Bruxelleserklæringen om ADPKD
Autosomal dominant polycystisk nyresygdom
(ADPKD) er en kronisk, progressiv, nedarvet sygdom
med vækst af cyster i nyrerne og andre organer.1
ADPKD er en af de mest almindelige livstruende,
nedarvede sygdomme og er en førende årsag til nyresvigt. Det er en kompleks og uhelbredelig sygdom,
der har en varierende og ofte signifikant fysisk og
psykisk indvirkning på berørte patienter og deres familier. Sygdommen er forbundet med høje behandlingsomkostninger, især pga. dialyse og transplantation. ADPKD undervurderes ofte af læger og andet
sundhedspersonale samt andre interessenter.
ADPKD udgør en unik kombination af udfordringer, der
kræver et specifikt respons fra relevante politikere og
behandlere. Bruxelleserklæringen om ADPKD, som er
udgivet af European ADPKD Forum (EAF), giver følgende
politisk fokuserede anbefalinger som en hjælp til at adressere disse uopfyldte behov og for at fremme adgangen til
behandling af høj kvalitet for alle patienter med ADPKD
i Europa.
Anbefaling 1: Regeringerne i Europa bør støtte udviklingen af en nationalt koordineret, niveaudelt fremgangsmåde til ADPKD-behandling i samarbejde med eksperter,
patientorganisationer og andre interessenter.
Patienter med ADPKD har brug for at få diagnoser stillet
af specialister samt terapeutisk og profylaktisk behandling af forskellige læger og sundhedspersonale i løbet af
deres liv. Alle patienter bør have adgang til et nefrologisk center for ADPKD, hvor tværfaglig, patientcentreret
behandling kan udføres i henhold til kliniske behov. En
koordineret specialistbehandling forbedrer sandsynligvis
effekten af behandlingen. En klar henvisningsproces er
ligeledes vigtig.

Anbefaling 2: Et udvidet europæisk netværk af ADPKDhenvisningscentre ville lette yderligere forskning samt
etablering af harmoniserede, integrerede, patientcentrerede behandlingsveje.
Idet vi anerkender eksisterende resultater,2 opretholder vi
en fortsat dialog mellem alle interessenter vedrørende en
yderligere udvikling af et netværk bestående af europæiske ADPKD-referencecentre med henblik på en koordineret forskning samt udviklingen og implementeringen af
den bedste praksis.
Anbefaling 3: Europa-Kommissionen og de nationale
regeringer skal støtte forskning med henblik på at udvikle
sygdomsmodificerende behandlinger for ADPKD med
potentiale for at opretholde livskvalitet, forsinke nyresvækkelse og forbedre den forventede overlevelse hos
patienter samt reducere den økonomiske indvirkning på
sundhedssystemerne.
Anbefaling 4: Regeringerne og behandlerne skal støtte
implementeringsmetoderne til rutinemæssigt at vurdere
prognosen hos patienter med ADPKD som grundlag for
kliniske beslutninger, forskning og innovation.
Anbefaling 5: Alle interessenter, herunder EuropaKommissionen, nationale regeringer og behandlere skal
støtte bestræbelserne på bedre at informere individuelle
patienter og familier, der er berørt af ADPKD, og sørge for
at inddrage patientorganisationerne i udformningen af
politikker vedrørende planlægning og levering af sundhedspleje forbundet med ADPKD.
Anbefaling 6: Organisationer inden for medicinsk teknologivurdering (MTV) skal forsøge at engagere patienter
og patientorganisationer i at vurdere patienternes unikke
kendskab til konsekvenserne ved at leve med ADPKD
og deres stræben efter nye behandlinger i henhold til de
internationale kvalitetsstandarder inden for MTV hvad
angår patientinddragelse.

