
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai 
terápiái az ártámogatási rendszerben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEP Ártámogatási Főosztály  
Kozma Petra Orsolya, Nádudvari Nóra, Szabó Márta, 
dr. Berta Gábor, Dankó Dávid, dr. Molnár Márk Péter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2009. augusztus 31. 
 
 
 



OEP ÁTFO – Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben  

 2

TARTALOMJEGYZÉK 

 

ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE............................................................................... 3 
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ................................................................................................... 5 
1. Bevezetés ........................................................................................................................... 9 

1.1. Biológiai terápia készítményei és az érintett autoimmun gyulladásos kórképek ...... 9 
1.2. A készítmények finanszírozásának (támogatásának) története................................ 12 

2. Az elemzés módszertana.................................................................................................. 13 
3. Az elemzés eredményei ................................................................................................... 15 

3.1. Brandenkénti elemzés .............................................................................................. 20 
3.1.1. Enbrel............................................................................................................... 21 
3.1.2. Humira ............................................................................................................. 22 
3.1.3. Remicade.......................................................................................................... 23 
3.1.4. Brandenkénti összefoglalás.............................................................................. 25 

3.2. Indikációnkénti elemzés........................................................................................... 25 
3.2.1. Rheumatoid arthritis – RA............................................................................... 25 
3.2.2. Juvenilis idiopathiás arthritis – JIA.................................................................. 32 
3.2.3. Crohn betegéség – CD ..................................................................................... 34 
3.2.4. Colitis ulcerosa – CU....................................................................................... 38 
3.2.5. Spondylitis ankylopoetica – SPA..................................................................... 39 
3.2.6. Arthritis psoriatica – AP .................................................................................. 42 
3.2.7. Plakkos psoriasis – PP ..................................................................................... 45 
3.2.8. Indikációnkénti összefoglalás .......................................................................... 49 

3.3. Felírási gyakorlat elemzése...................................................................................... 52 
3.3.1. Gyulladásos reumatológiai kórképek............................................................... 53 
3.3.2. Gyulladásos gastroenterológiai kórképek ........................................................ 54 
3.3.3. Gyulladásos bőrgyógyászati kórkép ................................................................ 56 
3.3.4. Felírási gyakorlat – összefoglaló ..................................................................... 57 

Melléklet .................................................................................................................................. 59 
 

 

 



OEP ÁTFO – Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben  

 3

ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 
 
1. ábra: Támogatáskiáramlás és betegszám növekedés indikációnként, negyedéves bontásban
.................................................................................................................................................. 16 
2. ábra: RA és JIA betegszám prognózis 2011-ig negyedéves bontásban............................... 18 
3. ábra: CU, AP, PP, CD, SPA indikációk betegszám-prognózisai 2011-ig negyedéves 
bontásban ................................................................................................................................. 19 
4. ábra: Támogatáskiáramlás brandenként negyedéves bontásban.......................................... 20 
5. ábra: Betegforgalom brandenként negyedéves bontásban................................................... 21 
6. ábra: Az Enbrel piaci részesedése 2009. II. negyedévében ................................................. 22 
7. ábra: A Humira piaci részesedése 2009. II. negyedévében ................................................. 23 
8. ábra: A Remicade piaci részesedése 2009. II. negyedévében.............................................. 24 
9. ábra: Egy főre eső támogatás- és hatóanyag- kiváltás RA indikációban, negyedéves 
bontásban ................................................................................................................................. 27 
10. ábra: Brandek közötti váltás RA-ben................................................................................. 31 
11. ábra: Különböző brand választások nagyságrendje a terápiaváltások során RA 
indikációban............................................................................................................................. 32 
12. ábra: Egy főre eső támogatás- és hatóanyag- kiváltás JIA indikációban, negyedéves 
bontásban ................................................................................................................................. 34 
13. ábra: Egy főre eső támogatás- és hatóanyag- kiváltás CD indikációban, negyedéves 
bontásban ................................................................................................................................. 35 
14. ábra: Egy főre eső támogatás- és hatóanyag- kiváltás CU indikációban, negyedéves 
bontásban ................................................................................................................................. 39 
15. ábra: Egy főre eső támogatás- és hatóanyag- kiváltás SPA indikációban, negyedéves 
bontásban ................................................................................................................................. 40 
16. ábra: Brandek közötti váltás SPA indikációban................................................................. 41 
17. ábra: Különböző brand választások nagyságrendje a terápiaváltások során SPA 
indikációban............................................................................................................................. 42 
18. ábra: Egy főre eső támogatás- és hatóanyag- kiváltás AP indikációban, negyedéves 
bontásban ................................................................................................................................. 43 
19. ábra: Brandek közötti váltás AP indikációban................................................................... 44 
20. ábra: Különböző brand választások nagyságrendje a terápiaváltások során AP 
indikációban............................................................................................................................. 45 
21. ábra: Egy főre eső támogatás- és hatóanyag- kiváltás PP indikációban, negyedéves 
bontásban ................................................................................................................................. 46 
22. ábra: Brandek közötti váltás PP indikációban ................................................................... 47 
23. ábra: Különböző brand választások nagyságrendje a terápiaváltások során PP 
indikációban............................................................................................................................. 48 
24. ábra: Adott félévben TNF-α gátló terápiát kezdő betegek gyógyszerkiváltásainak 
jellemzői................................................................................................................................... 51 

 



OEP ÁTFO – Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben  

 4

 

1. táblázat: Az elemzésben szereplő autoimmun gyulladásos kórképek és rövidítéseik ......... 10 
2. táblázat: Az elemzésben szereplő készítmények támogatási adatai .................................... 11 
3. táblázat: Éves finanszírozási költség-sávok indikáció és brand szerint............................... 11 
4. táblázat: Brandek, indikációk és támogatási módszerek...................................................... 12 
5. táblázat: Az új Eü. pontokon megjelenő BNO-kódok ......................................................... 14 
6. táblázat: A BNO-kód szerinti szűrés módszertana .............................................................. 14 
7. táblázat: Azonosított disztinkt TAJ adatok indikációnként ................................................. 15 
8. táblázat: Realizált támogatáskiáramlás a támogatásvolumen- szerződés tükrében ............. 17 
9. táblázat: Realizált betegforgalmi adatok az előrejelzések tükrében, aktuális prognózis ..... 17 
10. táblázat: Betegszám-prognózis indikációnként 2011-ig .................................................... 19 
11. táblázat: Lehetséges Remicade adagolási módok RA indikációban.................................. 29 
12. táblázat: Átlagos felhasznált Remicade mennyiség és TB támogatás RA indikációban ... 30 
13. táblázat: Átlagos felhasznált Humira mennyiség és TB támogatás RA indikációban....... 30 
14. táblázat: Terápiahűség a különböző brandek esetén RA indikációban.............................. 32 
15. táblázat: Átlagos felhasznált Remicade mennyiség és TB támogatás CD indikációban ... 37 
16. táblázat: Átlagos felhasznált Humira mennyiség CD indikációban .................................. 37 
17. táblázat: Terápiahűség a különböző brandek esetén SPA indikációban............................ 42 
18. táblázat: Terápiahűség a különböző brandek esetén AP indikációban .............................. 45 
19. táblázat: Terápiahűség a különböző brandek esetén PP indikációban............................... 48 
20. táblázat: Egy főre eső negyedéves realizált és kumulált támogatás indikációnként és 
brandenként.............................................................................................................................. 49 
21. táblázat: Brandenkénti terápiahűség különböző indikációkban......................................... 52 
22. táblázat: Gyulladásos reumatológiai kórképek kezelésére kijelölt intézmények............... 53 
23. táblázat: Gyulladásos reumatológiai kórképek ellátása intézényenként, TAJ alapon ....... 54 
24. táblázat: Gyulladásos gasztroenterológiai kórképek kezelésére kijelölt intézmények ...... 55 
25. táblázat: Gyulladásos gasztroenterológiai kórképek ellátása intézményenként, TAJ alapon
.................................................................................................................................................. 56 
26. táblázat: Gyulladásos bőrgyógyászati kórképek kezelésére kijelölt intézmények ............ 56 
27. táblázat: Gyulladásos bőrgyógyászati kórképek ellátása intézményenként, TAJ alapon .. 57 

 
 



OEP ÁTFO – Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben  

 5

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 
2008. december 1-jével hétféle súlyos autoimmun gyulladásos kórkép gyógyszeres terápiája 

vált támogatással elérhetővé, négyféle – a biológiai terápiák csoportjába tartozó – készítmény 

Eü. 100%-os indikációs pontokon való rendelhetőségével. Az egységes támogatási rend 

kidolgozását megelőző időszakban a megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerek az 

indikációk nagyobb részében csupán egyedi méltányosság, illetve egy esetben fekvőbeteg 

ellátás keretében voltak elérhetőek. A rendkívül költséges terápiák vegyes támogatási 

struktúrája veszélyeztette a rendelkezésre álló társadalombiztosítási források megfelelő 

tervezhetőségét, valamint szakmai szempontból sem volt biztosított, hogy valóban a 

leginkább rászoruló, a kezelés révén a várhatóan legnagyobb állapotjavulást elérő betegek 

férjenek hozzá a készítményekhez. A fentiekre tekintettel 2008. december 1-jével közös 

volumenszerződés köttetett a biológiai terápiák készítményeire, párhuzamosan az új 

indikációs pontok kihirdetésével. 

 

Jelen tanulmányban a támogatási kiáramlás, a betegforgalom, a kiváltott hatóanyag-

mennyiség, a kiváltási szokások és a terápiák közötti váltások adatait vizsgáltuk 

idősorosan, a támogatási feltételek változása tükrében. Mivel a támogatásvolumen-

szerződés megkötése óta eltelt időszak finanszírozási mutatói az előzetes koncepció 

alapján kialakított támogatásvolumen-keretösszeg jelentős túlköltését vetítik előre, 

célunk elsősorban annak megállapítása, hogy milyen tényezők játszottak szerepet ebben, 

illetve, hogy milyen módon lehetne optimális irányba terelni a kiáramló forrásokat. 

 

Az elemzés a Remicade, Enbrel és Humira gyógyszerek, vagyis az TNF-α inhibitorok 

adataira kiemelkedően fókuszál, de szót ejtünk az időközben törzskönyvi törlésre került 

Raptiva (a biológiai terápiák csoportjába tartozó negyedik készítmény), valamint a betegség 

progresszióját befolyásoló reuma-ellenes (DMARD), a rheumatoid arthritis másodvonalbeli 

kezelésére szolgáló Mabthera brandekről is. Az autoimmun gyulladásos reumatológiai 

(rheumatoid arthritis, juvenilis idiopathiás arthritis, spondylitis ankylopoetica, arthritis 

psoriatica), gastroenterológiai (Crohn-betegség, colitis ulcerosa) és bőrgyógyászati (plakkos 

psoriasis) kórképekről részletes, indikációnkénti és brandenkénti, elemzést végeztünk 

negyedéves időszakokra bontva (tekintve hogy egy kiváltás alkalmával háromhavi 
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gyógyszeradag felírása lehetséges, és az érintett kórképekben két dózis között akár 8 hét is 

eltelhet). 

 

Annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk a forgalmi tendenciákról, elemzésünkben több 

mint négy éves időszakot öleltünk fel: az adatokat 2005. január 1-jétől 2009. június 30-ig 

terjedő időszakra vonatkozóan elemeztük. Eredményeink szerint a vizsgált teljes időszakban 

az OEP 4 622, azonosított gyulladásos kórképben szenvedő, és a fentiekben megnevezett 

készítményekkel kezelt beteg terápiáját támogatta, amely mintegy 20,12 milliárd Ft kumulált 

támogatáskiáramlással járt. A másodvonalbeli Mabthera terápia nélkül – mely egyéb 

volumenszerződés hatálya alá esik – összesen 4 598 érintett betegről és mintegy 19,2 

milliárd Ft kumulált támogatási összegről beszélhetünk. 

 

Az elemzés tárgyát képező terápiákkal kezeltek száma a vizsgált időszakban valamennyi 

indikációban folyamatosan és dinamikusan nőtt, de jelenleg mind a betegszámot, mind a 

támogatáskiáramlást tekintve a rheumatoid arthritis a legjelentősebb indikáció, mindeddig 

2 496 (Mabthera nélkül 2 472) érintett beteggel. 

 

Amennyiben a 2008 decemberétől hatályos volumenszerződés által érintett indikációkat és 

készítményeket tekintjük, az eltelt időszakban 3.699 betegre 6,5 milliárd Ft támogatás 

áramlott ki. Az adatok igen jelentős volumentúllépést prognosztizálnak, hiszen a 2009 első 

félévében realizált forgalom jelentősen meghaladta az előirányzat időarányos részét, 

megközelítve az éves keretösszeget. A volumenszerződésben szereplő keretösszeg túllépése 

alapvetően az egyes indikációk érintett betegszámainak alulbecsléséből fakad. Az elemzés 

rávilágított arra, hogy a 2009. első félévi teljes realizált betegszám már 45%-kal 

meghaladja a becsült előirányzatot. 

 

Összességében az elemzés fókuszában álló három brand a vizsgált időszakban közel 

azonos arányban járult hozzá mind a betegszám, mind a támogatási összeg 

növekedéséhez egészen 2008 végéig. 2008 decemberétől a Remicade erőteljes 

forgalomnövekedése tapasztalható. 

 

Az adatok idősoros elemzése alapján elmondható, hogy a legtöbb indikációban a 

felhasználás nem az egészségbiztosító számára kedvező struktúrát követi, vagyis nem a 

relatíve alacsony költségű és/vagy kedvezőbb terápiahűséget biztosító 
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(költséghatékonyabb) kezeléssel történik a betegek többségének ellátása. A legfrissebb, 

2009 második negyedévi adatok elemzése alapján elmondható, hogy egyedül a Crohn-

betegség az az indikáció, ahol a felhasználás az egészségbiztosító számára kedvező 

struktúrát követi, hozzá kell azonban tenni, hogy a megelőző időszakokban ennél az 

indikációnál sem így történt. A colitis ulcerosa indikáció speciális abból a szempontból, hogy 

esetében egy brand kizárólagosságot élvez, a juvenilis idiopathiás arthritis indikációnál pedig 

jelenleg csak az Enbrel produkál számottevő forgalmat. Arthritis psoriaticában anomáliára 

utaló jelet nem találtunk, ugyanakkor a relatíve olcsóbb terápiák nem növelik 

betegforgalmi részesedésüket a drágább Remicade ellenében, a három brand részesedése 

szinkronban van. A rheumatoid arthritis, spondylitis ankylopoetica, plakkos psoriasis 

indikációk esetében a felhasználás struktúrája szintén nem felel meg az 

egészségbiztosítói érdekeknek: a relatíve alacsonyabb költségű terápiák alacsony 

betegforgalmi részesedéssel bírnak. Az utóbbi négy indikáció esetében tehát a 

betegforgalom terelésével megtakarítás lenne realizálható. 

