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Informācija par Zāļu valsts aģentūras 11.02.2020. atzinumu Nr.11-3/332 

par zāļu Moviprep (Macrogolum, Natrii sulfas anhydricus, Natrii chloridum, Kalii 

chloridum, Acidum ascorbicum, Natrii ascorbas) pulveris iekšķīgi lietojama 

šķīduma pagatavošanai ārstniecisko un izmaksu efektivitāti 
 

 

Zāļu nosaukums Moviprep 

Zāļu vispārīgais nosaukums Macrogolum, Natrii sulfas anhydricus, Natrii 

chloridum, Kalii chloridum, Acidum ascorbicum, 

Natrii ascorbas 

Zāļu reģistrācijas apliecības 

numurs 

10-0626-01 

Reģistrācijas apliecības 

īpašnieka nosaukums un 

adrese 

Norgine BV,  

Antonio Vivaldistraat 150,  

1083HP Amsterdam, Nīderlande 

Zāļu kods ATĶ/DDD 

klasifikācijā 

A06AD65 

Zāļu forma pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai 

Zāļu stiprums 100g/ 7,500g/ 2,691g/ 1,015g/ 4,700g/ 5,900g 

Zāļu ievadīšanas veids iekšķīgai lietošanai 

Zāļu iepakojuma lielums 1 iepakojums, kas satur 2 maisiņus; katrā maisiņā 

– 2 paciņas (A un B) 

Iesniegumā norādītā 

diagnoze 

Pacientu mērķa grupa 

Resnās zarnas ļaundabīgs 

audzējs (C18.0-C18.9); 

Sigmveida un taisnās zarnas 

savienojuma ļaundabīgs 

audzējs (C19) 

 

 

Zāļu Moviprep (Macrogolum, Natrii sulfas anhydricus, Natrii chloridum, Kalii chloridum, 

Acidum ascorbicum, Natrii ascorbas) pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai (turpmāk 

– zāles Moviprep) ārstnieciskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 

31.oktobra noteikumu Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču 
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iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi)  10.9 1. apakšpunktu, novērtējot 

zāļu ārstniecisko efektivitāti Iesniegumā minētajai diagnozei. 

 

Zāļu ārstnieciskās efektivitātes novērtējums 

 

Saskaņā ar zāļu aprakstu zāles indicētas pieaugušiem pacientiem zarnu trakta tīrīšanai pirms 

klīniskajām procedūrām, kuru veikšanai nepieciešams tīrs zarnu trakts (piem., endoskopiskā vai 

rentgenoloģiskā zarnu izmeklēšana). 

 

Zāles Moviprep (A06AD65, osmotiskas darbības caurejas līdzekļi, Macrogolum 

kombinācijas) satur Macrogolum 3350, Natrii sulfas un Acidum ascorbicum lielās devās, kam piemīt 

osmotiska darbība zarnu traktā, veicinot caureju. Macrogolum 3350 palielina izkārnījumu apjomu, 

neiromuskulārā ceļā veicinot resnās zarnas kustīgumu. Šī procesa fizioloģiskās sekas ir mīkstāka 

zarnu satura aktīvāka pārvietošanās resnajā zarnā. Elektrolīti pagatavotajā šķīdumā un papildu 

uzņemtais dzidrais šķidrums novērš klīniski nozīmīgas nātrija, kālija vai ūdens satura novirzes, 

mazinot dehidratācijas risku. 

 

Zāļu Moviprep procedūras kurss sastāv no 2 litru Moviprep šķīduma lietošanas. 1 litra 

Moviprep šķīduma pagatavošanai, ūdenī izšķīdina 1 A paciņas saturu un 1 B paciņas saturu. Iegūtais 

šķīdums jāizdzer 1 – 2 stundu laikā. Process jāatkārto ar otru litru Moviprep šķīduma, lai pabeigtu 

kursu. Terapijas kursu var lietot divās daļās vai vienreizējas devas veidā, lietošanas laiks ir atkarīgs, 

vai klīnisko procedūru veiks ar vai bez vispārējās anestēzijas. Stingri ieteicams procedūras kursa 

laikā izdzert vēl vienu litru dzidra šķidruma (ūdens, tēja, sula u.tml.). 

 

Zāļu Moviprep salīdzinošās efektivitātes pierādīšanai iesniegtās pētījumu publikācijas: 

 

1. Bitoun et al. “Results of a prospective randomised multicentre controlled trial comparing a new 

2-L ascorbic acid plus polyethylene glycol and electrolyte solution vs. sodium phosphate solution 

in patients undergoing elective colonoscopy” Aliment Pharmacol Ther (2006) – 3. fāzes 

randomizēts, vienpusēji akls, aktīvi kontrolēts, daudzcentru, paralēlu grupu (1:1), līdzvērtības 

(equivalence) pētījums, kurā iekļauti pieauguši pacienti, kuriem nozīmēta diagnostiska vai 

terapeitiska kolonoskopija. 

