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• Ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των φαρμακευτικών παραγώγων προηγμένης
θεραπείας (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs)

• Αρχικά στοχεύουν συνήθως σε σπάνια νοσήματα, αλλά με την πρόοδο επεκτείνονται
σε ευρύτερες ιστοπαθολογικές οντότητες

• Κεντρική Διαδικασία Έγκρισης (EMA, FDA) βάσει αποτελεσμάτων μη τυχαιοποιημένων
κλινικών μελετών με μικρό αριθμό ασθενών, βραχύ χρόνο παρακολούθησης και
περιορισμένα δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας

• Δυνητικά ευνοϊκή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness), όμως
σε ιδιαιτέρως υψηλές τιμές πώλησης

• Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Συστημάτων Υγείας, είναι επιτακτική η
δημιουργία καθορισμένου πλαισίου διάθεσης και αποζημίωσης (τιμή προμήθειας,
προσβασιμότητα, αριθμός ασθενών ανά θεραπεία)

Γονιδιακές και Κυτταρικές Θεραπείες



Γονιδιακές και Κυτταρικές Θεραπείες

• Νέες βιολογικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που βασίζονται στη χρήση
τροποποιημένων κυττάρων ή γονιδίων

• Γονιδιακή θεραπεία:
§ Η χρήση γενετικού υλικού για τη θεραπεία γενετικών νοσημάτων.

Περιλαμβάνει εισαγωγή, αντικατάσταση, αφαίρεση ή τροποποίηση γονιδίων

• Κυτταρική θεραπεία:
§ Η έγχυση αυτόλογων ή αλλογενών κυττάρων για τη θεραπεία νοσημάτων,

συνήθως αφού προηγηθεί γενετική τροποποίηση των κυττάρων στο
εργαστήριο (ex vivo)



Shim et al. Acta Pharmacologica Sinica 2017

Μέθοδοι Γονιδιακής Θεραπείας



Ma et al. Biotechnology Advances 2020

Μέθοδοι Κυτταρικής Θεραπείας
Αυτόλογα Κύτταρα vs. Κύτταρα Δότη



Κλινικές Μελέτες Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας 
(1989-2019)

Arjmand et al. Adv Exp Med Biol-Cell Biology and Translational Medicine 2020



Feature Conventional Therapy ATMP

Degree of personalization Prepared and prescribed for 
a broad population

Custom made gene and cell 
therapies

Length of administration Majority are given as long-
course or lifetime treatment

Usually administered once

Cost distribution Cost spread over time of 
administration

Upfront cost

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)
Σύγκριση με Συμβατικές Θεραπείες



Ma et al. Biotechnology Advances 2020

Χρονοδιάγραμμα Έγκρισης
Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών (FDA ή EMA) 

Γονιδιακές θεραπείες
Κυτταρικές θεραπείες (CAR T Cells)



Θεραπεία Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας (SMA)
Zolgensma® vs. Spinraza®

Zolgensma ®: Εφάπαξ ΕΦ χορήγηση
• Παιδιά ≤2 ετών με SMA
Ø Κόστος: ~ 2.000.000 €

Spinraza ®: Επαναληπτική ενδορραχιαία έγχυση
• Όλοι οι υπότυποι SMA ανεξαρτήτως ηλικίας
Ø Κόστος: ~ 200.000 € / έτος

In vivo γονιδιακές θεραπείες



Strimvelis®: Ex Vivo Γονιδιακή Θεραπεία ADA-SCID

• Εφάπαξ χορήγηση
• Κόστος: ~ 600.000 €



Zynteglo ® : Ex Vivo Γονιδιακή Θεραπεία β-Μεσογειακής Αναιμίας 

• Εφάπαξ ΕΦ χορήγηση μετά 
από μυελοαφανιστικό σχήμα 
χημειοθεραπείας προετοιμασίας

• Κόστος: ~ 1.500.000 €
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Τ-Κύτταρα Με Χιμαιρικό Αντιγονικό Υποδοχέα (CAR T Cells): 
Μηχανισμός Δράσης