 

Lényegesnek ítéltük annak meghatározását, hogy a betegek mennyi ideig vesznek részt 

biológiai terápiában, így féléves bontásban vizsgáltuk, hogy mikor, hány fő (TAJ) kezdte meg 

a terápiát, és közülük mennyien részesülnek abban mindmáig. Az elemzés eredménye 

egyértelműen hosszú – jellemzően éven túli, vagy akár több éves – kezelési időtartamokra 

utal. Ugyanezt bizonyítja az is, hogy 2009 második negyedévében összesen 3 474 különböző 

beteg váltott ki készítményt a vizsgált indikációkban, ami – tekintve a teljes vizsgált 4,5 éves 

periódus 4 622 összes azonosított TAJ-át – arra utal, hogy a kezelt betegek tartósan terápián 

maradnak. 

 

Elemzésünk részeként összevetettük a realizált átlagos negyedéves támogatási összegeket 

betegszámmal súlyozva, valamint a terápián töltött átlagos negyedévek számát a teljes 

vizsgált időszakra vonatkozóan. Ennek eredményeként megállapítható, hogy arthritis 

psoriatica indikációban egyértelműen a legalacsonyabb költségű terápia (Enbrel) mellett 

legmagasabb a perzisztencia (tehát költséghatékonynak tekinthető), továbbá spondylitis 

ankylopoetica és plakkos psoriasis indikációknál is megfontolást érdemelne a kedvező 

perzisztencia-költség arány biztosítói szemléletű megközelítése, a legjobban teljesítő 

terápia esetleges első vonalba emelésével. 
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Nem találtunk olyan anomáliára utaló jelet, amelynek hátterében az alkalmazási előírás 

dozírozási utasításainak figyelmen kívül hagyása állna, illetve nem mutatható ki 

dózisemelés az egyes brandek tekintetében a 2008. december 1. utáni időszakban, vagyis az 

új Eü. 100%-os indikációs pontok kihirdetése óta. 

 

Ami a terápiák közötti váltásokat illeti, az elemzett indikációkban hasonlóságot mutatnak 

abban a tekintetben, hogy az első választás után a betegek nagyságrendileg azonos 

arányban alkalmazták az elemzés által lefedett időtartam alatt mindvégig a megkezdett 

Enbrel, Humira, vagy Remicade terápiát. Mindez a hazai gyakorlat alátámasztja azokat a 

nemzetközi vizsgálatokban tett megállapításokat, melyek szerint a készítmények hatásossága 

összevethető. A terápiahűség rheumatoid arthritis indikációban legalacsonyabb: a 

betegeknek összesen 70-75%-a maradt a vizsgált időszakban mindvégig az elsőként választott 

brandnél a kezelések során. Ez az arány spondylitis ankylopoeticában, arthritis psoriaticában 

és plakkos psoriasisban 80-90% közöttinek bizonyult. Rheumatoid arthritis indikációban 

terápiaváltás esetén megfigyelhető, hogy a második és a harmadik leggyakoribb választás is a 

másodvonalban indikált Mabthera brand volt, megelőzve más TNF-α gátlókat. 

 

A gyulladásos reumatológiai és gastroenterológiai kórképek kezelésére újonnan kijelölt 

intézmények jelenleg relatíve alacsony kihasználtsággal működnek a biológiai terápiák 

készítményeinek felírási gyakoriságát tekintve. Ami a „centrumlistára” vonatkozó 

szabályozást illeti, reumatológiai kórképek kezelése esetén figyelhetőek meg olyan 

kiváltások, melyek alapjául szolgáló vényeken szereplő kód nem köthető a listán szereplő 

intézmények egyikéhez sem, összességében azonban mindezek aránya elenyésző. 

 

Összességében az OEP megelégedésére szolgál, hogy a generikus program 

megtakarításainak terhére számos rászoruló beteg számára terápiás lehetőséget tudott 

biztosítani súlyos autoimmun gyulladásos kórképekben. A betegszám a várakozásokat 

meghaladja ugyan, ám jelen elemzés fókuszát tekintve csupán elvétve találtunk olyan 

eseteket, ahol visszaélésre, szabálytalanságra, indokolatlan felhasználásra lehet 

következtetni. Ezekben az esetekben, illetve az érintett intézményekben, orvosoknál az 

OEP tételes helyszíni ellenőrzést kezdeményez, és szankciókat fog foganatosítani. Az 

OEP tervei között szerepel az elemzés fókuszának kiterjesztése abba az irányba, hogy a 

felíró orvosok a biológiai terápiák rendelését megelőzően kimerítik-e az egészségügyi 

rendelkezésekben (Eü pont) előírt előzetes kezelési lehetőségeket. 
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1. Bevezetés 
 

Tanulmányunkban a 2008. december 1-jével hatályba lépő Eü. 100%-os indikációs pontokon 

rendelhető gyulladásos kórképek kezelésére javallt készítmények ártámogatásának történetét, 

valamint vényforgalmi adatait elemezzük 2005-ig visszamenően. Célunk a támogatási 

kiáramlás, a betegforgalom, a kiváltott hatóanyag-mennyiség, a kiváltási szokások és a 

terápiák közötti váltások vizsgálata volt idősorosan, a támogatási feltételek változása 

tükrében. 

 

Elemzésünkben elsősorban arra kerestük a választ, hogy milyen tényezők játszottak szerepet 

az előzetes finanszírozási koncepció alapján 2008 decemberében meghatározott 

támogatásvolumen-keretösszeg várható jelentős túlköltésében. Jelen tanulmány a Remicade, 

Enbrel és Humira brandek, vagyis az TNF-α inhibitorok adataira kiemelkedően fókuszál, 

tekintve hogy azok közös volumenszerződés hatálya alá esnek, de a teljesség igényével szót 

ejtünk az időközben törzskönyvi törlésre került Raptiva, valamint a rheumatoid arthritis 

másodvonalbeli kezelésére szolgáló Mabthera brandekről is. 

 

1.1. Biológiai terápia készítményei és az érintett autoimmun gyulladásos 

kórképek 
 

Az ún. biológiai terápiák csoportjába tartozó készítmények hatásmechanizmusának lényege, 

hogy a humán szervezet biológiai válaszának módosítása révén célzottan képesek 

beavatkozni a patológiai – például gyulladásos autoimmun – folyamatok igen korai fázisába, 

és ezen keresztül módosítani tudják a betegségek lefolyását. A csoportba tartoznak a TNF-α 

gátló, így az Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab) és Remicade (infliximab), valamint a 

szelektív immunszupresszáns Raptiva (efalizumab) készítmények. 

 

A tumor nekrózis faktor (TNF) számos betegségben meghatározó szerepű cytokin: a 

patológiás folyamatok zömét a TNF által szabályozott, gyulladást serkentő molekulahálózat 

közvetíti. A TNF-α inhibitorok gátolják a TNF sejtfelszíni receptorokon való kötődését, és 

ezáltal a tumor nekrózis faktor biológiai aktivitását. Ennek következtében a celluláris válasz 

kivédésével a TNF biológiailag inaktív lesz. Az alábbi összefoglaló táblázatban azok a  
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érintett autoimmun gyulladásos kórképek láthatóak, amelyekben a biológiai terápiák 

készítményei ártámogatásba befogadott indikációval rendelkeznek: 

Kórkép Az elemzésben használt rövidítés 
Rheumatoid arthritis RA 
Juvenilis idiopathiás arthritis JIA 
Crohnbetegség CD 
Colitis ulcerosa CU 
Spondylitis ankylopoetica SPA 
Arthritis psoriatica AP 
Plakkos psoriasis PP 

1. táblázat: Az elemzésben szereplő autoimmun gyulladásos kórképek és rövidítéseik 
 

A szóban forgó indikációs pontok és az azokon szereplő, fenti kórképekben javallt 

készítmények az alábbiak: 

Termék Kiszerelés Hatóanyag
Megjelenés 
időpontja a 
gyógyszer-

törzsben 

Bruttó 
fogyasztói 

ár (Ft) 

Új ár 
megjelené-

sének 
időpontja 

Eü100 
indikációs 

pont 
Indikációk

HUMIRA 40 mg 
oldatos injekció 
(előretöltött 
fecskendőben) 

2x0,8 ml előretöltött 
fecskendő + 2 
alkoholos törlőkendő 

adalimumab 20060301 276 518 20060401 
26/a. 26/b. 
44. 47. 48. 
49. 

RA, JIA,CD 
(felnőtt), 
SPA, AP, 
PP 

144 218    20060401 
ENBREL 25 mg por 
és oldószer oldatos 
injekcióhoz 

4 injekciós üveg + 4 
előretöltött 
fecskendő + 4 tű + 4 
injekciós üveg feltét 
+ 8 törlőkendő 

20040901 
138 308    20081201 

26/a. 26/b. RA, JIA 

 
287 543    20061001 ENBREL 50 mg por 

és oldószer oldatos 
injekcióhoz 

4 injekciós üveg + 4 
előretöltött 
fecskendő + 4 tű + 4 
injekciós üveg feltét 
+ 8 törlőkendő 

20060401 
276 518    20081201 

26/a. RA 

144 218    20070101 ENBREL 25 mg 
oldatos injekció 
előretöltött 
fecskendőben 

4 előretöltött 
fecskendő +8 
törlőkendő 

20070101 
138 308    20081201 

26/b. 49. JIA, PP 

ENBREL 25 mg/ml 
por és oldószer 
oldatos injekcióhoz 
gyermekek részére 

4 injekciós üveg + 4 
előretöltött 
fecskendő + 8 üres 
műanyag fecskendő 
+ 20 injekciós tű + 
24 törlőkendő 

20070101 144 218    20070101 26/b. JIA 

287 543    20070101 ENBREL 50 mg 
oldatos injekció 
előretöltött 
fecskendőben 

4 előretöltött 
fecskendő + 8 
törlőkendő 

etanercept 

20070101 
276 518    20081201 

26/a. 47. 
48. 49. 

RA, SPA, 
AP, PP 

RAPTIVA 100 
mg/ml por és 
oldószer oldatos 
injekcióhoz* 

4xampulla + 4 
előretöltött 
fecskendő + 8 tű 

efalizumab 20081201 276 518    20081201 49. PP 

MABTHERA 500 
mg koncentrátum 
oldatos infúzióhoz 

1x injekciós üveg rituximab 20040901 363 130    20071201 26/c.  RA másod-
vonal 
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REMICADE 100 mg 
por oldatos 
infúzióhoz való 
koncentrátumhoz 

1x infliximab 20040901 154 278    20061001 
26/a. 44. 
45. 46. 47. 
48. 49. 

RA, CD, 
CU, SPA, 
AP, PP 

*a Raptiva készítmény forgalmazását a gyártó 2009 márciusában felfüggesztette, a 2009.08.01-től hatályos Eü. 
pont listában már nem szerepel, 2009.08.05-én pedig az EMEA visszavonta a törzskönyvét. 

 
2. táblázat: Az elemzésben szereplő készítmények támogatási adatai 

 

A hivatalos – EMEA szerinti – alkalmazási előírások adagolási útmutatója, valamint a bruttó 

fogyasztói ár alapján kalkulált – dobozdíjjal korrigált – éves terápiás költségek miniumumát 

és maximumát indikációnként és brandenként összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza (a 

részletes adagolási sémát lásd a mellékletben): 

 Éves finanszírozási 
költség (Ft) 

Brand -tól -ig 
RA 

Remicade 2 586 830 4 526 953 
Enbrel 3 588 208 3 590 834 
Humira 3 590 834 7 181 668 
Mabthera* 1 452 520   4 353 960 

JIA 
Enbrel 3 588 208 3 741 868 
Humira 3 590 834 

CD 
Remicade 4 311 384 7 005 999 
Humira 3 728 943 7 596 023 

CU 
Remicade 4 311 384 

SPA 
Remicade 4 311 384 5 389 230 
Enbrel 3 590 834 
Humira 3 590 834 

AP 
Remicade 4 311 384 
Enbrel 3 590 834 
Humira 3 590 834 

PP 
Remicade 4 311 384 
Enbrel – fél éves 
terápia 1 656 096 2 485 962 

Enbrel- éves terápia 12 
hét szünettel 2 484 144 3 314 616 

Humira 3 867 052 
*Egy kúra egy hónap és négy injekció, a kúrák között legalább 16 hét szünet tartása javasolt. 

 
3. táblázat: Éves finanszírozási költség-sávok indikáció és brand szerint 
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Az alkalmazási előírás RA és CD indikációkban lehetőséget ad dózisemelésre a Humira és 

Remicade készítményeket érintően. Emellett PP indikációban az első 12 hét során lehetőség 

van az Enbrel adagjának megduplázására. 

 

1.2. A készítmények finanszírozásának (támogatásának) története 
 

A tanulmányban szereplő készítmények finanszírozása, illetve támogatása az utóbbi években 

különböző módszerekkel történt. RA és JIA indikációkban a rászoruló betegek az OEP által 

kiemelt, indikációhoz kötött (Eü. 100%) támogatásban részesített készítményekhez 2006 

tavasza óta hozzáférnek. Ebben a támogatási kategóriában 2007 januárjában 300 forintos 

dobozdíj került bevezetésre. A Crohn-betegségben szenvedők 2008. november 30-ig 

fekvőbeteg-ellátás keretein belül – HBCs-finanszírozásban – juthattak hozzá a szükséges 

készítményekhez, köztük a TNF-α gátlókhoz is. A fentebb felsorolt egyéb kórképekben 

szenvedők 2008. november 30-ig kizárólag egyedi méltányossági kérelem alapján juthattak 

hozzá a megfelelő terápiához. A brandek, indikációk és támogatási történet összefüggései 

láthatóak az alábbi táblázatban: 

  RA JIA CD 
felnőtt 

CD 
gyermek CU SPA AP PP 

2008.12.01 előtt 
támogatás módja 

Eü. 100 
indikációs 

ponton 
Fekvőbeteg-ellátás 
keretében (HBCS) Egyedi méltányosság keretében 

REMICADE X   X X X X X X 
ENBREL X X       X X X 
HUMIRA X X X     X X X 
RAPTIVA 
(2008.12.01-
2009.08.01-ig)               X 
MABTHERA 
(másodvonal) X               

4. táblázat: Brandek, indikációk és támogatási módszerek 
 

Az OEP 2008. december 1-jei hatállyal csoportos támogatásvolumen-szerződést kötött a 

TNF-α inhibitorok (ATC: L04AB), valamint a szelektív immunszupresszánsok közé (ATC: 

L04AA) tartozó Raptiva készítmény támogatására. A szerződés alapján a különböző 

termékek közös volumenkorláttal rendelkeznek, melynek átlépése után a forgalomba hozatali 

engedélyek jogosultjai együttes visszafizetési kötelezettsége 100%. A forgalmazókat a 

megállapított keret bizonyos mértékű túllépése felett azonban csak 50%-os együttes 

visszafizetési kötelezettség terheli. A visszafizetési kötelezettség a támogatási összeg 

megoszlásának arányában („forgalomarányosan”) oszlik meg a forgalomba hozatali 
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engedélyek jogosultjai között. A Raptiva forgalmazását a forgalomba hozó 2009 márciusában 

felfüggesztette, így a csoportos támogatásvolumen-szerződés hatálya alá jelenleg három 

brand – kizárólag TNF-α inhibitorok – tartozik. A Mabthera készítmény pedig 

másodvonalbeli terápiában javallt, másik volumenszerződés hatálya alá esik. Ugyanakkor a 

Raptiva és Mabthera készítmények esetén is tájékoztató jelleggel feltüntettük az elemzés 

eredményeit. 

