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10.  Streszczenie w języku polskim 

Wstęp: Jednym z filarów optymalizacji kosztów leczenia jest personalizacja: 

zabiegów medycznych, leczenia farmakologicznego oraz całych strategii terapeutycznych w 

oparciu o badania diagnostyczne.  

Badania genomu pacjenta, zwłaszcza tzw. „stabilnej genomiki” w tym pojedynczych 

nukleotydów i polimorfizmów pozwalają wspomagać decyzje kliniczne na 

najwcześniejszych etapach interakcji z pacjentem. 

Jednym z obszarów, w których badanie genomu może mieć kluczowe znaczenie w 

optymalizacji terapii jest kardiologia a zwłaszcza leczenie pacjentów po ostrym zespole 

wieńcowym („ACS”) obejmującym zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, 

zawał bez uniesienia odcinka ST oraz niestabilną dławicę piersiową. Najpowszechniejszym 

zabiegiem stosowanym w leczeniu ACS jest przezskórna interwencja wieńcowa. 

Kluczowym aspektem przy postępowaniu z pacjentami, którzy przeszli w ostatnim 

czasie ACS oraz długoterminowo udanych PCI jest zastosowanie skutecznych leków 

przeciwpłytkowych o możliwie niskim prawdopodobieństwie wywołania powikłań. 

Najczęściej stosowanym lekiem przeciwpłytkowym na świecie jest obecnie klopidogrel. 

Szeroki wachlarz badań wskazuje, że pomiędzy 4% a 34% badanych wykazuje brak 

reaktywności na klopidogrel. Taka sytuacja może prowadzić do istotnych powikłań takich 

jak: restenoza, konieczność rehospitalizacji, podwyższona śmiertelność po 30 dniach i po 

roku od wypisu włącznie. 

Gen CYP2C19 jest jednym z kluczowych genów odpowiadających za 

metabolizowanie klopidogrelu. Występowanie kombinacji alleli tego genu może prowadzić 

do istotnego zmniejszenia reaktywności na klopidogrel u pacjenta – zwłaszcza w przypadku 

homozygot i heterozygot *2/*2, *2/*3, *3/*3. 

U pacjentów z potwierdzonym obniżonym metabolizmem klopidogrelu opracowano 

alternatywne strategie terapeutycznych: zwiększenie dawki klopidogrelu (nieskuteczne), 

zastosowanie leków alternatywnych jak prasugrel czy tikagrelor. Natomiast wielu krajach 

Europy zachodniej leki nowej generacji stały się standardem w leczeniu pacjentów po PCI. 
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Ze względu na uwarunkowania finansowe w Polsce standardem leczniczym pozostaje 

bazowa dawka klopidogrelu. 

Cel: Niniejsza praca ma na celu określenie możliwych do osiągnięcia łącznych 

korzyści medycznych i finansowych dla szpitali, płatnika (NFZ), budżetu państwa czy 

końcowego użytkownika usługi (pacjenta) wynikających z rutynowego stosowania testu 

farmakogenetycznego genetycznego CYP2C19 u pacjentów leczonych klopidogrelem. 

Wynik analizy pozwoli ocenić czy wprowadzenie rutynowego badania 

farmakogenetycznego genu CYP2C19 dla pacjentów leczonych klopidogrelem po 

przezskórnej interwencji wieńcowej i/lub niedawnym przejściu ostrego zespołu 

wieńcowego: 

1. istotnie zmniejszy występowanie poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych i 

będzie zatem korzystne klinicznie;  

2. będzie miało dodatnią wartość netto i będzie zatem efektywne ekonomicznie dla 

szpitali, płatnika, budżetu państwa i końcowego użytkownika usługi. 

Materiały i metody: Jako metodę analizy ekonomicznej przyjętej do niniejszego 

badania wybrano analizę korzyści kosztowych opierającą się na kompleksowym 

porównaniu kosztów i korzyści związanych z procedurami medycznymi i diagnostycznymi 

na płaszczyźnie finansowej. Pozwala ona kompleksowo i obiektywnie ocenić alternatywne 

procedury o zróżnicowanych skutkach klinicznych. Zarówno w kontekście płatnika, jakim 

jest NFZ, budżetu państwa czy pacjenta w przypadku procedur i leków nierefundowanych. 