T cell

Viral DNA
Insertion

Tumor cell

Expression 
of CAR

CAR T cells multiply 
and release cytokines

Tumor cell apoptosis

CAR enables T cell to 
recognize tumor cell antigen

CD19
Antigen



CAR T Cells: Ex Vivo Κυτταρική Θεραπεία 
Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-Κύτταρα:  Ενήλικες
Β-Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία: Παιδιά και Ενήλικες ≤25 ετών



CAR T Cells: Ex Vivo Κυτταρική Θεραπεία 

• Εφάπαξ ΕΦ έγχυση μετά από λεμφομειωτικό σχήμα 
χημειοθεραπείας προετοιμασίας

• Κόστος: ~ 300.000 €

Yescarta ® Kymriah®



Γονιδιακές και Κυτταρικές Θεραπείες
Προκλήσεις στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον

• Εφαρμογή μόνο σε ειδικά πιστοποιημένα Κέντρα

• Αναφορά και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των ασθενών

• Απαίτηση προέγκρισης για την αποζημίωση της θεραπείας από τον ασφαλιστικό 
φορέα του ασθενούς και για τη δαπάνη προμήθειας από το ΔΣ του Νοσοκομείου

• Κόστος θεραπείας και επίδραση στη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας



Γονιδιακές και Κυτταρικές Θεραπείες
Ειδικά Πιστοποιημένα Κέντρα

• Έλεγχος και Πιστοποίηση από τον Κάτοχο Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή από 
αρμόδιο κρατικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες του EMA

• Περιορισμένος αριθμός Κέντρων ανάλογα με την ένδειξη της θεραπείας

• Εκπαίδευση προσωπικού (ιατρικού, επιστημονικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) 

• Προτυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες (SOPs)

• Διεπιστημονική ομάδα
ü Ειδική Ιατρική ομάδα
ü Υποστηρικτικά Ιατρικά Τμήματα (πχ. ΜΕΘ)
ü Νοσηλευτική ομάδα
ü Φαρμακείο



Ροή Διαδικασιών Θεραπείας με CAR T Cells

Perica et al, Biol Blood Marrow Transplant 2018



Παρακολούθηση Ροής Κυτταρικού Παραγώγου (Chain of Custody)
FACT/JACIE Standards for Immune Effector Cells (IECs)

Maus and Nikiforow, Journal for Immunotherapy of Cancer 2017



Γονιδιακές και Κυτταρικές Θεραπείες
Αναφορά - Μακροπρόθεσμη Παρακολούθηση Ασθενών

• Περιορισμένα κλινικά δεδομένα κατά την έγκριση της θεραπείας:
§ Μικρός αριθμός ασθενών στις εγκριτικές μελέτες
§ Απουσία τυχαιοποιημένων συγκριτικών μελετών
§ Βραχύς χρόνος παρακολούθησης
§ Αβεβαιότητα σχετικά με την τελική έκβαση

• Ασφάλεια γονιδιακών και κυτταρικών θεραπειών:
§ Καινοφανείς τοξικότητες

ü Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS)
ü Νευροτοξικότητα (ICANS)

§ ? Μακροπρόθεσμες επιπλοκές



Γονιδιακές και Κυτταρικές Θεραπείες
Μητρώα Ασθενών

• Απαίτηση συνεχιζόμενης συλλογής δεδομένων αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας μέσω της καταγραφής σε διεθνή ή εθνικά μητρώα ασθενών

§ όπως το European Blood and Marrow Transplantation Group (EBMT) 
για τις κυτταρικές θεραπείες με CAR T cells

• Κατευθυντήριες οδηγίες EMA για καταγραφή-παρακολούθηση των 
ασθενών που υποβάλλονται σε γονιδιακές ή κυτταρικές θεραπείες (2009)

Ø Αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών με τα δεδομένα 
από τον πραγματικό κόσμο (real-world evidence, RWE)

• Συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο



CAR T Cells: Μητρώα Ασθενών
European Blood and Marrow Transplantation Group (EBMT)



• Υποβολή αιτήματος σε ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΥΥ ή άλλο)

• Απόφαση έγκρισης από ασφαλιστικό φορέα

• Εισήγηση προς το ΔΣ του Νοσοκομείου για έγκριση δαπάνης προμήθειας

Ø Επίδραση του υψηλού κόστους των γονιδιακών και κυτταρικών θεραπειών στη
νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, η οποία υπόκειται σε κλειστό
προϋπολογισμό

