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Vyhlídky IVD aneb
jak Roche Diagnostics vidí budoucnost
in vitro diagnostiky
Rozhovor o souèasnosti a budoucnosti IVD se zástupci Roche Diagnostics Jean-Claudem
Gottrauxem, který stojí v èele rutinní profesionální diagnostiky a POCT, a s Jean-Jacquesem
Palombem, který je lídrem diagnostických øeení pro oblasti kardiologie, zdraví eny a personalizované medicíny.
Zatímco se hráèi na ebøíècích diagnostického trhu posouvají nahoru a dolù, Roche
Diagnostics zùstává na vrcholu. výcarský gigant musí ale stejnì jako jeho velcí
èi malí rivalové èelit nové realitì. Zvyujícímu se tlaku na prokázání lékaøské hodnoty svých testù i stále pøísnìjímu právnímu prostøedí. Jak jeho zástupci vidí budoucnost in vitro diagnostiky?
J. C. Gottraux velmi pozitivnì zhodnotil
souèasnou situaci na trhu v profesionální
diagnostice: Dobrou zprávou je, e tento
segment pokraèuje ve zdravém rùstu odpovídajícímu 5 % za rok a podobný trend
lze oèekávat i v budoucnu. Nejvìtím podílem pøispívá oblast SWA (Serum Work
Area), aèkoli její rùst není tak výrazný
jako v molekulární èi tkáòové diagnostice, které vykazují zvýení o 6 a 11 %.
Vzhledem k tomu, e profesionální diagnostika tvoøí 75 % celkového trhu IVD,
je udrení celkového 5% tempa po více
ne 10 let skuteènì velmi pùsobivé.
J. C. Gottraux oèekává, e se velikost
trhu IVD bìhem dalích 10 let zdvojnásobí. Jako jednu z hlavních pøíèin vidí stárnoucí populaci a roziøující se poèet pøenosných a chronických onemocnìní po
celém svìtì vèetnì rozvíjejících se trhù.
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Zároveò dodává, e v Evropì se situace
bude i nadále pøiostøovat kvùli dalím
krtùm ve zdravotní péèi.
Ale jen pojmenovat trendy, které
ovlivòují budoucnost IVD prùmyslu, nestaèí. Pøedevím je tøeba zaèít budovat
cestu, jak se tìmto zmìnám pøizpùsobit
a udret si svou vedoucí pozici. Jednou
ze zásadních zmìn je konsolidace laboratoøí, dalí významnou zmìnu pøineslo
schválené naøízení EU k regulaci IVD,
které nabude úèinnosti za necelých 5 let.
Velké laboratoøe se konsolidují a mezinárodní laboratorní øetìzce se pøeskupují. Jak se mìní zpùsob vyjednávání s tak
velkými zákazníky?
J. C. Gottraux: Ano, laboratoøe jsou
vìtí a laboratorní øetìzce se stávají dùleitými globálními partnery. Napøíklad
laboratorní øetìzec Sonic Healthcare
z Nìmecka rozíøil svou pùsobnost do
USA. Roste význam optimalizace pracovních procesù a IT øeení, které v budoucnu umoní øízení velkých laboratorních
celkù. Mluvíme o vytváøení core laboratoøí a spojování profesionální diagnostiky (mimo oblast SWA) s hematologií, laboratoøí koagulace i velkoobjemo-
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vým testováním v molekulární diagnostice, napø. HIV a jiných virologických onemocnìní. Proto pøipravujeme nová øeení
a nové systémy logistiky, abychom mohli
laboratoøím nabídnout tzv. páteøní sí.
In vitro diagnostiku pokozují nií nabídky low-cost konkurentù. Jak se
Roche s touto situací vyrovnává?
J. C. Gottraux: Tlak na ceny IVD není
ádnou novinkou. Ale síla naeho portfolia spoèívá v nabídce imunochemie. Díky
irokému spektru produktù máme náskok pøed konkurencí a jsme pøipraveni
pokraèovat v inovacích i bìhem následujících nìkolika let.
Vidím zde mnoho pøíleitostí k rùstu.
A netýkají se pouze naeho klíèového odvìtví, ale chceme se zapojit také v hema-

tologii a koagulaci. V koagulaci ukonèujeme nai spolupráci se Stago, protoe
se chystáme pøedstavit vlastní platformu.
Navíc pracujeme na pøipojení vech rùzných oborù prostøednictvím IT øeení.
Není pochyb, e nové pøedpisy EU
pro IVD ztíí uvedení nových výrobkù
na evropský trh. Pro vechny výrobce na
trhu tak vzniká nové prostøedí a zvyuje
se laka pro regulatorní naøízení, která
musíme splnit. Vìøím, e Roche jako nejvìtí hráè na trhu bude mít v budoucnu
z tìchto pøedpisù prospìch. Stejnì jako
ostatní spoleènosti budeme muset na
konci pøechodného období znovu pøeregistrovat celé nae IVD portfolio, co
bude vyadovat dalí práci a nemalé personální náklady. Ano, bude to drahé.
Na druhé stranì bude pro nové výrobce
mnohem tìí vstoupit v EU na trh IVD.
Je to poehnání a prokletí zároveò.
Kde vidíte nejvìtí prostor pro vývoj IVD
v pøítích 510 letech?
J. C. Gottraux: Hovoøili jsme o nezbytnosti digitální transformace, která v budoucnu významnì ovlivní nai nabídku.
Význam IVD podnikání jako nástroje pro
podporu klinického rozhodování poroste. Záleí na nás, jak pøispìjeme k jeho
rozvoji. Zákazníci od nás oèekávají dalí
sluby, které jim poskytujeme zdarma
jako pøidanou hodnotu naich produktù.