W niniejszej analizie ekonomicznej do wyceny kosztu badania farmakogenetycznego 

przyjęto wyłącznie testy przyłóżkowe (point-of-care). W niniejszej analizie ekonomicznej 

przyjęto: cenę testów i analizatorów farmakogenetycznych Spartan (Genomadix) CYP2C19, 

ceny standardowych terapii farmakologicznych klopidogrelem, prasugrelem i tikagrelorem 

oraz koszt readmisji po MACE.  

Do celów badania przyjęto 3 strategie: Genotypowaną – podział pacjentów w oparciu 

o badanie farmakogenetyczne CYP2C19 – standardowa dawka klopidogrelu dla 

prawidłowych i szybkich metabolizerów oraz lek alternatywny (tikagrelor/prasugrel) dla 

słabych i pośrednich metabolizerów; Bazową – bez badania genetycznego – standardowa 
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dawka klopidogrelu dla wszystkich pacjentów; Alternatywną – bez badania genetycznego – 

standardowa dawka leku alternatywnego dla wszystkich pacjentów. 

Badanie ekonomiczne zostało uzupełnione o autorskie badanie farmakogenetyczne 

mające na celu ocenę częstości występowania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu 

utraty funkcji cytochromu CYP2C19. 

Wyniki: Kluczowym wynikiem badania farmakogenetycznego było określenie 

częstotliwości występowania allelu utraty funkcji w badanej populacji. Osiągnięty wynik na 

poziomie 11% jest niższy od mediany z dostępnych publikacji dla populacji Europejskiej 

(15%). Został on wykorzystany jako założenie do badania ekonomicznego. 

Badanie ekonomiczne natomiast wykazało, że z najniższym Kosztem Całkowitym 

wiąże się Strategia Bazowa (1 190 zł) a najwyższym Strategia Alternatywna z 

wykorzystaniem tikagreloru (3 006 zł) lub prasugrelu generycznego (2 095 zł). Strategia 

Genotypowana była wariantem pośrednim z Kosztem Całkowitym na poziomie 2 012 zł dla 

tikagreloru i 1 912 zł dla prasugrelu generycznego. 

Wnioski: Wprowadzenie do procedury medycznej istotnego kosztu w postaci 

diagnozy za pomocą testu genetycznego jest wysoce wskazane pod względem efektów 

klinicznych. Jednakże w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych, zwłaszcza w 

kontekście niskich szacowanych kosztów MACE, może być wysoce nieefektywna 

kosztowo.  

Szacowany łączny koszt screeningu genetycznego wszystkich pacjentów 

zażywających standardowe leki przeciwpłytkowe w połączeniu z istotnie wyższym kosztem 

leków alternatywnych od klopidogrelu, znacząco przewyższa korzyści ekonomiczne 

wynikające ze spadku występowania istotnych zdarzeń niepożądanych. 

Koszt badania genetycznego w Strategii Genotypowanej stanowi aż 34,6% łącznych 

kosztów terapii i zdarzeń niepożądanych do niej przypisanych. Jak wykazała analiza 

wrażliwości, bez znaczących zmian pozostałych założeń analizy, nawet spadek ceny leku 

alternatywnego do poziomu cenowego generycznego klopidogrelu nie uzasadnia szerokiego 

wdrożenia genotypowania CYP2C19 do zastosowań klinicznych. 
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11.  Streszczenie w języku angielskim 

Introduction: One of the pillars of treatment cost optimization is the personalization 

of: medical procedures, pharmacological treatment and entire therapeutic strategies based 

on diagnostic testing. 

Examination of the patient's genome, especially the so-called "stable genomics", 

including single nucleotides and polymorphisms, support clinical decision-making at the 

earliest stages of interaction with the patient.  

One of the areas where genome examination may be of key importance in optimizing 

therapy is cardiology, especially the treatment of patients with acute coronary syndrome 

(“ACS”) comprising ST-segment elevation myocardial infarction, non-ST segment elevation 

infarction, and unstable angina. The most common procedure used to treat ACS is 

percutaneous coronary intervention.  

A key aspect in the management of patients who have recently undergone ACS and 

long-term successful PCIs is the use of effective antiplatelet drugs with the lowest possible 

likelihood of complications. The most used antiplatelet drug in the world today is 

clopidogrel.  