PKD International
1

Hvad er ADPKD?
ADPKD er en kompleks sygdom, hvor væskefyldte sække
eller cyster vokser og breder sig hurtigt i nyrerne og
andre organer, især leveren.1 Nyrerne kan blive mange
gange større end hos raske mennesker, og patienterne oplever forskellige symptomer, herunder smerter
og blødning samt infektioner i cysterne. Efterhånden
opstår nyresvigt hos de fleste patienter. Det er vigtigt at
bemærke, at patienter med ADPKD også har tendens til
højt blodtryk og hjerte-kar sygdom.3 Sygdommen kan
diagnosticeres hos både voksne og børn.
Der er ingen godkendt behandling for selve sygdommen
ADPKD. Visse foranstaltninger træffes ofte som et forsøg
på at forsinke væksten af cyster, men ingen er dokumenteret virksomme. Patienter har ofte brug for behandling
mod smerter og andre sygdomsmanifestationer samt
komplikationer1 sammen med lægemidler, der hjælper
med til at forebygge hjerte-kar sygdom.3 Der er imidlertid
ingen fælles europæiske, evidensbaserede retningslinjer.
De fleste patienter får brug for en nyretransplantation
eller dialyse før de fylder 60 år.4,5
Hvordan påvirker ADPKD patienter?
ADPKD har livslang fysisk og psykisk påvirkning og kan
forringe patienternes livskvalitet og velbefindende. Selv
i tidlige stadier oplever de fleste patienter symptomer,
der griber forstyrrende ind i deres arbejde og fysiske
aktivitet eller træning.6 ADPKD kan have en dyb, følelsesmæssig påvirkning, der handler om tab, uvished og
frygt,6 og dette kan lede til angst og depression. ADPKD
kan påvirke forskellige andre aspekter i livet negativt,
herunder arbejde, muligheden for at kunne tegne sundheds- eller livsforsikringer eller optage huslån såvel som
familieplanlægning.
Virkningen af ADPKD hos berørte patienter og familier
undervurderes ofte af læger og andet sundhedsperso
nale samt andre interessenter.
Hvad koster ADPKD?
Patienter med ADPKD har mange omkostninger i løbet
af livet i forbindelse med ambulante behandlinger og
indlæggelser. Omkostningerne stiger brat, når patienterne har brug for dialyse eller transplantation.7 ADPKD er
ansvarlig for omkring en ud af ti patienter, der har brug

"Det jeg frygter allermest er at se min datter
få dialyse en dag. Dialyse repræsenterer på
en måde døden for mig, fordi min far døde
i dialyse, og det er naturligvis en frygt, som
alle med ADPKD, har".
Corinne, Frankrig
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"ADPKD er en sygdom, som mine
arbejdsgivere tilsyneladende ikke forstår. Det
har været ret frustrerende at skulle forklare
sygdommen og virkningerne, den har haft
på mig...min træthed og især mængden af
smerter, jeg har haft. Selv når jeg har med
læger at gøre på akutafdelingen kan det
være en smule svært. Nogle af dem har ikke
engang hørt om polycystisk nyresygdom
siden deres uddannelse".
Justin, Storbritannien

for disse behandlinger i Europa; dette svarer til ca. 50.000
patienter, som beløber sig til ca. EUR 1,5 milliarder
om året.8
Forskning i forebyggelse af ADPKD-relaterede komplikationer kunne give et 'enormt investeringsafkast'.2
Transplantation er meget rentabel sammenlignet med
dialyse8, hvorfor investeringer i forøgelse af transplantationshyppighederne og nedsatte ventetider forventes at
være besparende.
Uopfyldte behov — hvorfor har vi brug for
Bruxelleserklæringen?
Uopfyldte behov inden for ADPKD-behandling, identificeret i det nylige dokument Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference
Report on ADPKD9 og af EAF, omfatter:
• Alle patienter med ADPKD skal have adgang til en
nefrolog, der har kendskab til sygdommen. Mønstre i
klinisk praksis for ADPKD-behandling varierer inden for
og mellem europæiske lande, og det er derfor nødvendigt med en større koordination af behandlingspolitikker og -ydelser.
• Optimeringen og standardiseringen af ADPKD-
behandling i Europa vanskeliggøres af manglen på evidensbaserede fælles retningslinjer og standardiserede
behandlingsveje.
• Der er endnu ingen enighed om den optimale måde,
hvorpå prognoser kan forudsiges. Igangværende
forskning tilstræber at etablere de bedste modeller
som en hjælp til at identificere patienter, hvis sygdom
sandsynligvis vil udvikle sig hurtigt, og kan således
muliggøre, at behandlingen kan tilpasses den individuelle patient.
• Der er et akut behov for nye lægemidler, der forsinker
nedsættelsen af nyrefunktionen pga. ADPKD, hvilket vil
opretholde livskvaliteten og forbedre den forventede
overlevelsestid hos patienter og reducere indvirk
ningen på de europæiske sundhedssystemer.
• Yderligere bestræbelser på at fremme nyretransplantation for patienter med nyresvigt er nødvendige.