Primārais mērķis – klīniski veiksmīgu zarnu trakta sagatavošanas gadījumu īpatsvars eksperta 

vērtējumā. Citi – klīniski veiksmīgu zarnu trakta sagatavošanas gadījumu īpatsvars endoskopista 

vērtējumā; kopējais kvalitātes novērtējums zarnu trakta sagatavošanai; panesamība un akcepts 

pacientu vērtējumā; drošums u.c. 

Terapijas shēma: 175 pacienti saņēma maza tilpuma polietilēnglikola (2-L PEG) šķīdumu ar 

askorbīnskābi un elektrolītiem (PEG+A) iekšķīgi atbilstoši lietošanas instrukcijai; 177 pacienti 

saņēma nātrija fosfāta šķīdumu (NaP) iekšķīgi atbilstoši lietošanas instrukcijai. 

 

Rezultāti: 

o klīniski veiksmīga zarnu trakta sagatavošana (eksperta vērtējumā) novērota 72,5% gadījumu 

PEG+A grupā, salīdzinot ar 63,9% NaP grupā (starpība +8,6%; 95% CI -2,3% - +19,4%; 

atbilstoši iepriekš definētam līdzvērtības intervālam, mazāk kā 15% atšķirība starp terapijas 

grupām netiek uzskatīta par klīniski nozīmīgu) – uzrādot līdzvērtīgu efektivitāti PEG+A un 

NaP šķīdumiem; 

o klīniski veiksmīga zarnu trakta sagatavošana (endoskopista vērtējumā) novērota 68,3% 

gadījumu PEG+A grupā, salīdzinot ar 70,8% NaP grupā (starpība -2,5%; 95% CI -12,4% - 

+7,4%) – apstiprinot līdzvērtīgu efektivitāti PEG+A un NaP šķīdumiem; 

o atbilstoši pacientu vērtējumam, kopumā PEG+A šķīdums atzīts par lietošanai pieņemamāku, 

salīdzinot ar NaP šķīdumu; 

o paredzamie simptomi terapijas laikā – vājums, reibonis, slāpes, gāzu uzkrāšanās u.c. – NaP 

grupā novēroti biežāk (4,6 vs. 4,0, P = 0,07) un smagāki (7,8 vs. 6,7, P = 0,019), salīdzinot ar 

PEG+A grupu; 
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o kopumā drošuma profils ļoti labs, pārākums PEG+A terapijai, salīdzinot ar NaP terapiju: 

- pacientu īpatsvars ar vismaz vienu klīniski nozīmīgu ar terapiju saistītu nevēlamu 

blakusparādību: 3,0% PEG+A grupā vs. 11,1% NaP grupā (P = 0,003); 

- nopietnas ar terapiju saistītas nevēlamās blakusparādības (hipokaliēmija) novērotas 2 

pacientiem NaP grupā, savukārt PEG+A grupā – nevienam; 

- citas klīniski nozīmīgas atšķirības asins analīžu rezultātos netika novērotas. 

 

2. Cohen et al. “Clinical trial: 2-L polyethylene glycol-based lavage solutions for colonoscopy 

preparation – a randomized, single-blind study of two formulations” Aliment Pharmacol Ther 

(2010) – 4.fāzes, prospektīvs, randomizēts, vienpusēji akls, paralēlu grupu (1:1), aktīvi kontrolēts 

pētījums, kurā iekļauti pieauguši pacienti, kuriem nozīmēta kolonoskopija. 

Primārais mērķis – vispārējā zarnu trakta tīrības pakāpe pētnieka vērtējumā atbilstoši validētai 4 

punktu skalai (kur 1 – izcili; 4 – slikti). Citi – adenomas atklāšanas biežums, terapijas panesamība 

un līdzestība, blakusparādību biežums u.c. 

Terapijas shēma: 52 pacienti saņēma 2-L PEG šķīdumu ar askorbīnskābi, nātrija sulfātu un 

elektrolītiem (PEG+A) iekšķīgi atbilstoši lietošanas instrukcijai; 55 pacienti saņēma 2-L PEG 

šķīdumu ar elektrolītiem un Bisacodylum 10mg (PEG+Bis) iekšķīgi atbilstoši lietošanas 

instrukcijai. 