Γονιδιακές και Κυτταρικές Θεραπείες
Προέγκριση Αποζημίωσης και Δαπάνης Προμήθειας



Δημόσια Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Δαπάνη (2012-2019)



• Σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με το κλινικό όφελος και το κόστος  

• Ανάγκη πρώιμης πρόσβασης σε θεραπείες δυνητικά σωτήριες για τη ζωή 

• Αναγνώριση καινοτομίας και έρευνας-ανάπτυξης

• Εξασφάλιση της βιωσιμότητας (sustainability) του συστήματος φροντίδας 
υγείας

Ø δυνατότητα πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου θεραπείες για τους τωρινούς 
ασθενείς, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κάλυψη των αναγκών των 
μελλοντικών γενεών

Γονιδιακές και Κυτταρικές Θεραπείες
Συνθήκες-Πλαίσιο Αξιολόγησης



• Με δεδομένη τη μη αναστρέψιμη φυσική πορεία αρκετών γενετικών νοσημάτων 
ή αιματολογικών κακοηθειών, η καθυστέρηση στην αξιολόγηση νέων θεραπειών 
μπορεί να οδηγήσει σε:
§ αύξηση της δαπάνης υγείας από τη χρήση συμβατικών θεραπειών και
§ σημαντικές απώλειες ζωής 

• Στρατηγική ταχείας πρόσβασης των ασθενών με ταυτόχρονη συνεχιζόμενη 
καταγραφή δεδομένων, ώστε να αξιολογηθεί η «αξία» (value) αυτών των 
θεραπειών για τους μελλοντικούς ασθενείς
Ø Δεδομένα πραγματικού κόσμου (real-world evidence, RWE)
Ø Μητρώα ασθενών 

Αξιολόγηση Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών
Αβεβαιότητα vs. Πρώιμη Πρόσβαση



• Για τις θεραπείες που εισάγονται στην αγορά με ταχεία διαδικασία έγκρισης,        
τα δεδομένα για την αξιολόγηση είναι περιορισμένα

• Οργανισμοί Αξιολόγησης (Health Technology Assessment, HTA):

Ø Προσαρμογή της διαδικασίας αποζημίωσης, με παράλληλη διατήρηση 
του κινήτρου για παραγωγή δεδομένων μετά την εισαγωγή της θεραπείας

• Ελλάδα: 

§ Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης  
Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ)
ü Νόμος 4512/2018, ΦΕΚ: 5Α, 17-1-2018, άρθρο 250

Αξιολόγηση Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών
Βιωσιμότητα Συστήματος Υγείας



Θεραπεία Α

Μέθοδοι Εκτίμησης της Αξίας
Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας

Θεραπεία Β

Όφελος Α
- Επιβίωση
- Ποιότητα ζωής

Όφελος Β
- Επιβίωση
- Ποιότητα ζωής

Κόστος Α
- Θεραπείας
- Επιπλοκών

Κόστος Β
- Θεραπείας
- Επιπλοκών



Ποιοτικά προσαρμοσμένα           
έτη ζωής (QALYs):

Όφελος από τη θεραπεία:

Ø επιβίωση σε συνδυασμό με 
την ποιότητα ζωής

§ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ: Διαφορά ως 
προς την αντίληψη για την 
ποιότητα ζωής μεταξύ 
ατόμων με την ίδια νόσο

Μέθοδοι Εκτίμησης της Αξίας
Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας



§ Εκφράζει το επιπρόσθετο κόστος ανά QALY
για την υπό εκτίμηση θεραπεία 

§ Θέσπιση ενός ανώτατου αποδεκτού ICER με 
σκοπό τη θετική ή αρνητική αξιολόγηση των 
θεραπειών, πχ. 100.000 € ανά QALY

§ ΟΜΩΣ: Στο πλαίσιο ενός κλειστού 
προϋπολογισμού το ύψος του αποδεκτού 
ICER αντικατοπτρίζει τα κόστη ευκαιρίας 
(opportunity costs) της θεραπείας, δηλαδή το 
ύψος των πόρων που πρέπει να μετακινηθούν 
από άλλες παροχές του συστήματος και μπορεί 
να συνεπάγονται απώλειες υγείας