 

2. Az elemzés módszertana 
 
Az elemzés alá vont adatok a 2005. január 1-jétől 2009. június 30-ig terjedő időszakot ölelik 

fel. Az elemzés során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) vényszintű adatbázisára 

(BÉVER) támaszkodtunk, amely tartalmazza a készítmények patikai gyógyszerkiváltással 

kapcsolatos valamennyi adatát. A kiinduló adatbázisban a fentiekben azonosított 9 különböző 

készítmény patikai forgalmára vonatkozó valamennyi vényszintű adat szerepelt, ami összesen 

7.298 beteg mintegy 52 ezer vényen történt gyógyszerkiváltását jelenti. Az adatokat az 

elemzés megkezdése előtt szűrnünk és osztályoznunk kellett. 

 

Első lépésben kiválogattuk azokat a betegeket, akik 2006. január 1. után is kaptak 

gyógyszeres kezelést, és rájuk vonatkozóan vizsgáltunk valamennyi kiváltást. Erre azért volt 

szükség, mert az elemzésbe bekerülő betegek indikációkhoz kötése kizárólag a BNO-kódok 

segítségével lehetséges, melyeket azonban csak 2006 vége óta kötelező feltüntetni a vényen. 

A BNO-kódok hiánya miatt további betegek kerültek ki a vizsgálatból abban az esetben, ha a 

terápiát a 2006. év során befejezték, és a kezelés alatt érvényes BNO-kódot nem tudtunk 

kötni hozzájuk. Számos esetben – közel hatezer recept esetében – nullás BNO-t rögzítettek. 

Ekkor amennyiben adott TAJ-t egyéb vény alapján sikerült kórképhez rendelni, a forgalmat 

az azonosított kórképhez számítottuk. 

 

A nevezett indikációs pontokon szereplő BNO-kódokat, és azok megnevezését az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

BNO-kód BNO megnevezés 
M0590 Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n. 
M0600 Seronegativ rheumatoid arthritis 
M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n. 
M0800 Fiatalkori reumás izületi gyulladás 
K5001 Terápiarezisztens vékonybél Crohn-betegség 
K5011 Terápiarezisztens vastagbél Crohn-betegség 
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K5081 Terápiarezisztens vastag és vékonybél Crohn-betegség 
K5012 Vastagbél Crohn-betegség fisztulával 
K5082 Vékony és vastagbél Crohn-betegség fisztulával 
K5180 Colitis ulcerosa egyéb 
K5190 Colitis ulcerosa k.m.n. 
M45H0 Spondylitis ankylopoetica 
M0700 Distalis interphalangealis izületet érintő arthropathia psoriatica 
M0710 Arthritis mutilans (L40.5+) 
M0720 Spondylitis psoriatica (L40.5+) 
M0730 Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+) 
M0900 Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.5+) 
L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
L4003 Psoriasis vulgaris, kp.súlyos (PASI-SCOR 11-18) 
L4004 Psoriasis vulgaris, súlyos (PASI-SCOR 19-30) 
L4005 Psoriasis vulgaris, nagyon súlyos (PASI-SCOR 31-44) 

5. táblázat: Az új Eü. pontokon megjelenő BNO-kódok 
 

Célunk tehát valamennyi TAJ indikációs területének „azonosítása” volt a vényen szereplő 

BNO-kód segítségével. Mivel a gyakorlatban előfordulhat a BNO-kód téves feltüntetése, 

„elírása” a recepten, az azonosítható TAJ-okat ugyanakkor semmiképpen nem szerettük volna 

szem elől téveszteni, a szűrés során alkalmaztunk bizonyos egyszerűsítéseket. 

kórkép Indikációs 
pont BNO szűrés Teljes BNO-kódok 

M05* 
RA 26/a-c 

M06* 
M0590; M0600; M0690RA 

JIA 26/b M08* M0800 
CD 44-45 K50* K5001; K5081; K5012; K5082 
CU 46 K51* K5180; K5190 
SPA 47 M45* M45H0 

L4050 AP 48 
M07* 

L4050; M0900; M0730; M0720; M0710; M0700 

L4003 
L4004 PP 49 
L4005 

L4003; L4005; L4004 

6. táblázat: A BNO-kód szerinti szűrés módszertana 
 

Továbbá amennyiben egy TAJ esetében több különböző azonosítható BNO is felírásra került 

más-más recepteken, ami más kórkép azonosításához vezetett, a BNO-khoz köthető 

kiváltások gyakorisága és a kiváltott mennyiség alapján soroltuk be az érintett TAJ-t. 

 

Ezután részletesen, egyesével megvizsgáltuk a fentiek alapján nem besorolt TAJ-okat, és a 

hozzájuk kötött BNO-kat. Amennyiben elírást feltételeztünk, az adott TAJ-okat 

értelemszerűen a feltételezett indikációhoz kapcsoltuk. 62 esetben vény nélküli expediálással 

0-s TAJ-ok szerepeltek, ezek forgalmát nem tudtuk figyelembe venni. A teljesen különböző 

indikációra utaló BNO-n történő kiváltásoktól is eltekintettünk. A Mabthera esetében 
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figyelembe vettük, hogy pl. onkológiai indikációban (C*-s BNO) is írható az adott 

készítmény, amely forgalom nem releváns jelen elemzés szempontjából. 

 

A szűrések és osztályozások után állt elő az az adatbázis, mely indikációnként vényszinten 

tartalmaz minden azonosított beteghez köthető kiváltást. A vizsgált időszakra vonatkozóan 

összesen 4.622 TAJ-t sikerült azonosítanunk a 7 indikációban, az alábbi megoszlásban: 

Indikáció Disztinkt  
TAJ 

RA 2.496 
JIA 143 
CD 424 
CU 167 
SPA 811 
AP 256 
PP 325 

Összes 4.622 
7. táblázat: Azonosított disztinkt TAJ adatok indikációnként 

 

Az elemzés során az adatokat brandenként és indikációnként dolgoztuk fel. A forgalmi 

adatokat a betegszámok alakulása, az egy betegre eső támogatási összeg, valamint hatóanyag-

mennyiség alapján hasonlítottuk össze. Tekintettel arra, hogy a készítmények fogyasztói ára a 

vizsgált időszakban nem változott jelentősen (egyedül az Enbrel ára csökkent kiszereléstől és 

hatáserősségtől függően 6 000, illetve 11 000 forinttal, ami a teljes fogyasztói árhoz 

viszonyítva nem számottevő) az eredményeket nem torzítja a változás. A dozírozás 

megítéléséhez pedig pontosabb képet kapunk az egy betegre jutó kiváltott hatóanyag-

mennyiség alakulásának vizsgálatával. 

 

Vizsgálódásunk alapjául negyedéves időszakot választottunk, tekintve hogy egy kiváltás 

alkalmával háromhavi gyógyszeradag felírása lehetséges, és az érintett kórképekben két dózis 

között akár 8 hét is eltelhet, rövidebb időtáv (pl. havi) vizsgálata ezért jelentős torzítást vinne 

az elemzésbe. 

 

3. Az elemzés eredményei 
 

Az OEP a vizsgált 2005. január 1-jétől 2009. június 30-ig terjedő időszakban tehát 4 622, 

azonosított gyulladásos kórképben szenvedő, és a fentiekben részletezett készítményekkel 

kezelt beteg terápiáját támogatta, ami mintegy 20,12 milliárd Ft kumulált 
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támogatáskiáramlással járt. A rheumatoid arthritisben indikált másodvonalbeli Mabthera 

terápia nélkül – mely egyéb volumenszerződés hatálya alá esik – összesen 4 598 érintett 

betegről és mintegy 19,2 milliárd Ft kumulált támogatási összegről beszélhetünk. Jelenleg 

mind a betegszámot, mind a támogatáskiáramlást tekintve a rheumatoid arthritis a 

legjelentősebb indikáció, mindeddig 2.496 (Mabthera nélkül 2 472) érintett beteggel. 

 

Az elemzés tárgyát képező terápiákkal kezeltek száma az elmúlt időszakban valamennyi 

indikációban folyamatosan nőtt. A következő ábra negyedéves bontásban, indikációnként 

mutatja a terápiákra kiáramlott támogatást, valamint a teljes érintett betegszám változását. 

14 36
112 127

289

532
679

867
1041

1164
1330

1496

1746

2114

2318

2753

3141

3474

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

3 500 000 000

20
05

.I

20
05

.II

20
05

.III

20
05

.IV
20

06
.I

20
06

.II

20
06

.III

20
06

.IV
20

07
.I

20
07

.II

20
07

.III

20
07

.IV
20

08
.I

20
08

.II

20
08

.III

20
08

.IV
20

09
.I

20
09

.II

TB támogatás

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Betegszám

RA JIA CU CD SPA AP PP Teljes betegszám
 

1. ábra: Támogatáskiáramlás és betegszám növekedés indikációnként, negyedéves bontásban 
 

2009 második negyedévében összesen 3 474 különböző beteg (TAJ) váltott ki készítményt a 

vizsgált indikációkban, ami tekintve a 4 622 összes azonosított TAJ-t arra utal, hogy a kezelt 

betegek viszonylag tartósan terápián maradnak. Ezt az is bizonyítja, hogy egészen 2005 
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elejéig visszamenően sikerült TAJ-okat azonosítunk, noha a BNO-kódok feltüntetése csak 

2006 vége óta kötelező, nagyobb validitású adatok pedig még későbbről várhatók. 

 

A Crohn-indikáció esetében, mely egyedül a vizsgált indikációk közül előzőleg fekvőbeteg-

ellátás keretében részesült finanszírozásban, a 2008 decembere előtti adatokkal kapcsolatban 

felhívjuk a figyelmet arra, hogy azok a patikai kiváltásokon alapulnak, a kórházi ellátásban 

fogyott készítményeket tehát nem tartalmazzák, ezért nem tekinthetőek teljes körűnek.  

 

Amennyiben a 2008 decemberétől hatályos volumenszerződés által érintett indikációkat és 

készítményeket tekintjük, az eltelt időszakban (2008. december 1. – 2009. június 30.) 3 699 

betegre 6,5 milliárd Ft támogatás áramlott ki. 

 

A 2009-ben realizált forgalom az első félévben jelentősen meghaladta az előirányzat 

időarányos részét, megközelítve az éves keretösszeget: 

Realizált forgalom Támogatásvolumen-szerződés 

Kiváltás hó TAJ Támogatási összeg Meghatározott időszak 
keretösszege Időszak 

2008.12 1615 929 154 604 Ft
Jelentősen túllépve 

(nagyságrendileg 2/3-szoros) 2008.12

2009.01-06 3686 5 619 854 342 Ft
Megközelítve 

(kevesebb mint 20%-kal alatta) 2009.01-12
8. táblázat: Realizált támogatáskiáramlás a támogatásvolumen-szerződés tükrében 

 
A betegszámok alakulása az előzetesen becsültekhez képest az alábbi táblázatban látható 

módon alakult a 2008-as teljes évben, valamint 2009 első félévében. Látható, hogy a 2009-es 

féléves teljes realizált betegszám már 45%-kal meghaladja a becsült előirányzatot. 

Realizált betegforgalom A terápiába vonható betegszám becslése 
(Szakmai kollégiumok, 2007) Indikáció 

2008 2009 első félév 2009 2010 2011 
RA 2007 2048 1 500 1 600 1 700 
JIA 110 114 100 125 150 
CD 175 392 325 400 475 
CU 91 97 150 200 250 

SPA 562 707 300 400 500 
AP 178 234 150 200 225 
PP 196 297 150 200 250 

Összesen 3 319 3 889 2 675 3 125 3 550 
Prognózis teljes évre       5 295          6 165          6 780     

9. táblázat: Realizált betegforgalmi adatok az előrejelzések tükrében, aktuális prognózis 
 
A 2008-as teljes évben összesen 3 319 TAJ részesült a támogatásvolumen-szerződés hatálya 

alá eső terápiában, ez a 2008-as negyedéves disztinkt TAJ-ok összegének (8 598) közel 39%-
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a. Ez az arány 37%-nak adódott 2007-ben (1 908 vs. 4 962). Noha az arány növekedést mutat 

az idő előrehaladtával, becsléseink során igyekeztünk konzervatív megközelítést alkalmazni, 

egységesen 37%-nak véve az arányt a későbbi évekre vonatkozóan. 

 

Az Eü. pontokon történő realizált kiváltási adatok alapján – így RA és JIA esetében 2006 

második negyedévétől, egyéb indikációkban 2008 negyedik negyedévétől – betegszám-

előrejelzést készítettünk a 2009, 2010 és 2011-es évekre vonatkozóan. Negyedéves 

időszakokat vettünk alapul, a korábban már ismertetett megfontolásból.  

 

RA és JIA indikációkban előállítottuk a 2006 második negyedévétől – a többi indikációban 

2008 negyedik negyedévétől – 2009 második negyedévéig realizált kiváltási adatok lineáris 

trendjét 2009 fennmaradó két negyedévére. A betegszám-prognózisnál a fenti adatsorra 

illesztettünk logaritmikus trendet. Azért döntöttünk logaritmikus trend mellett, mert a lineáris 

trend egyes – dinamikusan növekvő – indikációknál jelentősen felülbecsülhette volna a 

távolabbi prognózist, így konzervatívabb módszert választása volt szükséges. 
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2. ábra: RA és JIA betegszám-prognózis 2011-ig negyedéves bontásban 
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3. ábra: CU, AP, PP, CD, SPA indikációk betegszám-prognózisai 2011-ig negyedéves bontásban 

 

A konkrét disztinkt TAJ számadatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 2009 2010 2011 
  2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV

1 591 1 666 1 645 1 684 1 720 1 754 1 786 1 817 1 846 1 874 1 900 1 926 RA 
2 437 2 618 2 792 

86 98 93 94 96 97 98 100 101 102 103 104 JIA 
137 145 152 

75 84 99 106 112 117 121 125 128 131 134 136 CU 
135 176 196 

287 348 462 514 557 593 625 653 678 700 721 739 CD 
596 898 1 050 

574 651 740 785 822 853 880 904 926 945 963 979 SPA 
1 018 1 280 1 411 

188 219 250 266 279 290 300 309 316 323 330 335 AP 
342 436 482 

219 274 331 361 385 406 423 439 453 466 477 488 PP 
438 612 697 

Össz 
negyed 

éves 3 020 3 340 3 619 3 810 3 971 4 111 4 235 4 346 4 448 4 541 4 627 4 708 
Össz 
éves 5 295 6 165 6 780 

10. táblázat: Betegszám-prognózis indikációnként 2011-ig 
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3.1. Brandenkénti elemzés 
 
Az elemzés fókuszában álló három brand a vizsgált teljes időszakban közel hasonló 

arányban járult hozzá mind a betegszám, mind a támogatási összeg növekedéséhez egészen 

2008 végéig. 2008 decemberétől a Remicade erőteljes forgalomnövekedése tapasztalható. 
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4. ábra: Támogatáskiáramlás brandenként negyedéves bontásban 
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5. ábra: Betegforgalom brandenként negyedéves bontásban 
 

Az alábbiakban az elemzés fókuszában álló három brand (biológiai terápiák) részletes 

elemzésének eredményeit mutatjuk be a 2009. év II. negyedévére vonatkozóan. 