Rezultāti: 

o vispārējās zarnu trakta tīrības pakāpes vidējie rādītāji pēc pētnieku skalas: 1,40 punkti 

PEG+A grupā vs. 1,75 punkti PEG+Bis (P < 0,003); 

o lai gan pacientu īpatsvars ar adekvātu (izcilu vai labu) vispārējo zarnu trakta tīrību bija līdzīgs 

abās terapijas grupās, izcili zarnu trakta tīrības rādītāji novēroti 69% pacientu PEG+A grupā, 

salīdzinot ar 38% pacientu PEG+Bis grupā (P = 0,01); 

o pacientu īpatsvars ar atklātu adenomu kolonoskopijas procedūrās lielāks PEG+A grupā, 

salīdzinot ar PEG+Bis grupu (39% vs. 20%; P = 0,04); 

o netika novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības starp grupām attiecībā uz blakusparādību 

(tādu kā vēdera uzpūšanās, nelabums, krampji un sāpes vēderā, vemšana) biežumu un 

smagumu, kā arī uz terapijas panesamību un pacientu līdzestību. 

 

3. Marmo et al. “Effective bowel cleansing before colonoscopy: a randomized study of split-dosage 

versus non-split dosage regimens of high-volume versus low-volume polyethylene glycol 

solutions” Gastrointest Endosc (2010) – randomizēts, aktīvi kontrolēts, vienpusēji akls, 

prospektīvs, paralēlu grupu (1:1:1:1), daudzcentru pētījums, kurā iekļauti pieauguši pacienti, 

kuriem nozīmēta kolonoskopija. 

Mērķi – novērtēt zarnu tīrības pakāpi, salīdzinot dalītas un nedalītas dozēšanas shēmas diviem 

atšķirīga tilpuma polietilēnglikola (PEG) šķīdumiem un identificēt iepriekš paredzamos faktorus 

sliktai zarnu tīrībai u.c. 

Terapijas shēma: pacienti saņēma divu veidu terapiju – 2-L (maza tilpuma) PEG šķīdums 

(Macrogolum 3350, elektrolīti (Natrii sulfas anhydricus, Natrii chloridum, Kalii chloridum), 

askorbīnskābe) (PEG+A) iekšķīgi atbilstoši lietošanas instrukcijai; 4-L (liela tilpuma jeb 

standarta) PEG šķīdums (PEG 4000 un elektrolīti (Natrii sulfas, Natrii hydrogencarbonas, Natrii 

chloridum, Kalii chloridum)) (4-L PEG) iekšķīgi atbilstoši lietošanas instrukcijai – dažādās 

dozēšanas shēmās: 217 pacienti saņēma PEG+A dalītā devā, 218 pacienti saņēma PEG+A nedalītā 

devā, 218 pacienti saņēma 4-L PEG dalītā devā, 215 pacienti saņēma 4-L PEG nedalītā devā. 

Rezultāti: 

o nav statistiski nozīmīgas atšķirības attiecībā uz zarnu trakta tīrības pakāpi PEG+A terapijas 

grupā, salīdzinot ar 4-L PEG terapiju: 77% vs. 73,4% (P = 0,431) lietojot dalītā devā; 41,7% 

vs. 44,3% (P = 0,217) lietojot nedalītā devā; 

o neatkarīgi no PEG tilpuma, preparātu lietošana dalītā devā nodrošināja ievērojamu pārākumu 

attiecībā uz zarnu iztīrīšanas rezultātiem, salīdzinot ar lietošanu nedalītā devā: izcili/labi 

rezultāti novēroti 75,2% pacientu vs. 43,0% pacientu (P = 0,00001); vispārējais zarnu tīrības 

rādītājs: 20,4 (95% CI 17,0 - 23,5) vs. 16,4 (95% CI 14,2 - 17,7) (P = 0,00001); 
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o zāļu lietošana nedalītā devā minēta kā viens no neatkarīgiem iepriekš paredzamiem faktoriem 

sliktai zarnu tīrībai (OR 2,08; 95% CI 1,89 - 2,37; P = 0,0001); 

o zarnu tīrības pakāpei novērota ietekme uz polipu atklāšanas gadījumu īpatsvaru: 12,2% 

neadekvātas tīrības gadījumā vs. 24,6% adekvātas tīrības gadījumā (P = 0,001); 

o ar terapiju saistītās nevēlamās blakusparādības – vēdera uzpūšanās, krampji, nelabums, 

vemšana – vieglas un novērotas reti; 

o kopumā netika novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības attiecībā uz blakusparādību biežumu 

un smagumu ne starp terapijas grupām, ne starp dozēšanas shēmām. 

