I. Zázrak vědy

Měl jsem to potěšení setkat se s mnoha pacienty, kteří se
léčili Remicadem a vyprávěli mi, jak moc se jejich život
díky tomuto léku zlepšil.
A pak jsou tu dopisy a e-maily od pacientů nebo jejich
příbuzných – a je jich hodně. Uvedu zde úryvky z některých e-mailů, které mi přišly v poslední době:

Dnes je mi devatenáct let, ale okolo třinácti mi diagnostikovali Crohnovu nemoc. Od první diagnózy
a potom asi tři následující roky se můj život proměňoval v noční můru. Léčba, kterou jsem na začátku
podstupovala, jako třeba nasazení steroidů, nikdy
nezabrala. Mockrát se stalo, že mi potom bylo ještě
hůř než předtím. Pořád jsem měla bolesti a hubla jsem tak rychle, že už mě máma nechtěla poslat
zpátky do školy. Když nám můj gastroenterolog řekl
o Remicadu, byla to naše poslední naděje, protože jsem byla opravdu hodně nemocná. Za těch
prvních čtyřiadvacet hodin, kdy mě připojili na infuzi a dali mi Remicade, se ze mě stal úplně nový
člověk. Vůbec nedokážu popsat, jaké to je, když
se vám uleví po tak dlouhé nemoci. Dá vám to úplně jiný pohled na svět kolem i na to, proč na světě
jste…

Ve třinácti letech mi diagnostikovali ulcerózní kolitidu, a než jsem začala brát Remicade, byl můj život s touto bolestivou nemocí neuvěřitelně obtížný.
Dnes je mi devětatřicet let a tenhle zázračný lék
stále působí, už od listopadu 2006. Za těch šest
let jsem neměla vůbec žádné problémy. Mám dvě
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zdravé děti a lék jsem brala i v těhotenství… Jen
jsem chtěla, abyste to věděl…
Před pěti lety zjistili našemu tehdy sedmnáctiletému synovi Crohnovu nemoc. Dnes, po čtyřleté léčbě Remicadem, měl kolonoskopii naprosto
v normě. I když to pro něj není lehké, nemůže vědět to, co víme my, jeho rodiče, a sice že Crohnova nemoc dřív znamenala bolest a ponížení, časté
pobyty v nemocnici a pravidelné operace. Náš syn
má velmi normální život. I když musí brát denně léky a každých šest až osm týdnů dostat infuzi, spolu s jeho otcem se mu podařilo získat tisíce dolarů
na výzkum Crohnovy nemoci tím, že každý rok ujede na kole padesát mil. Za dva týdny bude končit
školu jako zdravý, živý a kreativní mladý muž… Naše dítě žije relativně bezbolestný a zdravý život. To
má pro nás obrovskou hodnotu…
Tyhle dopisy mi připomínají, jak veliké štěstí jsem měl já
sám: mít možnost přispět k vědeckému počinu, který skutečně změnil život milionům lidí.

P

Remicade byl pro Centocor (který v roce 2011 změnil název na Janssen Biotech) a Johnson & Johnson obrovským
ekonomickým úspěchem. Po prvním schválení Remicadu
v roce 1998 byly jeho počáteční prodeje poměrně nízké.
V roce 2001, kdy byl Remicade na trhu třetím rokem, dosáhl objem celosvětového prodeje 850 milionů dolarů. Říkal
jsem si, že je to velmi úctyhodný výsledek, a další přílišný růst jsem neočekával. O deset let později, v roce 2011,
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překročil celosvětový prodej 7 miliard dolarů. Od samého
začátku prodej tohoto léku předčil nejen mé vlastní očekávání, ale také vědecké předpovědi. V roce 2013 byl Remicade podle farmaceutického bulletinu PMLiVE druhým
nejprodávanějším lékem na světě, jeho prodeje přesahovaly 10,1 miliardy dolarů.
Za výzkum a vývoj léčiv se ročně utratí miliardy dolarů, ale odhaduje se, že jen zhruba jedna z pěti až deseti tisíc látek testovaných v preklinických studiích je schválena
FDA a dostane se na trh. A z léků, které schváleny jsou, je
jen hrstka považována za mimořádný tržní úspěch, když
se hodnota jejich ročního prodeje přehoupne přes 1 miliar
du dolarů.
Všechny tři nejprodávanější léky na světě v roce 2013 byly inhibitory TNF, skupina léčiv, jejichž vývoji a uvedení na
trh ukázal cestu Remicade. Nejprodávanějším byl lék Humira – další monoklonální protilátka blokující TNF, kterou
vyrábí a distribuuje společnost AbbVie, jež se v roce 2011
odštěpila od Abbott Laboratories – a PMLiVE uváděl, že její
celosvětový prodej dosahuje 11,1 miliardy dolarů. Tento lék
FDA schválil v roce 2000, asi dva roky po Remicadu, a jeho
účinnost a škála uplatnění v léčbě je s Remicadem téměř
shodná. Zatímco Remicade je protein lidské/myší chimérické
protilátky, kdy přibližně 30 procent jeho sekvence vychází
z původní myší protilátky, Humira je plně humánní protein.
Nejsem si vědom žádných důkazů o tom, že by Remicade
byl méně účinný nebo že u něj dochází k většímu počtu
komplikací než u Humiry. Někteří pacienti a lékaři však
možná preferují způsob podání Humiry – ta se podává formou injekce pod kůži, kterou si obvykle dává sám pacient,
zatímco Remicade musí být podán pomalou intravenózní
infuzí ve specializovaném zařízení.
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