A wide range of studies indicate that between 4% and 34% of the examined patients 

are not reacting to clopidogrel. This situation may lead to significant complications such as: 

restenosis, the need for rehospitalization, increased mortality after 30 days and one year after 

discharge. 

The CYP2C19 gene is one of the key genes responsible for the metabolism of 

clopidogrel. The presence of a combination of alleles of this gene can lead to a significant 

reduction in the reactivity to clopidogrel in a patient - especially in the case of homozygotes 

and heterozygotes *2/*2, *2/*3, *3/*3.  

In patients with confirmed impaired metabolism of clopidogrel, alternative therapeutic 

strategies have been developed: increasing the dose of clopidogrel (ineffective), using 

alternative drugs such as prasugrel or ticagrelor. On the other hand, in many Western 

European countries, a new generation of drugs has become a standard in the treatment of 

patients after PCI.  
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Due to financial conditions in Poland, the base dose of clopidogrel remains the 

therapeutic standard.  

Aim of the study: The aim of this study is to identify the achievable cumulative 

medical and financial benefits for hospitals, state budget payer (National Health Fund) and 

end user of services (patient) stemming from the routine use of the CYP2C19 

pharmacogenetic test in patients treated with clopidogrel.  

The result of the analysis will allow to assess whether the introduction of a routine 

pharmacogenetic test of the CYP2C19 gene for patients treated with clopidogrel, after 

percutaneous coronary intervention and / or a recent history of acute coronary syndrome 

will: 

1. significantly reduce the incidence of serious adverse cardiac events and therefore 

be clinically beneficial.  

2. have a positive net value and therefore be economically effective for hospitals, 

the payer, the budget, and the patient.  

Materials and methods: Cost-benefit analysis based on a comprehensive cost-benefit 

comparison of medical and diagnostic procedures only on the financial level was selected as 

the method of economic analysis adopted for this study. It allows for a comprehensive and 

objective evaluation of alternative procedures with varying clinical outcomes. Both in the 

context of the payer, which is the National Health Fund, the state budget, or the patient in 

the case of non-reimbursed procedures and drugs.  

In this economic analysis, only point-of-care tests were used to evaluate the cost of a 

pharmacogenetic study. In this economic analysis, the following were assumed: the price of 

Spartan (Genomadix) CYP2C19 gene pharmacogenetic tests and analysers, the prices of 

standard pharmacological therapies with clopidogrel, prasugrel and ticagrelor, and the cost 

of readmission after MACE.  

Three strategies were adopted for the purpose of the study: Genotyped - patient 

allocation based on the CYP2C19 pharmacogenetic study - standard dose of clopidogrel for 

normal and fast metabolisers and an alternative drug (ticagrelor / prasugrel) for weak and 

intermediate metabolisers; Baseline - no genetic testing - standard dose of clopidogrel for all 
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patients; Alternative - without genetic testing - the standard dose of an alternative drug for 

all patients.  

The economic study was supplemented with a proprietary pharmacogenetic study 

aimed at assessing the incidence of a loss of function single nucleotide polymorphism of the 

CYP2C19 cytochrome.  

Results: The key result of the pharmacogenetic study was the determination of the 

frequency of the loss of function allele in the study population. The achieved result of 11% 

is lower than the median of the available publications for the European population (15%). It 

was used as an assumption for an economic study.  

On the other hand, the economic study showed that the lowest Total Cost is associated 

with the Baseline Strategy (PLN 1,190) and the highest with the Alternative Strategy with 

the use of ticagrelor (PLN 3,006) or generic prasugrel. 

Conclusions: Introducing a significant cost to a medical procedure in the form of a 

diagnosis by means of a genetic test is highly advisable in terms of clinical effects. However, 

in the current economic environment, especially in the context of low-cost estimates of 

MACE, can be highly cost ineffective.  

The estimated total cost of genetic screening of all patients taking standard antiplatelet 

drugs, combined with the significantly higher cost of alternatives than clopidogrel, 

significantly outweighs the economic benefits of a decrease in the incidence of significant 

adverse events.  

The cost of genetic testing in the Genotyped Strategy constitutes as much as 34.6% of 

the total costs of therapy and adverse events assigned to it. As shown by the sensitivity 

analysis, without significant changes to the other assumptions of the analysis, even a drop in 

the price of an alternative drug to the price level of generic clopidogrel does not justify the 

widespread implementation of CYP2C19 genotyping for clinical applications.  