 

4. Ponchon et al. “A low-volume polyethylene glycol plus ascorbate solution for bowel cleansing 

prior to colonoscopy: The NORMO randomised clinical trial” Dig Liver Dis (2013) – 4. fāzes 

randomizēts, aktīvi kontrolēts, vienpusēji akls, daudzcentru, paralēlu grupu (1:1) pētījums, kurā 

iekļauti pieauguši pacienti, kuriem nozīmēta kolonoskopija. 

Primārais mērķis – pacientu īpatsvars ar veiksmīgi iztīrītu zarnu traktu atbilstoši Harefield 

Cleansing skalai. Citi – pacientu īpatsvars ar veiksmīgi iztīrītu zarnu traktu (endoskopista 

vērtējumā), tīrīšanas efektivitātes rādītāji atsevišķiem zarnu trakta segmentiem, zarnu trakta 

tīrīšanas rādītāji atbilstoši Aronchick skalai, pacientu īpatsvars ar atklātu 

polipu/adenomu/adenokarcinomu, terapijas drošums un pieņemama lietošana u.c. 

Terapijas shēma: 202 pacienti saņēma 2-L PEG un askorbīnskābes šķīdumu (PEG+A) iekšķīgi 

nedalītā devā atbilstoši lietošanas instrukcijai, 198 pacienti saņēma 4-L PEG šķīdumu (4-L PEG) 

iekšķīgi nedalītā devā atbilstoši lietošanas instrukcijai. Efektivitāte vērtēta intent-to-treat (ITT; 

N=400) un per-protocol (N=178 PEG+A grupā; N=181 4-L PEG grupā) populācijai. Drošums 

vērtēts ITT populācijai. 

Rezultāti: 

o veiksmīgi veikta zarnu tīrīšana bija 94,1% pacientu PEG+A grupā un 90,9% 4-L PEG grupā 

ITT populācijā (starpība 3,2%, P = 0,232) (atbilstoši Harefield Cleansing skalai) – novērotās 

atšķirības nebija klīniski un statistiski nozīmīgas; rezultāti per-protocol populācijā līdzīgi; 

o netika novērotas būtiskas atšķirības starp terapijas grupām attiecībā uz zarnu tīrīšanas 

efektivitātes rādītājiem ne kopumā, ne atsevišķiem zarnu trakta segmentiem gan endoskopistu 

vērtējumā, gan atbilstoši Aronchick skalai; 

o netika novērotas atšķirības starp terapijas grupām attiecībā uz pacientu īpatsvaru ar atklātu 

polipu/adenomu/adenokarcinomu (P > 0,05); 

o ar terapiju saistītas nevēlamās blakusparādības mazāk novērotas PEG+A grupā, salīdzinot ar 

4-L PEG grupu: 80,2% vs. 89,9% (starpība 9,7%, P = 0,011); 

o saskaņā ar pacientu vērtējumu, PEG+A terapijas grupā novērots pārākums, salīdzinot ar 4-L 

PEG grupu, attiecībā uz pieņemamu lietošanu: akcepts atkārtotai preparāta lietošanai: 87% vs. 

51% (P < 0,001); vieglāka (ērtāka) lietošana: 80% vs. 70% (P = 0,025); labāka garša (P = 

0,01). 

 

Zāļu Moviprep salīdzinošās efektivitātes pierādīšanai iesniegtās metaanalīžu publikācijas: 

 

5. Xie et al. “A meta-analysis of randomized controlled trials of low-volume polyethylene glycol plus 

ascorbic acid versus standard-volume polyethylene glycol solution as bowel preparations for 

colonoscopy” PLoS ONE (2014) – sistemātiskais pārskats un 11 randomizētu klīnisko pētījumu 

metaanalīze, lai salīdzinātu 2-L (maza tilpuma) PEG un askorbīnskābes šķīduma (PEG+A) 

iedarbību ar 4-L (standarta tilpuma) PEG šķīdumu (4-L PEG) zarnu trakta sagatavošanai 

pacientiem pirms kolonoskopijas. 

Primārais mērķis – zarnu trakta tīrīšanas preparāta efektivitāte. Citi – zarnu trakta tīrīšanas 

preparāta panesamība un nevēlamās blakusparādības, pacienta līdzestība terapijai u.c. 