Μέθοδοι Εκτίμησης της Αξίας
Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας

Better than
€100K/QALY

Worse than
€100K/QALY

Οριακός δείκτης κόστους-αποτελεσματικότητας (ICER):



• Τιμή πώλησης: Κύρια παράμετρος της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας

Ø αξία της θεραπείας

Ø εμπορικοί στόχοι της εταιρείας

• ATMPs: Αποδεκτός δείκτης κόστους-αποτελεσματικότητας (ICER), σε ιδιαίτερα 
όμως υψηλές τιμές πώλησης

Ø Κόστος μη συμβατό με τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

• Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας → απόφαση για αποζημίωση

• Επίδραση στον προϋπολογισμό (budget impact) → διαπραγμάτευση τιμών 

Αξιολόγηση Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών
Βιωσιμότητα Συστήματος Υγείας



• Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων
ü Νόμος 4512/2018, ΦΕΚ: 5Α, 17-1-2018, άρθρο 254

• Μέθοδοι διαπραγμάτευσης τιμών:

§ Σταθερή τιμή ανά μονάδα ή ασθενή
§ Απεριόριστη κάλυψη ενός συγκεκριμένου πληθυσμού ασθενών με βάση 

καθορισμένο προϋπολογισμό (lump-sum model)
§ Επιμερισμός κινδύνου (risk sharing) μεταξύ παρόχου και ΚΑΚ
§ Σταδιακή αποζημίωση ή απόσβεση (annuity or amortization)

Αξιολόγηση Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών
Διαπραγμάτευση Τιμών



• Πληρωμή ανάλογα με τα αποτελέσματα της θεραπείας (Pay-for-Performance)

§ Επιβίωση vs. Θάνατος
§ Συνεχιζόμενη ανταπόκριση vs. Εξέλιξη νόσου
§ Κατάσταση υγείας (πχ. απεξάρτηση από μεταγγίσεις αίματος)

• Καταγραφή δεδομένων πραγματικού κόσμου (RWE) - Μητρώα ασθενών

• Απαιτείται προσαρμογή της χρονικής περιόδου πληρωμής ανάλογα με το χρόνο 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων
Ø Συνδυασμός με σταδιακή αποζημίωση σε βάθος χρόνου, αλλά με πληρωμή 

μόνον επί επίτευξης του θεραπευτικού στόχου

Διαπραγμάτευση Τιμών: Επιμερισμός Κινδύνου



Θεραπεία με CD19 CAR T-Κύτταρα σε Επιθετικά B-NHL

Όφελος θεραπείας (PFS)

Όφελος θεραπείας (OS)



• Οι γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες τροποποιούν ριζικά την κλινική εικόνα και 
τη φυσική πορεία ολοένα και περισσότερων νοσημάτων

• Αποτελούν όμως πρόκληση για τα συστήματα υγείας επειδή:
§ αξιολογούνται ενώ τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητά τους είναι ακόμα 

περιορισμένα και 
§ υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη έκβαση των ασθενών

• Παρουσιάζουν συχνά ευνοϊκή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας ακόμα και 
σε πολύ υψηλά επίπεδα τιμής πώλησης

Προκλήσεις Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών
Συμπεράσματα



• Ωστόσο, οι γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες έχουν σημαντική επίδραση στον 
προϋπολογισμό που εξαρτάται από την τιμή και το εύρος των ενδείξεών τους

• Η αποζημίωση πρέπει να παρέχει κίνητρα για την έρευνα και την ανάπτυξη και 
παράλληλα να διασφαλίζει την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών και τη 
βιωσιμότητα των συστημάτων φροντίδας υγείας

• Απαιτούνται εναλλακτικές μέθοδοι διαμόρφωσης των τιμών σε σχέση με τις 
συμβατικές θεραπείες, κυρίως  με βάση τον επιμερισμό του κινδύνου μεταξύ 
παρόχου και ΚΑΚ

• Παρακολούθηση δεδομένων πραγματικού κόσμου (RWE) - Μητρώα ασθενών

Προκλήσεις Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών
Συμπεράσματα