 

3.1.1.  Enbrel 
 

Az Enbrel készítmények a CD és CU indikációk kivételével valamennyi indikációban 

rendelhetők. A brand a legnagyobb betegszámot 2009 második negyedévében 627 kezelt 

fővel RA-ban érte el, ami annak is köszönhető, hogy ez az indikáció a többinél hosszabb ideje 

részesül kiemelt, indikációhoz kötött támogatásban. Amellett, hogy RA-ban a brand 

„piacvezető”, az Enbrel szempontjából az amúgy alacsony betegszámú (94 beteg) JIA 

indikáció is kiemelt jelentőséggel bír a vizsgált időszakban, mivel ebben a kórképben 

gyakorlatilag kizárólag Enbrel írtak fel a pácienseknek, a Humira forgalma jelenleg 

elenyésző. A 4. ábrán látható, hogy 2009 II. negyedévében a különböző indikációkban 

milyen arányban kezelték Enbrellel a betegeket, és a brand ennek hatására milyen arányban 

részesült a folyósított ártámogatásból. Az ábrán az is megfigyelhető, hogy RA indikáció 

kivételével az Enbrel piaci részesedése a betegszámot tekintve az összes kórkép esetén 

magasabb, mint a támogatáskiáramlás tekintetében, ami arra utal, hogy az Enbrel relatíve 

olcsóbb terápiát tesz lehetővé. Összrészesedése 30% körüli. 
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6. ábra: Az Enbrel piaci részesedése 2009. II. negyedévében 

3.1.2.  Humira 
 

A Humira készítmények CU-n kívül minden indikációban rendelhetők, ennek ellenére teljes 

betegszámuk a három brand közül a legalacsonyabb: az utolsó vizsgált negyedévben 1 024 fő, 

a Humira részaránya egyik betegségcsoportban sem éri el a 40 százalékot. A legjelentősebb 

indikáció ennél a brandnél is az RA, amelyben 2009 második negyedévében 592 beteget 

láttak el Humirával. A Humiránál az Enbrellel szemben lassul a növekedés üteme a piaci 

részesedés-szerzésben az előző negyedévhez képest ebben az indikációban. (8% vs.3%). SPA 

indikációban ellenkező a helyzet, a Humira térnyerése dinamikusan növekszik, 2008 utolsó 

negyedévéhez képest több mint 40%-kal megnövekedett a kezelt betegek száma, Enbrel 

esetében mindez csupán 7% körüli. A Humira CD indikációban is rendelhető, a vizsgált 

periódusban 131 beteget kezeltek vele. Ez az indikáció annyiban speciális, hogy 2008 

decembere előtt fekvőbeteg-ellátás keretében volt hozzáférhető, így arról az időszakról 

csupán töredék-adatok (patikai kiváltások) állnak rendelkezésünkre. Az akkori 15 főről közel 

megkilencszereződött, 131 főre nőtt a kezeltek száma. 
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Összességében megállapítható, hogy a támogatáskiáramlásban elért részesedés javarészt a 

betegszámban elért részesedés alatt marad, ami arra enged következtetni, hogy akárcsak az 

Enbrel, a Humira is relatíve olcsóbb (bár kevésbé, mint az Enbrel) terápiát tesz lehetővé – RA 

indikáció kivételével – a biológiai terápiákon belül. Összrészesedése 30% körüli, akárcsak az 

Enbrelé. A Humira készítmény JIA indikációban is elérhetővé vált, az Eü. pontra kerülés óta 

eltelt 7 hónapban azonban mindössze 4 beteg számára írtak fel (közülük 3 Enbrelt is kapott), 

részletes elemzésüktől így eltekintettünk. 
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7. ábra: A Humira piaci részesedése 2009. II. negyedévében 

3.1.3.  Remicade 
 

A Remicade a legtöbb indikációban rendelhető brand, egyedül JIA-ban nem írható, 

gyermekkori CD-ben és CU-ban azonban kizárólagosságot élvez. Az autoimmun gyulladásos 

kórképek biológiai terápiáiban összességében a Remicade a piacvezető brand mind a kezelt 

betegek számát, mind a támogatáskiáramlást tekintve. 

 

Remicade esetében is az RA a legjelentősebb indikáció 466 fővel, noha a kezelt betegek 

száma nem éri el a másik két brand adatait. Humiránál már említettük a CD indikáció 

jelentőségét, 2008 decembere előtt akárcsak Humiránál, Remicade-nél is elenyésző számú 
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beteg jelent meg a patikai forgalomban (14 fő). Azóta arányuk közel tizenhatszorosára 

emelkedett, jóval nagyobb ütemben tehát, mint azt a Humira esetén tapasztaltuk, 2009 

második negyedévében már 223 beteg volt terápián. A Remciade minimiálisan olcsóbb 

terápiás lehetőség ebben az indikációban. A SPA, AP és PP az a három indikáció, melyben 

2008 decemberével mindhárom brand „szabad utat kapott”, vagyis felkerült az újonnan 

létesített Eü. rendelkezésekre. AP indikációban a három brand részesedése közel azonos a 

betegszám tekintetében 2009 második negyedévében 74-71-76 fővel. Remicade-del relatíve 

legdrágább, míg Enbrellel legolcsóbb az AP terápia, a különbség köztük közel 270 ezer Ft a 

negyedéves periódus tekintetében. Megjegyezzük, hogy ez megfelel az alkalmazási előírások 

útmutatásai alapján kalkulált teoretikus költségeknek. SPA és PP indikációkban a kezelési 

költségeket illetően hasonló megállapításokat tehetünk azzal a különbséggel, hogy ezekben az 

indikációkban a Remicade betegforgalmi részesedését rendkívül dinamikusan emelte, 

jelentősen túlszárnyalva kompetitorait (SPA: 174-188-292; PP: 104-42-136). RA 

indikációban a Remicade a relatíve legolcsóbb terápia, a legalacsonyabb részesedéssel a 

kezelt betegek arányából. 
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8. ábra: A Remicade piaci részesedése 2009. II. negyedévében 
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3.1.4.  Brandenkénti összefoglalás 
 
A felhasználás struktúrájáról, vagyis a betegforgalmi adatok alakulásáról a támogatási 

költségek összefüggésében az alábbi általánosító megállapítások tehetők a legfrissebb, 2009 

második negyedévi adatok elemzése alapján: 

 

• Egyedül a CD az az indikáció, ahol a felhasználás az egészségbiztosító számára 

kedvezőbb struktúrát követi, tehát ahol az alacsonyabb költségű terápiával a lehető 

legtöbb beteg kezelése biztosított. (Megjegyezzük, hogy a megelőző időszakokban ez 

nem teljesült). 

• A CU indikáció speciális abból a szempontból, hogy esetében egy brand kizárólagosságot 

élvez, a JIA indikáció esetében pedig jelenleg csak az Enbrel produkál számottevő 

forgalmat, így itt készítményenkénti összehasonlításból fakadó következtetéseket levonni 

jelenleg nem lehet. 

• AP-ben anomáliára utaló jelet nem találtunk, ugyanakkor az alacsonyabb költségű 

terápiák nem növelik betegforgalmi részesedésüket a drágább Remicade ellenében, a 

három brand részesedése szinkronban van. 

• A többi indikációban (RA, SP, PP) a felhasználás struktúrája nem illeszkedik az 

egészségbiztosító érdekeihez: a kedvezőbb költségű terápiák alacsony betegforgalmi 

részesedéssel bírnak. Utóbbi 4 indikáció esetében tehát a betegforgalom terelésével 

megtakarítás lenne realizálható. 

 

3.2. Indikációnkénti elemzés 
 

Az alábbiakban az elemzés fókuszában álló három brand által érintett és az ártámogatási 

rendszerbe befogadott indikációk részletes elemzésének eredményeit mutatjuk be a vizsgált 

teljes időszakra vonatkozóan. 

 

3.2.1. Rheumatoid arthritis – RA 
 

A rheumatoid arthritis (RA) krónikus autoimmun betegség, melyet sokízületi fájdalom, 

duzzanat, az ízületek progresszív destrukciója jellemez, és az alkalmazott terápia ellenére 

funkcióvesztéshez és rokkantsághoz vezet. Leggyakrabban a negyedik-ötödik évtizedben 

jelentkezik. A nő-férfi arány 3:1. Döntően a kéz és láb kisízületei, a csuklók, térdek, bokák és 
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a felső nyaki gerincszakasz ízületeinek gyulladását és tönkremenetelét okozza. Az ízületeken 

kívül érintett szervrendszerek az idegrendszer (alagút-szindróma), tüdő (pneumonitis, 

fibrosis, rheumatoid tüdő), szív-érrendszer (atherosclerosis), csontok (osteoporosis) és a szem 

(sicca-szindróma, episcleritis). Emellett nagyobb nyirokcsomók, máj- és lépmegnagyobbodás, 

anaemia, amyloidosis is kialakulhatnak. RA-ban (és a többi arthritisben) megnő a 

fertőzésveszély, felgyorsul az érelmeszesedés, ezáltal növekszik a szív-érrendszeri halálozás, 

és valószínűleg megnövekszik a szekunder daganatok (főleg lymphomák) Az RA a várható 

élettartamot mintegy 3-7 évvel rövidíti meg. Az RA, földrajzi régióktól függően, a populáció 

mintegy 0,3-2%-át (átlagosan 1%-át) érinti.  

 

Egy főre eső támogatás és dóziskiváltás 

 

Az RA a legjelentősebb indikáció a biológiai terápiák által érintettek közül, a legmagasabb 

kumulált támogatáskiáramlással és betegforgalommal, mindhárom brand felírhatóságával. A 

nem megfelelő módon reagálók, vagy intoleranciát mutatók másodvonalban pedig a 

költségesebb Mabthera terápiára válthatnak, mely nem képezi részét az elemzés fókuszában 

álló támogatásvolumen-szerződésnek. A vizsgált időszakban mind ez idáig 2 496 (Mabthera 

nélkül 2 472) beteget kezeltek RA indikációban, ami összesen 12,3 (Mabthera nélkül 11,4) 

milliárd Ft kifizetett támogatással járt. Ez megközelítőleg 57%-a a biológiai terápiára fordított 

összes kiadásnak 2005 januárja óta. 2006 áprilisától a három brand Eü. 100%-os, 

indikációhoz kötött támogatással áll a betegek rendelkezésére, többek között ennek is 

köszönhető, hogy a brandek aránya az indikáción belül az elmúlt időszakban nem változott 

jelentősen. A Remicade lassabb felfutással alacsonyabb részarányig jutott 2009 második 

negyedévére, amikor is a támogatás 22%-át, a betegforgalom pedig közel 26%-át realizálta. 

Az Enbrel és Humira részaránya a támogatásból jelenleg 38%, a megelőző negyedévekben a 

Humira részesedése hosszabban és magasabbra tartó felfutás után csökkenést mutat. Fontos 

hangsúlyozni, hogy ez a csökkenés csak az arányokat érinti, a tényleges betegszám, és a 

támogatásban mért forgalom mindhárom brand esetében folyamatosan nő. Az indikáción 

belül megvizsgáltuk a brandek egy főre eső támogatási összegének és kiváltott dózisainak 

változását is, negyedéves bontásban. 
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9. ábra: Egy főre eső támogatás és hatóanyag-kiváltás RA indikációban, negyedéves bontásban 

 

Tekintettel arra, hogy 2006 második negyedéve előtt az indikációban rendelhető 

készítmények egyedi méltányosság keretében élveztek támogatást, és a betegszám nem volt 

számottevő, az egy főre jutó adatok tekintetében nem érdemes az ezt megelőző időszakkal 

foglalkozni. Ezt követően az ábrán látható, hogy a brandek egy főre eső értékei időben nem 

változtak jelentősen. A brandek összehasonlításából egyértelmű, hogy a Remicade egy főre 

eső támogatása a legalacsonyabb, és ebben továbbra sem látható változás. Az Enbrel és a 

Humira ugyanabban a sávban mozog, megközelítőleg 140 ezer forinttal kerül többe egy beteg 

ellátása az utóbbi két brand készítményeivel egy negyedévben. Az utolsó vizsgált 

negyedévben a Remicade esetén egy főre jutó kifizetett támogatás 722 ezer Ft volt, a teljes 

időszakot tekintve pedig átlagosan 3,2 millió Ft (átlagosan 13 havi terápia betegenként) míg 

az Enbrel és a Humira esetében ugyanez 860 ezer Ft körüli negyedéves támogatási költségnek 

és a teljes időszakra 4 millió Ft körüli TAJ-ra eső átlagos támogatásnak adódott. Utóbbi adat 

kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy az utóbbi időszakban tömegesen terápiára kerülő 

betegek az átlagos kezelési időtartamot nagyban lecsökkentik. Ami a dózisokat illeti, egyik 

brand esetében sem látható dózisemelésre utaló jel. Az indikáció kapcsán említést érdemel 

továbbá a Mabthera, mellyel 2007. óta kezelik másodvonalban a betegeket. Az azóta eltelt 
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időszakban összesen 358 beteg részesült Mabthera terápiában, melyre az OEP 924 millió Ft 

támogatást fizetett ki. Az egy főre eső kezelési költség itt sokkal magasabb, mint az első 

vonalbeli terápiák esetében: negyedéves szinten meghaladja az 1,2 millió Ft-ot. 
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10. ábra: Egy főre eső támogatás kiváltás RA indikációban Mabtherával kiegészítve, negyedéves 

bontásban 
 

Dozírozás 

 

Tekintettel arra, hogy RA indikációban Remicade illetve Humira kezelés esetén az 

alkalmazási előírások bizonyos esetekben javasolják a dózisemelést, megvizsgáltuk a betegek 

adott hosszúságú terápiáit az egy főre jutó beadott hatóanyag vonatkozásában is. Elsődleges 

célunk az volt megnézni, hogy a 2008. december 1-jével hatályba lépő támogatásvolumen-

szerződés okozott-e bármilyen változást a gyógyszerfelírási szokásokban. A minél pontosabb 

eredmény elérésének érdekében csak teljes meghatározott ideig tartó terápiákat vizsgáltunk.  

 

A Remicade alkalmazási előírásában szereplő információk alapján a betegek minden esetben 

3 mg gyógyszert kapnak testsúly-kilogrammonként (ttkg) az első, a harmadik illetve a hetedik 

héten. Ezt követően elégtelen válasz esetén két módon is lehetséges a dózisemelés. Az 

alapséma szerint a 15. héten kapja a beteg a következő 3mg/ttkg Remicade-t, ehelyett 
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azonban kaphat 5 mg/ttkg gyógyszert is vagy újabb 3 mg/ttkg-t a 19. héten. Az első 23 hét 

lehetséges adagolása az alábbi táblázatban látható. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 3 3 3 3
3 3 3 5 6
3 3 3 3 3 3

A terápia első 23 hete – RA – Remicade (mg/ttkg)

 

11. táblázat: Lehetséges Remicade adagolási módok RA indikációban 
 

Annak érdekében, hogy a vizsgálat során mindkét féle emelést láthassuk, azokat a terápiákat 

vettük csak figyelembe, amelyekben a beteg már legalább 20 hete kapja a kezelést. Azért, 

hogy pontosabb képünk legyen az esetleges dózisváltozásokról, megvizsgáltuk a 24 teljes 

héten át gyógyszert kapók kiváltásait is, de nagyobb időszakot nem vehettünk figyelembe, 

tekintettel arra, hogy 2008. december 1-je óta még nem telt el túl sok idő. 

