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Stanowisko Rady Przejrzystości
nr 244/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej
Erwinia L-‐asparaginaza we wskazaniu: leczenie ostrej białaczki
limfoblastycznej u pacjentów, u których występuje reakcja

nadwrażliwości na L-‐asparaginazę produkowaną przez Escherichia
coli (kod ICD-‐10: C91.0) jako świadczenia gwarantowanego

Rada Przejrzystości uważa za zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki
zdrowotnej Erwinia L-‐asparaginaza we wskazaniu leczenie ostrej białaczki
limfoblastycznej (kod ICD-‐10: C91.0) u pacjentów, u których występuje reakcja
nadwrażliwości na L-‐asparaginazę produkowaną przez Escherichia coli jako
świadczenia gwarantowanego. Z uwagi na wysoki koszt terapii, leczenie
produktem Erwinia L-‐asparaginaza powinno być ograniczone do tych
pacjentów, u których terapia innymi lekami zostanie wyczerpana.
Uzasadnienie

Erwinase jest stosowany w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi
w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Pacjenci otrzymujący
L-‐asparaginazę z Escherichia coli, u których rozwija się nadwrażliwość na ten
enzymu, mogą kontynuować leczenie z zastosowaniem Erwinase jako enzymem
immunologicznie odrębnym. Oceniany lek cechuje się korzystniejszym profilem
bezpieczeństwa i minimalnie gorszą skutecznością w stosunku do E. coli L-‐
asparaginazy. Z uwagi na dużą częstotliwość występowania reakcji
nadwrażliwości na natywną lub pegylowaną postać L-‐asparaginazy
otrzymywaną z E.coli., Erwinia L-‐asparaginaza stanowi alternatywę w terapii
chorych, którzy rozwinęli reakcję immunologiczną na wcześniej stosowaną
formę enzymu. Brak rejestracji leku Erwinia L-‐asparaginaza w zarówno w Polsce
jak i Europie (w procedurze centralnej).
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Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości
prof. Michał Myśliwiec
Tryb wydania stanowiska

Stanowisko wydano na podstawie art. 31 c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn .zm.), z uwzględnieniem raportu Agencji
Oceny Technologii Medycznych AOTM-‐OT-‐430-‐4/2014, ERWINIA L-‐ASPARAGINAZA we wskazaniu: leczenie ostrej białaczki
limfoblastycznej u pacjentów, u których występuje reakcja nadwrażliwości na L-‐asparaginazę produkowaną przez
Escherichia coli (kod ICD-‐10: C91.0), 1 sierpnia 2014.

Inne wykorzystane źródła danych, oprócz wskazanych w ww. raporcie:

1. Nie dotyczy