ADPKD er ansvarlig for, at 1 ud af 10
patienter har behov for nyredialyse
eller -transplantation

= 50.000 i Europa EUR
• Patienter og familier, der er berørt af ADPKD, har brug
for specifik, omfattende, tilgængelig information om
deres sygdom for at kunne blive inddraget i beslutningstagningen fuldt ud. Endvidere skal patienterne
støttes i at udfylde vigtige roller for at få gennemført forbedringer i ADPKD-diagnose og behandling
i samarbejde med læger og sundhedspersonale,
forskere, administratorer i sundhedssektoren og
sundhedsministerier.
De næste trin: Bruxelleserklæringen om ADPKD
Bruxelleserklæringen indeholder strategier til at
overvinde de uopfyldte behov. Implementering af
disse ændringer vil kræve nationalt og internationalt
samarbejde mellem alle interessenter inden for ADPKD-
behandling, herunder:

1,5 milliarder/år
Referencer
1. Torres V et al. Lancet 2007;369:1287–301
2. Petzold K, et al. Nephrol Dial Transplant 2014;29
(Suppl 4):iv26–32
3. Ecder T. Curr Hypertens Rev 2013;9:2–11
4. Shaw C, et al. Nephrol Dial Transplant 2014;29:1910–8
5. Spithoven EM, et al. Kidney Int 2014;86:1244–52
6. Carr A, et al. 51st ERA-EDTA Congress, Amsterdam,
31 May–3 June 2014: Abstract SP020
7. Knight TG, et al. Am J Kidney Dis 2013;61(4):A55
8. Spithoven EM, et al. Nephrol Dial Transplant 2014;29
(Suppl 4):iv15–iv25
9. Chapman AB, et al. Kidney Int 2015 Mar 18. doi: 10.1038/
ki.2015.59 [Epub ahead of print]

• Patienter og deres repræsentative organisationer
• Nefrologer og andre speciallæger samt forskere, der er
involveret i ADPKD-behandling
• Administratorer i sundhedssektoren
• Sundhedsministerier i nationalt regi
• Myndigheder, der er ansvarlige for regulering af medicin og medicinsk teknologivurdering.
EAF har til hensigt at facilitere en dialog og et samarbejde mellem disse grupper og ser frem til at arbejde med
alle myndigheder på at forbedre og forlænge livet hos
patienter med ADPKD.

"ADPKD er som at leve på en knivsæg, på
kanten af en afgrund, og du går mod den og
du ved, at du en dag falder ned i den. Læger
og sundhedspersonale samt befolkningen
som helhed har ikke tilstrækkeligt kendskab
til ADPKD, og dette skal der gøres noget
ved straks".
Tess, Storbritannien
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EAF er et tværfagligt, internationalt panel af eksperter, der
er dedikeret til at forbedre sundheden og livskvaliteten for
mennesker med ADPKD.
For at få yderligere oplysninger kan du læse EAF-rapporten
“Omsætning af viden til politik med henblik på at forbedre
ADPKD-behandlingen i Europa”, der er tilgængelig online på
www.pkdinternational.org/EAF_ADPKD_Policy_Report_2015.
For trykte kopier af Bruxelleserklæringen om ADPKD og EAFrapporten, bedes du kontakte
Laure.Sonnier@interelgroup.com.

EAF blev stiftet af Otsuka Pharmaceutical Europe
Ltd., som også er alene om at støtte EAF økonomisk.
Panelmedlemmerne modtager intet honorar i
forbindelse med deres rolle i dette initiativ. Indholdet
af EAF-rapporten og Bruxelleserklæringen om ADPKD
er EAF-panelets mening og repræsenterer ikke
nødvendigvis Otsukas mening.
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