 

A vizsgálat során aszerint csoportosítottuk a betegeket, hogy melyik évben kezdték meg a 

terápiát, és csak azokat a kiváltásaikat vettük figyelembe, amelyek dátuma nem volt későbbi, 

mint az első vénybeváltás dátuma plusz 20 vagy 24 hét. A rövidebb kezelést kapó rászorultak 

kiszűrése érdekében csak akkor vettük figyelembe az adatokat, ha az utolsó kiváltás több mint 

20 illetve 24 hétre következett be. Ezzel a módszerrel ugyan kihagytuk az elemzésből azokat 

a betegeket, akik a 20. vagy 24. hét után már nem váltanak ki több készítményt, de e feltétel 

nélkül bekerülhettek volna rövidebb terápiában részesülők is, ami torzította volna az 

eredményt. A húsz hetes kezelések vizsgálatának eredményeiből látszik, hogy a 2008. első 11 

hónapjában terápiára került betegek átlagosan 1.021 mg gyógyszert kaptak 20 hét alatt, ami 

az alapsémát figyelembe véve átlagosan 85 kg-os embereket feltételez, míg ha mindenki 

maximális dózist kapott, akkor egy beteg átlagos testtömege 68 kg. Ennek alapján 

elmondható, hogy nincs szó irreális dózisokról a Remicade esetében ebben az indikációban. 

Amennyiben a 2008. december 1-je óta kezelést kezdők első húsz terápiás hetének átlagos 

adatait vizsgáljuk, úgy jól látszik, hogy átlagosan mindössze 995 mg gyógyszert kaptak a 

beteget a vizsgált időszakban. Tekintettel arra, hogy az alkalmazási előírás szerint az emelt 

mennyisége minimum plusz 2 mg/ttkg már a 15. héten is, elmondható, hogy 26 mg átlagos 

változás elhanyagolható. Az eredményeket az alábbi táblázat mutatja: 
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Terápia kezdeti 
időpontja 

Átlagos 
mennyiség 

(doboz) 
Átlagos TB 

támogatás (Ft) 
Átlagos 

hatóanyag (mg) 
Kiváltások 

száma 
átlagosan (db) 

Vizsgált 
betegszám 

(fő) 
2006 10,16 1 567 748 1 016 3,68 128
2007 10,11 1 557 201 1 011 3,73 142
2008.11. hóig 10,21 1 571 986 1 021 3,84 230
2008.12. hótól 9,95 1 531 676 995 3,79 38

12. táblázat: Átlagos felhasznált Remicade mennyiség és TB-támogatás RA indikációban 
 

Ugyanezzel a módszerrel vizsgáltuk meg a kezeléseket a 24. hét után is, és ugyanezeket az 

eredményeket kaptuk. Mivel csak hét hónap telt 2008. december 1-je óta, mindössze 8 beteg 

ment keresztül 24 hetes terápián, azaz a minta igen kicsi. Tekintettel azonban arra, hogy az 

eredmények megegyeznek a korábbiakkal, nincs okunk változást feltételezni. Dózisemelés 

tehát nem mutatható ki RA indikációban Remicade terápia esetén. 

 

Mivel a Humira alkalmazási előírása is meghatároz emelt dózist, a fenti elemzést elvégeztük 

erre a gyógyszerre is. RA indikációban a Humirával kezelt betegek orvosai kétféle adagolás 

közül választhatnak. Az egyik esetben minden héten, míg a másodikban minden második 

héten kapnak a betegek egy injekciót. Tekintettel arra, hogy a Remicade-től eltérően itt 

egyenletesen kapják a szert a betegek, nem volt nagy jelentősége annak, hogy milyen hosszú 

terápiát vizsgálunk, így a nagyobb betegszám érdekében az eddigieknél rövidebb, 12 hetes 

terápiát választottunk. Az alkalmazási előírás szerint ebben az időpontban van lehetőség 

dönteni a kezelés folytatásáról vagy felfüggesztéséről. A vizsgálat eredményét az alábbi 

táblázat mutatja. 

Terápia kezdeti 
időpontja 

Átlagos 
mennyiség 

(doboz) 
Átlagos TB 

támogatás Ft) 
Átlagos 

hatóanyag (mg) 
Kiváltások 

száma 
átlagosan (db) 

Vizsgált 
betegszám 

(fő) 
2006 4,32 1 195 739 346 2,19 275
2007 4,13 1 141 992 331 2,27 249
2008.11. hóig 4,09 1 130 211 327 2,33 300
2008.12. hótól 3,89 1 073 484 311 2,52 44

13. táblázat: Átlagos felhasznált Humira mennyiség és TB-támogatás RA indikációban 
 

Az alkalmazási előírás alapján az első 12 héten a betegeknek 240 vagy 480 mg gyógyszert 

kellene kapniuk attól függően, hogy melyik adagolás szerint kezelik őket. Ennek teljes 

mértékben megfelel, hogy az átlag az utolsó 7 hónapban terápiát kezdő betegek esetében 311 

mg, de egyik csoport esetén sem ment 346 mg fölé. A különbségek elhanyagolhatóak, 

dózisváltozás tehát ez esetben sem mutatható ki. 
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Switchek RA-ban 

 

Rheumatoid arthritis indikációban négy brand indikált, ezért célszerű megvizsgálni a 

különböző brandek közötti váltásokat is. A vizsgálatban szereplő 2 496 beteg zöme (2.472 

azonosított TAJ) a közös volumenszerződésben szereplő készítményeket használta, azonban a 

teljesség igényével figyelembe vettük a másodvonalbeli Mabthera brand kiváltásait is. 

 

A páciensek több mint 70%-a maradt összességében terápiahű, vagyis a vizsgált időszak alatt 

1 810 TAJ nem próbált ki többféle brandet. A fennmaradó betegpopuláció legnagyobb része 

kettő különböző terméket váltott ki, ugyanakkor elhanyagolható azon betegek aránya, akik 

négy féle készítményt is alkalmaztak. Az alábbi ábra szemlélteti azt, hogy a páciensek hány 

különböző brand között váltottak RA-ban az elemzés által lefedett időszakban: 

72%

22%

5% 1%

1 brand

2 brand

3 brand

4 brand

 
11. ábra: Brandek közötti váltás RA-ben 

 

Amennyiben tovább elemezzük a különböző brandek közötti váltásokat, láthatjuk, hogy RA 

indikációban a vizsgált teljes időszakban a Humira kiváltása volt a leggyakoribb – közel 1 

000 TAJ-t számlálva – egy beteg terápiájának megkezdésekor. Amennyiben a páciens a 

későbbiekben terméket váltott – megelőzve a TNF-α inhibitorokat – a második, illetve a 

harmadik jellemző választás is a Mabthera brand volt. Minimális (50 fő) ugyanakkor azon 

betegek aránya, akik egy már kipróbált termékre egy későbbi terápiaváltás után ismét 

visszatérnek.  
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12. ábra: Különböző brand-választások nagyságrendje a terápiaváltások során RA indikációban 

 

Megállapítható azonban, hogy már az első biológiai terápiás készítmény felírásakor – 

helytelen gyakorlatként, ellentmondva a törzskönyvi indikációnak és az Eü. pont szerinti 

rendelhetőségnek a 2008 decemberét követő időszakban – is megjelent a másodvonalbeli 

készítményként befogadott Mabthera brand az RA-ban szenvedő betegek több mint 1%-ánál. 

 

Brandenként vizsgálva a terápiaváltásokat elmondható, hogy a betegek az Enbrel, a Humira 

és a Remicade esetében nagyságrendileg azonos arányban (kb. 70-75%-ban) maradtak az 

elsőként kipróbált terápián. Azon betegek, akik másodvonalbeli termékkel, Mabtherával 

kezdték a terápiát, 96%-ban a későbbiekben sem tértek át valamely másik készítményre. 

  

ELSŐKÉNT 
VÁLASZTOTT 

(TAJ db) 

MARADT 
AZ 

ELSŐNÉL 
VÁLTOTT 

ENBREL 836 75% 25% 
HUMIRA 975 70% 30% 
REMICADE 660 71% 29% 
MABTHERA 25 96% 4% 

14. táblázat: Terápiahűség a különböző brandek esetén RA indikációban 
 

3.2.2. Juvenilis idiopathiás arthritis – JIA 
 

A betegség leggyakrabban 1-3 éves, illetve 8-12 éves korban jelentkezik. A fiú-lány arány a 

klinikai alcsoportoktól függ. A genetikai tényezők közül a HLA-DR5 a korai kezdetű, míg a 

HLA-B27 a késői kezdetű oligoarticularis formákra jellemző. A HLA- DR4 a szeropozitív, 
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felnőttkori RA-hez hasonlító formában mutatható ki. A főbb klinikai formák közül a 

polyarticularis JIA-ban (35%) 5 vagy több ízületet érintő szimmetrikus polyarthritis 

(kisízületek, nyaki gerinc érintettsége) jelentkezik, az esetek egyharmadában rheumatoid 

faktor pozitivitással. A lány-fiú arány 3:1. A JIA prevalenciája 1/1000-re tehető  

 

Egy főre eső támogatás és dóziskiváltás 

 

Ebben az indikációban Enbrel és Humira terápia indikálható. Mindeddig összesen 143 beteg 

részesült terápiában, 710 millió Ft körüli kumulált támogatási költséggel. A Humira esetében 

az Eü. ponton történő rendelhetőség elmúlt 7 hónapja során nem gyűlt össze értékelhető 

betegszám ezen a gyógyszeren (4 beteg), így a további elemzések kizárólag az Enbrelre 

fókuszálnak. Megvizsgáltuk az egy főre eső támogatás és kiváltott dózis alakulását a vizsgált 

időszakban. Erre az indikációra is érvényes, hogy 2006 második negyedéve, vagyis az Eü. 

ponton történő támogatás megkezdése előtt a betegek alacsony száma miatt nem érdemes 

messzemenő következtetéseket levonni az esetleges torzítások miatt. Az ábra alapján 

elmondható, hogy az egy főre jutó értékek változásában enyhén csökkenő trend figyelhető 

meg mindkét vizsgált változó tekintetében. Az utolsó vizsgált negyedévben az egy főre eső 

támogatási összeg 700 ezer Ft körülinek adódik, míg a teljes időszakra vetítve közel 5 millió 

Ft (átlagosan 21 havi terápia).  
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13. ábra: Egy főre eső támogatás és hatóanyag-kiváltás JIA indikációban, negyedéves bontásban 

 

3.2.3. Crohn betegéség – CD 
 

A Crohn-betegség a gyomor-bélrendszert érintő krónikus gyulladásos megbetegedés, 

leggyakoribb formájában disztális ileum és colon érintettséggel a bélfal minden rétegére 

kiterjed. A tüneteket okozó és gyulladásos reakcióval járó állapotot aktív betegségként 

jellemezhetjük. A tünetmentes, esetleg enyhe tünetekkel járó állapotban a Crohn-betegség 

inaktívnak tekinthető. A gyulladásos reakció során szűkület (strictura), sipoly (fisztula) 

alakulhat ki. A tisztán gyulladásos formában sipoly vagy szűkület nem képződik. A betegség 

prevalenciája 50-80 beteg/100 000 lakos, ez alapján hazánkban 5 000-8 000 beteg érintett. A 

betegség incidenciája 3 beteg/100 000 lakos/év. 

 

Egy főre eső támogatás és dóziskiváltás 

 

A Crohn-indikáció kezelésére szolgáló készítményekről a korábbiakban már több ízben 

említettük, hogy 2008 decembere előtt fekvőbeteg-ellátás keretében volt hozzáférhető a 

betegek számára. Noha a patikai forgalomban már 2007 vége óta találunk kiváltásokat (30 fő 

alatt), az alacsony és töredékes betegszám-adatok következtében értékelhető adatot először 
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2008. negyedik negyedévével nyerhettünk. Az azóta eltelt időben ebben az indikációban nőtt 

a legmeredekebben a betegszám, melynek valószínűleg az az oka, hogy már kezelt betegek 

tértek át patikai kiváltásokra. CD-ben mindeddig 424 beteget kezeltek, 720 millió forint 

kifizetett TB-támogatással. A terápiában két brand, a Humira és a Remicade készítményei 

javalltak, melyek 1/3-2/3 arányban osztoznak a betegeken. Megvizsgálva az egy főre eső 

értékeket, megállapítható, hogy a Remicade egy főre eső támogatása a vizsgált időszak alatt 

meghaladta a Humira hasonló értékeit, 2009 második negyedévében azonban fordult a trend, 

és a Remicade minimálisan alacsonyabb költségű terápiának adódott. 2008 utolsó 

negyedévéhez képest mindkét brand esetében látszik némi dózisemelés (és ezzel együtt 

támogatásemelkedés), aminek vélhetően az az oka, hogy az Eü. pontra kerüléssel 

megnövekedett betegszám egy része új beteg, és a kezdeti dózisok mindkét brand esetén 

magasabbak. Így vélelmezhető, hogy a most megkezdett terápiák magas aránya felfelé húzza 

az átlagos dózist. A Remicade dózis 2009 második negyedévére normalizálódik, követi tehát 

az előírt dozírozási sémát. Humira esetében az emelt dózis nem koncentrálódik a terápia 

kezdetére, ez az ábrán is jól látható. Anomáliára utaló jelet nem találtunk. A teljes vizsgált 

időszakra Humira esetén 1,5 millió Ft, Remicade esetén pedig 1,7 millió Ft az egy TAJ-ra eső 

kumulált támogatási összeg. 
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14. ábra: Egy főre eső támogatás és hatóanyag-kiváltás CD indikációban, negyedéves bontásban 
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Ebben az indikációban mindössze 16 beteg váltott terápiát, az összes beteg 4%-a, ezek 

részletes vizsgálatától eltekintünk. 

 

Dozírozás 

 

Az alkalmazási előírások az RA-hoz hasonlóan a CD indikációban is javasolják a 

dózisemelést bizonyos esetekben a Remicade, illetve a Humira kezelés esetén, így ebben az 

indikációban is megvizsgáltuk a betegek adott hosszúságú terápiáit az egy főre jutó beadott 

hatóanyag vonatkozásában. Itt is az volt az elsődleges célunk, hogy lássuk a 2008. december 

1-jével hatályba lépő támogatásvolumen-szerződés okozott-e bármilyen változást a 

gyógyszerfelírási szokásokban. 

 

A Remicade alkalmazási előírásában szereplő információk alapján a betegek minden esetben 

5 mg gyógyszert kapnak testsúly-kilogrammonként az első, a harmadik, illetve a hetedik 

héten. Ezt követően elégtelen válasz esetén már a 15. héten vagy a 23. héten, illetve innentől 

kezdve folyamatosan dupla dózist, vagyis 10 mg/ttkg gyógyszert kapnak a betegek. 