Proto investujeme do vývoje testù, které
pokrývají dosud nenaplnìné potøeby lékaøù a pøináí jim významnou lékaøskou
hodnotu.
Schopnost plnit poadavky zákazníkù
je pro udrení vedoucí pozice rozhodující.
Pro Jean-Jacquese Palomba, lídra diagnostických øeení pro oblasti kardiologie, zdraví eny a personalizované medicíny, to znamená dobøe znát vechny problémy, které lékaøi musí øeit pøi urèování
diagnózy, a nabídnout jim vhodný test,
který jim usnadní jejich rozhodování. Podle J. J. Palomba mají dnes lékaøi sloitìjí
situaci ne v minulosti. Jednou z nich je
rostoucí právní zodpovìdnost, která mìní
jejich chování v rizikových situacích.
J. J. Palombo: Doktoøi neradi pøijímají rizika. V edé zónì nejasných
symptomù se necítí komfortnì, a tak si
vybírají bezpeènìjí øeení. Pokud mají
pochybnosti, radìji pacienty hospitalizu-
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jí, co zvyuje náklady na zdravotní péèi
a pøispívá moná bezdùvodnì ke stresu pacienta. Proto se snaíme lékaøùm
nabídnout testy, které jim pomohou v rozhodování, zda u pacienta zvolit A nebo
B. Jako pøíklad J. J. Palombo uvedl poslední generaci testù vysoce senzitivního
troponinu T, který lékaøùm pomáhá v rozhodnutí rule in èi rule out.
Pokud se pacient, který nikdy nemìl
problémy se srdcem, dostavil na pohotovost s bolestí na hrudi, lékaøi mu udìlali
EKG, zda nemá infarkt myokardu. Ale
EKG je negativní v polovinì pøípadù,
take potøebovali dalí test, který jim velmi rychle poskytne výsledek, aby mohli
zachránit pacientovo srdce, øíká Palombo. U standardního troponinu T bylo
nutné poèkat 36 hodin pro potvrzení,
zda pacient má èi nemá infarkt. S naí
novou generací TnT hs a jejím novým
algoritmem jsme schopni zkrátit proces
rozhodování na 1 hodinu u 78 % pacientù, take jeden z pìti pacientù, kteøí mají
tyto symptomy, pùjde rovnou na katetrizaèní sál, 50 % bude proputìno do domácího oetøování a pouze 22 % pacientù zùstává v edé zónì dalího pozorování. Je tedy zøejmé, e díky novému
algoritmu zmenujeme tyto edé zóny, lékaøi poskytujeme jistotu a pacientovi pohodlí, dodává.
V léèbì neplodnosti J. J. Palombo poukázal na vyuití companion diagnostiky,
kterou Roche vyvinul ve spolupráci se
spoleèností Ferring. Imunostanovení
AMH je navreno tak, aby umonilo zvýit úèinnost cyklu IVF a zároveò omezilo
nepøíznivé úèinky hormonální léèby. Tento test pomáhá lépe individualizovat léèbu
u jednotlivých pacientek a zároveò vèas
pøedcházet moným komplikacím.
Zpøesòujeme medicínu podle biologických potøeb jednotlivých pacientù,

øekl Palombo a dodává, e strategie Roche
personalizované medicíny pøesahuje tradièní oblast onkologie a své místo si nalezla i v jiných oblastech, napøíklad
v infekèních onemocnìních nebo u sepse.
U Alzheimerovy choroby vyvíjíme panel
biomarkerù s cílem umonit lékaøùm zvolit pro kadého pacienta správnou léèbu,
pokud u je k dispozici. V souèasné dobì
v klinických hodnoceních existuje asi 20
rùzných komponent pro léèbu Alzheimerovy choroby. Nový panel bude ekvivalentem pozitronové emisní tomografie
(PET), co je v souèasnosti nejlepí metoda pro diagnostiku Alzheimerovy choroby, ale tento zobrazovací test je velice
nákladný. V naem testování vyuijeme
míní tekutinu pro stanovení nìkolika
biomarkerù. Uvedení tìchto testù na trh
plánujeme v pøítích 1218 mìsících.
I úspìné spoleènosti, jako je Roche, musí moudøe investovat. Co podle J. J. Palomba rozhoduje o tom, do kterého produktu výcarská spoleènost vloí své
investice?
J. J. Palombo: Pro mì jsou to dvì otázky, které je tøeba zodpovìdìt. Za prvé,
zda jsme schopni prostøednictvím plánovaného produktu nabídnout novou hodnotu pro pacienta a pro plátce. A za druhé, zda jsme schopni zároveò vytváøet
hodnotu pro Roche.
Chcete-li vytváøet hodnotu, musíte
být schopni vyøeit obtínou situaci, kterou není jen dostatek pacientù s urèitým
zdravotním problémem, ale zároveò také
dostatek plátcù, kteøí jsou ochotni zaplatit, aby byl tento problém vyøeen. Uvedu
pøíklad: pokud je test na preeklampsii
správnì pouíván, dokáe vytvoøit ekonomickou hodnotu sníením zbyteèných
hospitalizací a zároveò dodáním jistoty
lékaøùm, e tato pacientka je v bezpeèí
a mohou ji poslat zpìt domù, zdùrazòuje
J. J. Palombo. Je tøeba se soustøedit na
onemocnìní, které je dostateènì rozíøené a má své nepokryté potøeby  irokou
edou zónu. Prostøednictvím klinických
dat je tøeba prokázat, e jste schopni pacientùm pomoci anebo rozhodování lékaøù usnadnit. To je pøíklad vytváøení
hodnoty a pro mì to znamená, e tímto
smìrem se musí ubírat i dalí vývoj technologie IVD.
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