 

Tekintettel arra, hogy a lehetséges dózisemelések ebben az indikációban is a kezelés 15. és 

23. hetében vannak, nem változtattuk az RA esetében vizsgált módszeren, így szintén a 20 

illetve 24 hete kezelt betegek adatait vettük figyelembe. Az elemzésnél használt módszerek 

azonosak az RA indikáció dózisainak vizsgálatánál használtakkal. Mivel a CD indikációban 

csak 2008. december 1-jével került Eü. pont szerinti támogatásba, az ezt megelőző 

időszakban a betegszám meglehetősen alacsony. Ennek megfelelően a terápia kezdési 

időpontját nem évenként soroltuk be, hanem két kategóriát hoztunk létre, mely szétválasztja a 

2008. december 1-je előtt, illetve után terápiára kerülő betegeket. 

 

A húsz hetes kezelések vizsgálatának eredményeiből látszik, hogy a 2008. utolsó hónapja 

előtt terápiára került betegek átlagosan 872 mg gyógyszert kaptak 20 hét alatt, míg a 

támogatásvolumen szerződés hatályba lépése után kezelésre került betegek 1 101 mg-t. Ez az 

érték normál dózis esetén átlagos 55 kg-os betegeket feltételez. Elmondható tehát, hogy a 

dozírozás nem magasabb, mint az alkalmazási előírásban szereplő információk alapján 

várható. Az időszakokat összehasonlítva látszik némi dózisemelés, de a betegszámhoz és az 

alkalmazási előíráshoz képest a korábbi adagolás volt nagyon alacsony. Ennek az is az oka 

lehet, hogy a Crohn-betegség kezelése korábban fekvőbeteg-ellátásban volt finanszírozva, 
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melyek fogyási adatait azonban nem látjuk, így valószínű, hogy az adatok egy részét nem 

tudtuk belevenni az elemzésbe. Ugyanebből adódik az is, hogy mivel csak az egyedi 

méltányosság alapján kiváltott gyógyszerek forgalmi adatait ismerjük, mindössze 18 beteg 

kiváltását tudtuk megvizsgálni, amely önmagában is okozhat torzításokat. Elmondható tehát, 

hogy nincs szó irreális dózisokról a Remicade esetében ebben az indikációban sem. Az 

eredményeket az alábbi táblázat mutatja. 

Terápia kezdeti 
időpontja 

Átlagos 
mennyiség 

(doboz) 
Átlagos TB 

támogatás (Ft) 
Átlagos 

hatóanyag (mg) 
Kiváltások 

száma 
átlagosan (db) 

 Vizsgált 
betegszám (fő)

2008.11. hóig 8,72 1 330 871 872 2,89 18
2008.12. hótól 11,01 1 695 897 1 101 3,06 72

15. táblázat: Átlagos felhasznált Remicade mennyiség és TB-támogatás CD indikációban 
 

Ugyanezzel a módszerrel vizsgáltuk meg a kezeléseket a 24. hét után is, és ugyanezeket az 

eredményeket kaptuk. A különbség csak annyi, hogy az átlagos dózis az időszakok között 1 

006-ról 1 189-re nőtt, vagyis még kisebb dózisemelés figyelhető meg. 

 

Mivel a Humira alkalmazási előírása is meghatároz emelt dózist, a fenti elemzést elvégeztük 

erre a gyógyszerre is. CD indikációban is kétféle adagolás közül választhatnak a Humirával 

kezelt betegek orvosai. Mindkét esetben minden második héten kapnak a betegek gyógyszert, 

de míg az első esetben csak a legelső kezelés kétszerese, a második esetben az első injekció 

négyszerese és a második is kétszerese az összes többinek. Ezen kívül elégtelen választ esetén 

mindkét adagolási módban lehetőség van dózisemelésre. Tekintettel arra, hogy a Remicade-

től eltérően – az első hónapot figyelmen kívül hagyva – itt egyenletesen kapják a szert a 

betegek, nem volt nagy jelentősége annak, hogy milyen hosszú terápiát vizsgálunk, így a 

nagyobb betegszám érdekében az eddigieknél rövidebb, 12 hetes terápiát választottunk. Az 

alkalmazási előírás szerint ebben az időpontban van lehetőség dönteni a kezelés folytatásáról 

vagy felfüggesztéséről. A vizsgálat eredményét az alábbi táblázat mutatja. 

Terápia kezdeti 
időpontja 

Átlagos 
mennyiség 

Átlagos TB 
támogatás 

Átlagos 
hatóanyag 

Kiváltások 
száma 

átlagosan 
 Vizsgált 

betegszám 

2008.11. hóig 3,05 828 323 244 2,77 22
2008.12. hótól 3,84 1 061 722 308 2,66 64

16. táblázat: Átlagos felhasznált Humira mennyiség CD indikációban 
 

A táblázatból is látszik, hogy az átlagosan kiváltott hatóanyag az első időszakban 244, míg a 

másodikban 308. Az alkalmazási előírás alapján az első 12 héten a betegeknek alapséma 

esetén 280 vagy 400 mg gyógyszert kellene kapniuk attól függően, hogy melyik adagolás 

szerint kezelik őket. Ennek teljes mértékben megfelel az utolsó 7 hónapban terápiára kerülő 
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betegek átlaga, míg a korábban kezelést kezdők adata a minimum dózis alatt marad. Némi 

dózisemelés látszik ugyan az adatokból, de ez nem jelentős, és szintén oka lehet a Remicade 

dózisoknál is leírt tény, mely szerint nem látjuk a korábban fekvőbeteg-ellátásban 

finanszírozott gyógyszerek adatait. 

 

3.2.4. Colitis ulcerosa – CU 
 

A colitis ulcerosa a vastagbél-nyálkahártyának csak a bél nyálkahártyájára lokalizálódó 

gyulladásos megbetegedése, melyet a gyulladásos folyamat aktivitásától és a kiterjedés 

súlyosságától függően véres-nyákos hasmenés jellemez. Etiológiáját tekintve ismeretlen 

eredetű multifaktoriális megbetegedés, mely fiatalkorban kezdődik. Prevalenciája 35-100 

beteg/100 000 lakos, incidenciája hazánkban 11 beteg/100 000 lakos/év. 

 

 

Egy főre eső támogatás és dóziskiváltás 

 

Colitis ulcerosa indikációban biológiai terápiákkal eddig összesen 167 beteget kezeltek, és 

erre az OEP mintegy 449 millió forintot fordított. 2006. második fele óta jelenik meg a 

patikai forgalomban TNF-alfa gátló kiváltás ebben a betegségben, ahol egyedül Remicade 

írható. Megvizsgáltuk az egy főre eső támogatást és kiváltott dózist, az alábbi ábra az 

eredményeket mutatja. 2007. utolsó negyedévében még mindössze 25 beteget kezeltek, 2009 

második negyedévére az ellátottak száma több mint háromszorosára, 84 főre nőtt. Az ábrán 

jól látszik, hogy a nagyon magas kezdeti értékek helyett az utóbbi időben – 2008 eleje óta – 

az egy főre eső dózisok, illetve ezen keresztül a támogatási értékek beállni látszanak egy 

konstans szintre. A teljes időszakra vonatkozóan 2,7 millió Ft az egy betegre eső kumulált 

támogatási összeg. 
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15. ábra: Egy főre eső támogatás és hatóanyag-kiváltás CU indikációban, negyedéves bontásban 

 
3.2.5. Spondylitis ankylopoetica – SPA  
 

A betegség vezető tünetei a gyulladásos gerincfájdalom és a tompor egy- vagy kétoldali 

fájdalma (a betegség a sacroiliacalis ízület érintettségével szokott kezdődni), illetve a 

perifériás enthesitis és arthropathia, míg extraarticularis manifesztációi közé tartozik az 

uveitis (iritis vagy iridocyclitis), szív és érrendszeri, tüdő, vese, gyomor-bélrendszeri és 

neurológiai tünetek, valamint a metabolikus csontbetegség (osteopenia és osteoporosis). A 

kórkép gyakrabban fordul elő férfiakban, mint nőkben (3:1). Nők esetében a betegség 

nemritkán enyhe vagy szubklinikai formában jelentkezik. Fellépése leggyakoribb a késő 

tizenéves kortól 40 évesig terjedő életszakaszban. A spondylitis ankylopoetica prevalenciája a 

kaukázusi populációban világszerte 0,5 -1%. 

 

Egy főre eső támogatás és dóziskiváltás 

 

Spondylitis ankylopoetica indikációban eddig összesen 811 beteget kezeltek biológiai 

terápiákkal, ami az E. Alapra 3,7 milliárd Ft támogatási költséget rótt. Ezzel a SPA lett a 

második legjelentősebb indikáció a biológiai terápiákban érintettek közül. A kórképben 

elfogadott terápia a Humira, az Enbrel, valamint a Remicade. Amennyiben a brandek 
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arányának változását vizsgáljuk a 2005-től kezdődő időszakban, megállapítható, hogy 

kezdetben csak Enbrellel kezelték a betegeket, amelynek részesedése a Humira erősödésével 

párhuzamosan folyamatosan csökkent. A kiváltásokban második brandként megjelenő 

Remicade piaci részesedése a kezdetektől igen markáns, az utolsó vizsgált negyedévben a 

támogatáskiáramlás 52%-áért felelős, míg a másik két brand közel egyenlően osztozik a 

maradék kifizetésen. A betegszámot érintően a Humira és az Enbrel együttes részesedése 

58% a betegforgalomból az utolsó negyedévben, ami azt bizonyítja, hogy ebben az 

indikációban a Remicade rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó költséggel. Mindez az 

alábbi ábrán is látható, melyen az egy főre eső dózis és támogatás változását kísérhetjük 

figyelemmel a három brand esetében. Megfigyelhető, hogy míg az Enbrel és a Humira egy 

betegre jutó támogatása egymáshoz nagyon közeli értékeket mutat, addig a Remicade 

magasan felettük mozog. Az ábrán a Remicade esetében itt is látszik a CD indikációnál is 

megfigyelhető magasabb dóziskiváltás az utolsó előtti negyedévben, aminek hátterében az új 

betegek magasabb kezdődózis-szükséglete állhat, tekintve hogy 2009 második negyedévére 

normalizálódik a trend. 
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16. ábra: Egy főre eső támogatás és hatóanyag-kiváltás SPA indikációban, negyedéves bontásban 

 

Switchek SPA-ban 
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Ebben az indikációban három különböző brand közül választhatnak az orvosok és a 

páciensek, így itt is megvizsgáltuk a terápiaváltásokat. Az elemzés során beazonosított, 

kezelést elkezdett 811 beteg döntő többsége (közel 90%-uk) nem váltott terápiát, míg 

mindösszesen 93 beteg próbált ki többféle brandhez tartozó készítményt is. Azon betegek 

aránya, akik mindhárom indikálható készítménnyel terápiára kerültek, rendkívül alacsony 

(kb. 1%) és 12 különböző TAJ-t érint. A kipróbált brandek számának arányát mutatja a 

következő ábra: 

89%

10% 1%

1 brand

2 brand

3brand

 
17. ábra: Brandek közötti váltás SPA indikációban 

 

Annak ellenére, hogy ebben az indikációban az Enbrel érhető el a támogatott körben 

legrégebben, a vizsgált teljes időszakban a Remicade kiváltása volt a leggyakoribb egy beteg 

terápiájának megkezdésekor. Az Enbrel és a Humira ettől jelentősen elmaradt. Terápiaváltás 

esetén – a második brand választásánál – a különböző készítmények kiváltási arányai kisebb 

nagyságrendben ugyan, de a Humirának kedveznek. A korábban már alkalmazott terápiára 

visszatérők nagyságrendje SPA-ban is elhanyagolható. A fenti megállapításokat szemlélteti 

az alábbi ábra: 
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18. ábra: Különböző brand választások nagyságrendje a terápiaváltások során SPA indikációban 

 

Brandenként vizsgálva a terápiaváltásokat megállapítható, hogy kiegyenlített (kb. 90%-os) a 

terápiahűség mindhárom SPA-ban indikált brand esetében: 

  

ELSŐKÉNT 
VÁLASZTOTT 

TAJ (db) 

MARADT 
AZ ELSŐ 

BRAND-NÉL

BRANDET 
VÁLTOTT 

ENBREL 237 88% 12% 
HUMIRA 213 91% 9% 
REMICADE 361 88% 12% 

17. táblázat: Terápiahűség a különböző brandek esetén SPA indikációban 
 

3.2.6. Arthritis psoriatica – AP  
 

Az arthritis psoriatica (AP) krónikus szisztémás gyulladásos reumatológiai megbetegedés, 

mely a bőr psoriasisos elváltozásával társul. A betegség leggyakrabban 20-40 éves korban lép 

fel. A mozgásszervi tünetek közé a szimmetrikus sacroileitis és a csigolyák gyulladása 

(spondylitis) tartozik. Gerincérintettségen szimmetrikus sacroileitist és spondylitist értünk, 

perifériás formában a térdek, bokák, kézízületek érintettek. Az extraskeletális tünetek közül a 

szem (anterior uveitis), szív-érrendszer (aortitis, aorta insufficientia, block), tüdő 

(felsőlebeny-fibrosis), vese (nephritis), amyloidosis emelhetők ki. Bár a psoriasis a népesség 

1-2%-át érinti, ezen belül 10%-ban (0,2-40%) jelentkezik AP. Az AP átlagos prevalenciája 

0,07%.  
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Egy főre eső támogatás és dóziskiváltás 

 

Ebben az indikációban eddig összesen 256 beteg részesült kezelésben, mintegy 1,1 milliárd Ft 

támogatási költséggel. A Remicade aránya jelenleg 40% a támogatáskiáramlásból, míg az 

Enbrel és Humira 30-30%-on osztozik. A Remicade és Humira az utóbbi időszakokban 

viszonylag dinamikusan növelte betegszámát, az Enbrel esetében ez nem mondható el, a 

folyamatos betegszám-emelkedés mellett csökken a brand részesedési aránya. Az egy főre 

eső támogatási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy míg az Enbrel és a Humira egy 

betegre jutó értékei egymáshoz nagyon közelinek adódnak, addig a Remicade magasan 

felettük mozog. Az Remicade esetében is megfigyelhető a CD és a SPA esetén kimutatott 

dózis-ugrás 2009 első negyedévében, ami a következő időszakra normalizálódik (19. ábra). 

Az okok ismertek. Érdekesség, hogy a legalacsonyabb negyedéves támogatási költségű 

Enbrel esetén a teljes időszakra vonatkozó kumulált TAJ-ra eső támogatás a legmagasabb, 4 

millió Ft körüli, ami arra utal, hogy Enbrel esetében valósul meg leginkább perzisztens 

terápia (átlagosan 16 havi). 
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19. ábra: Egy főre eső támogatás- és hatóanyag- kiváltás AP indikációban, negyedéves bontásban 
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Switchek AP-ban 

 

AP-ban a három felírható brand miatt szintén elemeztük a terápiaváltási szokásokat. 

Hasonlóan a SPA indikációban tapasztaltakhoz, itt is erős terápiahűség mutatkozik: a kezelést 

elkezdett betegek közel 90%-a, összesen 221 fő nem tért át másik készítményre az első 

választás után. Azon betegek aránya, akik az indikálható háromféle termék mindegyikével 

kezelésben részesültek, nem éri el az egy 1%-ot sem. A terápiaváltások arányát mutatja a 

következő ábra: 

87%

13% 0%

1 brand

2 brand

3brand

 
20. ábra: Brandek közötti váltás AP indikációban 

 

Ebben az indikációban a terápia kezdetekor a betegek legnagyobb arányban Enbrel 

kezelésben részesültek (az elemzés során azonosított 256 különböző TAJ-ból 97 TAJ), de 

emellett számottevő, illetve közel hasonló arányú még az indikációs ponton rendelhető másik 

két brand választásának aránya is. A második jellemző választás is hasonló termékválasztások 

közötti kiegyenlítettséget mutat, némi előnnyel a Humira javára. A megállapításokat 

szemlélteti a következő ábra: 
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21. ábra: Különböző brand választások nagyságrendje a terápiaváltások során AP indikációban 

 

Az elemzés során láthatóvá vált, hogy a mindhárom indikált brand esetében hasonló arányú a 

terápiahűség az első választás után. Ez az arány rendkívül magas, közel 90%-AP-ban, közel 

azonos nagyságrendű a SPA indikációban tapasztaltakkal. 

 

  
ELSŐKÉNT 

VÁLASZTOTT 
TAJ (db) 

MARADT 
AZ ELSŐ 
BRAND-

NÉL 

BRANDET 
VÁLTOTT

ENBREL 97 86% 14% 
HUMIRA 74 88% 12% 
REMICADE 85 86% 14% 

18. táblázat: Terápiahűség a különböző brandek esetén AP indikációban 
 

3.2.7. Plakkos psoriasis – PP 
 

A psoriasis krónikus gyulladásos bőrbetegség, mely többnyire jól körülírt területen erythemas 

papulosus, plakkos elváltozással jár. A betegség leggyakrabban 16-20 éves korban lép fel. 

Számos betegnél ízületi érintettség is diagnosztizálható. A betegség jellemzője, hogy a 

betegek jelentős része állandó kiterjedt bőrtünetektől szenved. A psoriasis a népesség mintegy 

1-3 százalékát érinti.  
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Egy főre eső támogatás és dóziskiváltás 

 

Ebben az indikációban eddig 325 beteget kezeltek, mintegy 1,17 milliárd Ft támogatási 

összeggel. A betegek kezelése az első időszakban, 2005 végétől Remicade-del és Enbrellel 

történt, a Humira kiváltás először 2007-ben történt ebben a betegségben. Megjegyezzük, hogy 

ideiglenesen Raptiva kiváltása is lehetséges volt ebben az indikációban, de tekintettel arra, 

hogy ez a készítmény már nem része a támogatásvolumen-szerződésnek (törzskönyvét az 

EMEA visszahívta 2009. augusztus 5-én), a további elemzések során nem számoltunk vele. A 

biológiai terápiák támogatás szerinti megoszlását illetően megállapítható, hogy a Remicade 

részesedése a támogatásból közel 60%, annak ellenére, hogy magasan a legköltségesebb 

terápiát jelenti. Humirával mindeddig a kezelt betegek alig 15%-át sikerült kezelésbe vonni. 

Remicade esetében itt is tetten érhető a CD, SPA és AP indikációknál megfigyelt dózis-ugrás 

2009 első negyedévében, ami a következő időszakra normalizálódik. 
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22. ábra: Egy főre eső támogatás és hatóanyag-kiváltás PP indikációban, negyedéves bontásban 

 

Switchek PP-ben 

 

Ebben az indikációban négy különböző brand közül is választhattak a betegek, így itt is 

megvizsgáltuk a terápiaváltásokat. Az elemzés során beazonosított, kezelést elkezdett 325 
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beteg jelentős hányada, 81%-a nem váltott terápiát. A négy lehetséges választás ellenére az 

elemzés által lefedett időszak alatt nem volt olyan beteg, aki valamennyit használta volna. 

Jelentősnek mondható még a kétféle terméket választók aránya is, de elhanyagolható, 

összesen 8 különböző TAJ-t érintve, a három különböző készítménnyel kezelt betegek száma. 

A kipróbált brandek számának arányát mutatja a következő ábra: 

 
23. ábra: Brandek közötti váltás PP indikációban 

 

PP-ben a terápia kezdetekor a betegek legnagyobb arányban Remicade kezelésben 

részesültek, emellett számottevő még az Enbrel választás aránya is. A Humira és Raptiva 

készítmények „lemaradását” részben magyarázhatja az is, hogy azok csak évekkel később 

kerültek be a támogatott gyógyszerkörbe a másik két brandhez képest. Ebben az indikációban 

sem számottevő az egy már kipróbált brand készítményére visszatérő betegek száma: 

81% 

17%
2%

1 brand

2 brand

3 brand
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24. ábra: Különböző brand választások nagyságrendje a terápiaváltások során PP indikációban 

 

Brandenként vizsgálva a terápiaváltásokat, elmondható, hogy az első választás után az 

Enbrel, Humira és Remicade esetében a betegek zöme (rendre: 87%, 96%, 85%) terápiahű 

maradt. A Raptivát választók terápiahűsége azonban az előbbieknél jelentősen alacsonyabb, a 

betegeknek összesen 17%-a nem próbált ki új terméket. Ez utóbbira magyarázatot adhat az, 

hogy 2009 augusztusától a készítmény törzskönyvi törlés miatt kikerül az indikációhoz 

kötötten, 100%-ban támogatott gyógyszerek köréből és a terápián lévő betegeket mindenképp 

át kell állítani egy másik brandre. 

 

  

ELSŐKÉNT 
VÁLASZTOTT 

TAJ (db) 

MARADT 
AZ ELSŐ 
BRAND-

NÉL 

BRANDET 
VÁLTOTT

ENBREL 117 87% 13% 
HUMIRA 26 96% 4% 
REMICADE 153 85% 15% 
RAPTIVA 29 17% 83% 

19. táblázat: Terápiahűség a különböző brandek esetén PP indikációban 
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3.2.8. Indikációnkénti összefoglalás 
 

Egy főre eső támogatási összegek és dózisok 

 

Készítettünk egy táblázatot, melyben egyfelől a realizált átlagos negyedéves támogatási 

összegeket láthatjuk betegszámmal súlyozva, másfelől a teljes vizsgált időszakra vonatkozóan 

az egy TAJ-ra jutó átlagos kumulált támogatási összegeket. Utóbbi adattal kapcsolatban 

felhívjuk a figyelmet arra, hogy fenntartással kezelendő, csupán iránymutatásnak alkalmas, 

tekintve hogy szinte kivétel nélkül jelentős betegszám-emelkedés következett be 2008 

decemberével, vagyis a támogatásvolumen-szerződés pillérét képező új Eü. pontok 

kihirdetésével. Az új betegek terápiájukat 7 hónapon belül kezdték meg, ezért a mg-ban mért 

kiváltások alapján kalkulált terápiahossz átlagát csökkentik. Megjegyezzük, hogy az alábbi 

táblázat az egyes brandek arányáról adott indikáción belül nem tartalmaz információt: 

Indikáció, 
brand 

Negyedéves átlagos, 
betegszámmal 

súlyozott támogatási 
költség 

Kumulált 
teljes 

támogatási 
összeg/TAJ

Terápián töltött 
átlagos 

negyedévek 
száma 

Negyedéves 
támogatási 

költség-
perzisztencia 

arány 
RA 

Remicade 719 585 3 174 586 4.4        163 542     
Enbrel 854 730 2 910 975 3.4        251 391     
Humira 856 379 4 126 121 4.8        178 412     
Mabthera 1 256 844 2 580 392 2        628 422     

JIA 
Enbrel 747 955 4 988 120 6.7        111 635     
Humira nem értékelhető   

CD* 
Remicade 867 410 1 725 357 nem releváns   

Humira 738 492 1 508 314 nem releváns   
CU 

Remicade 736 576 2 702 257 3.7        199 075     
SPA 

Remicade 1 123 114 4 778 341 4.3        261 189     
Enbrel 730 411 4 309 153 5.9        123 798     
Humira 714 961 2 638 805 3.7        193 233     

AP 
Remicade 1 121 568 3 878 757 3.5        320 448     
Enbrel 732 526 4 008 162 5.5        133 187     
Humira 782 055 3 015 256 3.9        200 527     

PP 
Remicade 1 195 123 4 266 311 3.6        331 979     
Enbrel 794 280 2 448 576 3.1        256 219     
Humira 755 124 1 232 856 1.6        471 953     

20. táblázat: Egy főre eső negyedéves realizált és kumulált támogatás indikációnként és brandenként 
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Olyan anomáliára utaló jelet nem találunk, amelynek hátterében az alkalmazási előírás 

utasításainak figyelmen kívül hagyása állna. RA és AP indikációkban egyértelműen a 

legalacsonyabb költségű terápiák mellett (Remicade és Enbrel) legmagasabb a perzisztencia, 

ami a költséghatékonyság valószínű fennállására utal, így megfontolást érdemelhetne 

biztosítói szempontból az említett brandek első vonalba emelése. SPA és PP indikációknál is 

érdemes megvizsgálni a negyedéves terápiás költség és perzisztencia arányát, ami mindkét 

esetben az Enbrelnél mutat kedvező értékeket, noha a Humira terápia relatíve alacsonyabb 

költségű.  

 

Terápiahossz 

 

Fontos többlet információt nyújthat még, hogy a betegek mennyi ideig vesznek részt biológiai 

terápiában. Ehhez féléves bontásban vizsgáltuk, hogy melyik félévben hány fő kezdett 

terápiát, ők átlagosan hány hónapig voltak terápián, és a terápiára lépők közül hányan 

részesülnek a legfrissebb adatok alapján jelenleg is terápiában. Annak meghatározásához, 

hogy ki mikor kezdte a terápiát, a legelső kiváltás dátumát vettük figyelembe. A pontosabb 

adatok érdekében azonban a további elemzésből kiszűrtük azokat a betegeket, akik átlagosan 

több mint 3 hónap szünetet tartanak két kiváltás között, mert róluk azt feltételeztük, hogy nem 

szedik rendszeresen a készítményeket. Ennek következtében az azonosított 4.621 betegből 

4.411 maradt a vizsgálatban. Az elemzést nem végeztük el indikációnként, mert az 

alkalmazási előírások szinte egyik esetben sem (PP indikációban Enbrel terápia kivételével) 

javasolják a kezelés felfüggesztését vagy szüneteltetését, a dózisoknak pedig ebben az 

esetben nincs jelentőségük. Az eredményeinket az alábbi ábra mutatja. 
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25. ábra: Adott félévben TNF-α gátló terápiát kezdő betegek gyógyszerkiváltásainak jellemzői  
 

Az ábra sárga oszlopai mutatják az adott félévben terápiát kezdő betegek számát, míg a 

mellettük lévők a még mindig kezelésben részesülők számára vonatkoznak. Ebben az esetben 

az minősül még kezelés alatt állónak, aki az utolsó negyedévben gyógyszert váltott ki. A két 

oszlop különbsége a terápiákat elhagyó betegek számát jelenti. A kék vonalak pedig azt 

mutatják, hogy az adott félévben terápiát kezdők átlagosan mennyi időt töltenek terápián. Az 

ábrából látszik, hogy a betegek többsége nem hagyja abba a terápiát, hanem akár évekig is 

szedi a gyógyszereket.  

 

Switchek 

 

A terápiahűség legkevésbé rheumatoid arthritis indikációban jellemző, a betegeknek összesen 

70-75%-a maradt a vizsgált időszakban mindvégig az elsőként választott brandnél a kezelések 

során. Ez az arány spondylitis ankylopoeticában 89%, arthritis psoriaticában 87%, plakkos 

psoriasisban pedig 81%-nak bizonyult. RA-ban megállapítható továbbá, hogy itt a 
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legnagyobb arányú a többi vizsgált indikációhoz képest egy harmadik féle készítmény 

kipróbálása is: 5% vs. 1-2%. 

 

Az Enbrel, a Humira és a Remicade esetében a terápiahűség az elemzett négy indikációban 

hasonlóságot mutat, vagyis az első választás után a betegek nagyságrendileg azonos arányban 

alkalmazták az elemzés által lefedett időtartam alatt mindvégig a megkezdett terápiát. A 

Raptiva készítmény törzskönyvét az EMEA időközben visszavonta, ezért nem került bele 

összefoglalónkba. Egyedül plakkos psoriasis indikációban mutatkozik előny a Humira javára, 

de ebben az esetben figyelembe kell venni azt, hogy a készítményt használók száma jelenleg 

messze elmarad az Enbrel és a Remicade betegszáma mellett, vagyis a kis mintanagyság 

miatt az eredmények még nem robosztusak. 

 

MARADT AZ ELSŐ VÁLASZTÁSNÁL (TAJ %) 

 RA SPA AP PP 
ENBREL 75% 88% 86% 87% 
HUMIRA 70% 91% 88% 96% 
REMICADE 71% 88% 86% 85% 

21. táblázat: Brandenkénti terápiahűség különböző indikációkban 
 

A fenti adatok hazai gyakorlati példán keresztül is tükrözik a nemzetközi klinikai vizsgálatok 

alapján tett azon megállapításokat, hogy a gyulladásos kórképekben alkalmazott TNF-α gátló 

készítmények hatásossága összevethető. 

 

Az elsőként választott készítményeknek az elemzett időszakban kialakult forgalma 

jellemzően nem mutat egyenesen arányos összefüggést a támogatott gyógyszerkörbe kerülés 

időpontjával, amennyiben ez az eltérés nem haladja meg az egy évet. Egyedül plakkos 

psoriasis indikációban jelentek meg a készítmények több éves különbséggel, mellyel részben 

magyarázható a Humira forgalmának elmaradása a komparátor készítményekétől. 

 

3.3. Felírási gyakorlat elemzése 
 

Az egységes támogatási struktúra kialakításának részeként szakmai és finanszírozási 

szempontból is létfontosságúnak bizonyult a készítmények felírására jogosult orvosok és 

intézmények körének kijelölése. Az előzetes koncepció alapján intézményenként legfeljebb 

három olyan szakorvos rendelhetné a gyógyszereket, akik a leginkább jártasak a gyulladásos 
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reumatológiai, gastroenterológiai, illetve bőrgyógyászati kórképek biológiai terápiájában. Az 

alábbi fejezetekben a 2008 decembere után kialakult felírási gyakorlatra vonatkozó adatokat 

elemezzük. 

 

3.3.1. Gyulladásos reumatológiai kórképek 
 

A 2008 decembere előtt csupán egyedi méltányosság keretében elérhető, SPA és AP 

indikációk terápiájára szolgáló készítmények kiemelt, indikációhoz kötött (Eü. 100%) 

támogatásba kerülésével szükségessé vált a RA, illetve JIA kezelésére kijelölt 13 intézmény 

körének bővítése. Ennek gyakorlati megvalósulását tekintve elmondható, hogy az elemzés 

készítésekor már 21 intézmény reumatológus szakorvosai jogosultak az Enbrel, a Humira és a 

Remicade, illetve a másodvonalban alkalmazott Mabthera brandek felírására. Az alábbi 

táblázatban az aktuális – külön színnel kiemelve az újonnan bevont – centrumok láthatók: 

Város Intézmény neve 
Budapest Állami Egészségügyi Központ 
Budapest Budai Irgalmasrendi Kórház 
Budapest Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 
Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Debrecen Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Eger Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete 
Esztergom Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórháza 
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
Gyula Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza 
Hévíz Szent András Kórház 
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 
Kerepestarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Ferenc Kórház-Rendelőintézet 
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórháza 
Pécs Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Kórház 
Szolnok MÁV Kórház és Rendelőintézet 
Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit ZRt 
Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 

22. táblázat: Gyulladásos reumatológiai kórképek kezelésére kijelölt intézmények 
 

A három vizsgált kórcsoport közül itt a legnagyobb azon betegek aránya, akik számára 

kiállított vényeken szereplő intézményi azonosító kód nem tartozik valamely kijelölt 

centrumhoz, továbbá 10 TAJ esetében előfordult pro familia vény alapján történő kiváltás. A 

2008 decembere után megjelenő intézmények jelenleg igen alacsony számban látnak el 

betegeket, a korábbi centrumlistán szereplő kórházak közül ugyanakkor kiemelkedő forgalom 
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figyelhető meg az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, a Debreceni Egyetem 

Orvos- és Egészségtudományi Centrum, valamint a Budai Irgalmasrendi Kórház esetében. 

Intézmény neve TAJ (db) 
Beteg 
arány Orvosok 

Budai Irgalmasrendi Kórház 375 11.83% 13

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 582 18.37% 23
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum 448 14.14% 8
Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. 59 1.86% 4
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 39 1.23% 6
Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán 
Kórháza 221 6.97% 9
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 114 3.60% 3
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent 
Ferenc Kórház-Rendelőintézet 193 6.09% 5
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa 
András Oktató Kórháza 87 2.75% 7
Pécsi Tudományegyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 295 9.31% 9
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ 97 3.06% 3

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit ZRt 93 2.93% 4
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-
Rendelőintézet 266 8.39% 5
Szent András Kórház 25 0.79% 2
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 19 0.60% 3
Állami Egészségügyi Központ 38 1.20% 3
Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelőintézete 44 1.39% 2
Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos 
Kórháza 15 0.47% 2
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház 0 0.00% 0
Fejér Megyei Szent György Kórház 60 1.89% 2
MÁV Kórház és Rendelőintézet 58 1.83% 4
MEDICAL PERFECT Kft. 30 0.95% 1
Pro Familia 10 0.32% 6
Reumatológiai magánrendelés 1 0.03% 1

23. táblázat: Gyulladásos reumatológiai kórképek ellátása intézményenként, TAJ alapon 
 

3.3.2. Gyulladásos gastroenterológiai kórképek 
 

Az egységes támogatási rend kialakítása előtt a Crohn-betegség (OEP által finanszírozott) 

TNF-α gátlóval történő kezelésére lehetőség volt – fekvőbeteg ellátás keretében – 11 kijelölt 

intézményben. 2008 decembere után az intézménylista jelentősen kibővült, párhuzamosan 

azzal, hogy megkezdődött a CU betegség biológiai terápiájának indikációhoz kötött, kiemelt, 
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100%-os támogatása is. Jelenleg 18 centrum 23 osztályának gastroenterológus szakorvosai 

bírnak felírási jogosultsággal. Az alábbi táblázatban a kibővített centrumlista látható, külön 

kiemelve az egységes finanszírozási struktúra megvalósulása után bevont intézményeket: 

 

Város Intézmény neve 
Budapest Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházai 
Budapest Semmelweis Egyetem 
Budapest Állami Egészségügyi Központ 
Budapest Madarász utcai Gyermekkórház-Rendelőintézet 
Budapest Főv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet 
Budapest Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház 
Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház 
Miskolc Miskolci Egészségügyi Központ 

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-
egészségügyi Központ 

Pécs Baranya Megyei Kórház 
Pécs Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 
Szombathely Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit ZRt. 
Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház 

24. táblázat: Gyulladásos gastroenterológiai kórképek kezelésére kijelölt intézmények 
 

Megjegyezzük, hogy CD kezelésére fekvőbeteg-ellátásban lehetőség volt a Budai 

Irgalmasrendi Kórházban is, a jelenleg érvényes centrumlista azonban nem tartalmazza ezt az 

intézményt. 

 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a felírási gyakorlat 99%-ban felel meg az 

előírásoknak: csupán 3 TAJ esetében fordult elő az, hogy a felíró orvos – noha 

gastroenterológiai szakvizsgával rendelkezett – nem kijelölt intézményben, ill. kijelölt 

intézményhez tartozó vényen rendelte az érintett gyulladásos kórkép valamely készítményét. 

Az alábbi adatokból jól látható az is, hogy igen alacsony kihasználtsággal működnek a 

fekvőbeteg-ellátási rendszer átalakítása után a bővített centrumlistára felvett intézmények, 

ugyanakkor kiemelkedően magas értékek figyelhetőek meg a Semmelweis Egyetem 

klinikáján. 



OEP ÁTFO – Az autoimmun gyulladásos kórképek biológiai terápiái az ártámogatási rendszerben  

 56

 

Intézmény neve TAJ(db) Beteg 
arány Orvosok

Miskolci Egészségügyi Központ 0 0.00% 0
Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és 
Egészségtudományi Centrum 31 6.02% 5
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ 71 13.79% 6
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 35 6.80% 3
Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit ZRt. 7 1.36% 7
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-
Rendelőintézet 20 3.88% 4

Semmelweis Egyetem 163 31.65% 17
Állami Egészségügyi Központ 61 11.84% 8
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum 58 11.26% 11
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 11 2.14% 3
Főv. Önkorm. Szent János és Észak-budai Egyesített 
Kórházai 6 1.17% 2
Madarász utcai Gyermekkórház-Rendelőintézet 0 0.00% 0
Főv. Önk. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet 11 2.14% 2
Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház 4 0.78% 4
BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-
egészségügyi Központ 3 0.58% 3
Baranya Megyei Kórház 3 0.58% 2
Kaposi Mór Oktató Kórház 14 2.72% 4
Zala Megyei Kórház 14 2.72% 2
Fejér Megyei Szent György Kórház 3 0.58% 1

25. táblázat: Gyulladásos gastroenterológiai kórképek ellátása intézményenként, TAJ alapon 
 

3.3.3. Gyulladásos bőrgyógyászati kórkép 
 

Plakkos psoriasis indikációban a korábbi egyedi méltányossági támogatási lehetőséget 

váltotta fel a négyféle, biológiai terápiák csoportjába tartozó készítmény 100%-os, 

indikációhoz kötött rendelhetősége. Az eredeti támogatási koncepcióhoz képest, melyben a 

kijelölt intézménykör a négy hazai orvostudományi egyetem bőrgyógyászati klinikáit fedte 

volna le, jóval bővebb centrumlista került véglegesítésre. 

Város Intézmény neve 
Budapest Semmelweis Egyetem   
Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház 
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 
Miskolc Miskolci Egészségügyi Központ 
Pécs Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Szombathely Markusovszky Lajos Megyei Kórház 

26. táblázat: Gyulladásos bőrgyógyászati kórképek kezelésére kijelölt intézmények 
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Az eredmények alapján elmondható, hogy a felírási gyakorlat megfelel az előírásoknak. Az 

alábbi adatokból jól látható az is, hogy számottevő kihasználtsággal működnek a hazai 

orvostudományi egyetem klinikáin kívüli kórházak is, vagyis indokolt volt azokat a 

centrumlistára felvenni: 

Intézmény neve TAJ 
(db) 

Beteg 
arány Orvosok 

Semmelweis Egyetem   90 28.94% 4 
Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 42 13.50% 4 
Kaposi Mór Oktató Kórház 24 7.72% 5 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 27 8.68% 2 
Miskolci Egészségügyi Központ 20 6.43% 3 
Pécsi Tudományegyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum 23 7.40% 4 
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ 68 21.86% 7 
Markusovszky Lajos Megyei Kórház 17 5.47% 4 

27. táblázat: Gyulladásos bőrgyógyászati kórképek ellátása intézményenként, TAJ alapon 

 

3.3.4. Felírási gyakorlat – összefoglaló 
 

Összességében elmondható, hogy a gyulladásos reumatológiai és gastroenterológiai kórképek 

kezelésére újonnan kijelölt intézmények jelenleg viszonylag alacsony kihasználtsággal 

működnek a biológiai terápiák készítményeinek felírási gyakoriságát tekintve. Ami a 

centrumlistára vonatkozó szabályozást illeti, reumatológiai kórképek kezelése esetén 

figyelhető meg olyan kiváltás, amelynél a kiváltás alapjául szolgáló vényeken szereplő kód 

nem köthető a listán szereplő intézmények egyikéhez sem. 

 

Az alábbi összefoglaló táblázatban a kórképek összességére vonatkozóan látható a legalább 

50 TAJ-t ellátó intézmények rangsora: 
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Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

MÁV Kórház és Rendelőintézet

Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórháza

Állami Egészségügyi Központ

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit ZRt.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Semmelweis Egyetem  

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Budai Irgalmasrendi Kórház

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

28. táblázat: Az érintett gyulladásos kórképekben szenvedő betegek ellátási megoszlása intézményenként 
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Melléklet 
 

Az alábbi táblázat az Alkalmazási előírás által javasolt adagolási séma mentén tartalmazza a lehetséges kezelési költségeket indikációnként és 

brandenként. Konzervatív megközelítésben vizsgáltuk a dobozfelhasználást, vagyis megengedtük a töredékdobozzal való kalkulációt, nem 

megkezdett doboz árával számítottuk a költségeket.  
 

Első mérlegelésig Éves terápia 
Brand Kiszerelés 

Bruttó  
fogyasztói 

ár 
Kezelési séma dózis 

(mg) doboz kezelés 
költsége (Ft)

dózis 
(mg) doboz kezelés 

költsége (Ft) 

Negyedéves* 
kezelési 

költség (Ft) 
RHEUMATOID ARTHRITIS 

alap séma 630 6.3 971 951  1680 16.8 2 586 830 646 708  
elégtelen válasz 630 6.3 971 951  2940 29.4 4 526 953 1 131 738  Remicade 

 100mg 1X 154 278 Ft 
elégtelen válasz  630 6.3 971 951  2730 27.3 4 203 599 1 050 900  

25mg 4x  138 308 Ft alap séma   2600 20 3 588 208 897 052  Enbrel 
 50mg 4x  276 518 Ft alap séma   2600 13 3 590 834 897 709  

alap séma  240 3 829 554  1040 13 3 590 834 897 709  Humira 2x0.8ml (40 mg) 276 518 Ft 
alap séma 480 6 1 659 108  2080 26 7 181 668 1 795 417  

Mabthera 1*500 mg 363 130 Ft alap séma 2000 4 1 452 520 6000 12 4 353 960 1 088 490 
JUVENILIS IDIOPATHIÁS ARTHRITIS 

25mg 4x  138 308 Ft alap séma   2600 26 3 588 208 897 052  
Enbrel 
 25mg 4x  144 218 Ft

alap séma 
gyermekeknek 2600 26 3 741 868 935 467  

Humira 2x0.8ml (40 mg) 276 518 Ft alap séma 240 3 829 554  1040 13 3 590 834 897 709  
CROHN 

alap séma 700 7 1 079 946  2800 28 4 311 384 1 077 846  Remicade 
  

100mg 1X 154 278 Ft 
alap séma aktív 
fisztulaképződéssel 1050 10.5 1 619 919  2800 28 4 311 384 1 077 846  
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elégtelen válasz  700 7 1 079 946  4550 45.5 7 005 999 1 751 500  
elégtelen válasz  700 7 1 079 946  4200 42 6 467 076 1 616 769  
alap séma 280 3.5 967 813  1080 13.5 3 728 943 932 236  
alap séma 400 5 1 382 590  1200 15 4 143 270 1 035 818  
elégtelen válasz  480 6 1 659 108  2080 26 7 181 668 1 795 417 Humira 2x0.8ml (40 mg) 276 518 Ft 

elégtelen válasz  600 7.5 2 073 893  2200 27.5 7 596 023 1 899 006  
COLITIS ULCEROSA 

Remicade 100mg 1X 154 278 Ft alap séma 1050 10.5 1 619 919  2800 28 4 311 384 1 077 846  
SPONDYLITIS ANKYLOPOETICA, ARTHRITIS PSORIATICA 

alap séma 700 7 1 079 946  2800 28 4 311 384 1 077 846  
alap séma AP    2800 28 4 311 384 1 077 846  Remicade  

 
100mg 1X 154 278 Ft alap séma SPA 700 7 1 079 946  3500 35 5 389 230 1 347 308 

Enbrel  50mg 4x  276 518 Ft alap séma    2600 13 3 590 834 897 709  
Humira  2x0.8ml (40 mg) 276 518 Ft alap séma 240 3 829 554  1040 13 3 590 834 897 709 

PLAKKOS PSORIASIS 
Remicade 100mg 1X 154 278 Ft alap séma 1400 14  2 159 892  2800 28 4 311 384 1 077 846 

25mg 4x  138 308 Ft alap séma 600 6 829 848  1200 12 1 656 096 828 048  
alap séma 600 3 829 554  1200 6 1 657 308 828 654  Enbrel** 50mg 4x  

 276 518 Ft 
alap séma  1200 6 1 659 108  1800 9 2 485 962 1 242 981  

Humira 2x0.8ml (40 mg) 276 518 Ft alap séma 400 5 1 382 590  1120 14.0 3 867 052 966 763 
* negyedéves kezelési költség alatt az éves (plakkos psoriasis indikációban Enbrel terápia esetén féléves) kezelési költség negyedét (felét) értjük. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy számos indikáció esetében a kezelés első negyedévében magasabb a felhasznált hatóanyag-mennyiség, ami értelemszerűen magasabb 
kezelési költséghez vezet a terápia első negyedévében. 
**Plakkos psoriasis indikációban az Enbrel terápia javasolt időtartama legfeljebb 24 hét. 
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A TERÁPIA 52 HETE – indikációnkénti, brandenkénti adagolás 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

RHEUMATOID ARTHRITIS 
REMICADE – mg/ttkg 

3  3    3        3        3        3        3        3      

3  3    3        5        6        8        8        8      

3  3    3        3    3    3    3    3    3    3    3    3    3  

ENBREL (25 és 50 mg hatáserősség) – ampullák száma 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HUMIRA – előretöltött fecskendők száma 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MABTHERA – injekciók száma 

2   2                 2   2                 2   2         

JUVENILIS IDIOPATHIÁS ARTHRITIS 
ENBREL (25 mg hatáserősség, 2féle kiszerelés-gyermekeknek külön) – ampullák száma 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

HUMIRA – előretöltött fecskendők száma 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
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CROHN 
REMICADE – mg/ttkg 

5  5    5        5        5        5        5        5      

5  5    5        5        5        5        5        5      

5  5    5        10        10        10        10        10      

5  5    5        5        10        10        10        10      

HUMIRA – előretöltött fecskendők száma 

2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

4  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COLITIS ULCEROSA 
REMICADE – mg/ttkg 

5  5    5        5        5        5        5        5      

SPONDYLITIS ANKYLOPOETICA, ARTHRITIS PSORIATICA 
REMICADE – mg/ttkg 

5  5    5        5        5        5        5        5      

5  5    5        5        5        5        5        5      

5  5    5      5      5      5      5      5      5      5    

ENBREL (50 mg hatáserősség) – ampullák száma 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HUMIRA – előretöltött fecskendők száma 
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1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

PLAKKOS PSORIASIS 
REMICADE – mg/ttkg 

5  5    5        5        5        5        5        5      

ENBREL (25 és 50 mg hatáserősség) – ampullák száma 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             

HUMIRA – előretöltött fecskendők száma 

2 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
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