Rezultāti: 

o salīdzinot PEG+A un 4-L PEG preparātu efektivitāti attiecībā uz zarnu trakta tīrību, iegūts 

summārais OR (odds ratio) 1,08 (95% CI 0,92 - 1,28, P = 0,34), atšķirības nav statistiski 

nozīmīgas, norādot uz PEG+A un 4-L PEG līdzvērtīgu efektivitāti; 
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o salīdzinot pacientu līdzestību starp terapijas grupām, iegūts summārais OR 2,23 (95% CI 1,67 

– 2,98, P < 0,00001), kas norāda uz būtiski labākiem līdzestības rādītājiem PEG+A 

preparātam, salīdzinot ar 4-L PEG; 

o salīdzinot PEG+A un 4-L PEG preparātus attiecībā uz kopējo nevēlamo blakusparādību 

biežumu un atsevišķu nevēlamo blakusparādību (vemšana, nelabums) biežumu, iegūti 

summārie OR 0,73 (95% CI 0,53 – 1,00, P = 0,05), 0,74 (95% CI 0,55 - 1,00, P = 0,05), 0,80 

(95% CI 0,65 - 0,99, P = 0,04), kas norāda uz PEG+A būtiski mazāku kopējo nevēlamo 

blakusparādību biežumu, un retāk novērotiem vemšanas un nelabuma gadījumiem, salīdzinot 

ar 4-L PEG; attiecībā uz citām atsevišķām nevēlamām blakusparādībām (sāpes, krampji 

vēderā, vēdera uzpūšanās) netika novērotas būtiskas atšķirības. 

 

6. Belsey et al. “Meta-analysis: the relative efficacy of oral bowel preparations for colonoscopy 

1985-2010” Aliment Pharmacol Ther (2012) – sistemātiskais pārskats un 54 prospektīvu 

randomizētu klīnisko pētījumu metaanalīze, lai salīdzinātu zarnu trakta tīrīšanas preparātu 

efektivitāti. 

Rezultāti: 

o metaanalīzē iegūtie rezultāti uzrāda PEG saturošu šķīdumu efektivitātes pārākumu, salīdzinot 

ar citiem (NaP nesaturošiem) preparātiem (Mannitolum; Senna ± Magnesii citras; perorālo 

sulfātu šķīdums jeb trisulfāts; Bisacodylum ± Magnesii citras; Natrii picosulfas/ Magnesii 

citras ± Mannitolum u.c.): OR 2,02; 95% CI 1,08 - 3,78, P = 0,03; 

o pētījumos, kuros veikts dozēšanas shēmu salīdzinājums vai ņemts vērā klīniski nozīmīgs 

rezultāts attiecībā uz proksimālā zarnu segmenta iztīrīšanas efektivitāti, PEG saturoši šķīdumi 

uzrāda labākus rezultātus, salīdzinot ar NaP saturošiem šķīdumiem: 

- abās terapijas grupās lietoti preparāti nedalītā devā – novērots būtisks ieguvums 

attiecībā uz efektivitāti par labu PEG šķīdumam (OR 1,78; 95% CI 1,13 - 2,81, P = 

0,006); 

- augšupejošā zarnā (ascending colon) novērots būtisks ieguvums attiecībā uz 

efektivitāti par labu PEG šķīdumam (OR 2,36; 95% CI 1,16 - 4,77, P = 0,012); 

o salīdzinot atšķirīgu tilpumu PEG preparātus, arī papildus pievienojot citus caurejas līdzekļus, 

lielākoties netika novērota būtiska efektivitātes atšķirība starp terapijas grupām; 

o pētījumu analīzē, kuros salīdzināti PEG un Natrii picosulfas saturoši preparāti, netika 

novērotas būtiskas efektivitātes atšķirības starp terapijas grupām (OR 1,12; 95% CI 0,34 - 

3,74, P = 0,77); 

o PEG saturoši preparāti ir optimālā izvēle zarnu trakta tīrīšanai, turklāt maza tilpuma PEG 

šķīdumu lietošana pacientiem ir vairāk pieņemama. 

 

Informācija no vadlīnijām: 

 

1. Latvijas Gastroenterologu asociācija, Gastroenteroloģijas atbalsta biedrība, Gremošanas 

slimību biedrība “Klīniskās rekomendācijas drošai perorālo zarnu trakta tīrīšanas līdzekļu 

izvēlei un lietošanai pirms endoskopiskiem izmeklējumiem” (2017): 

- rekomendē: 

o standarta tilpuma PEG preparātus (Fortrans) – nerada šķidruma un elektrolītu 

līdzsvara traucējumus, dalītā devā lietoti ir tikpat efektīvi un labāk panesami 

kā nedalītā devā lietoti; 

o maza tilpuma PEG kombinācijās ar papildus caurejas līdzekļiem – 2-L PEG un 

askorbīnskābes kombinētos preparātus (Moviprep) – kā vienlīdz efektīvus un 

ar mazāk blakusparādībām, salīdzinot ar 4-L PEG, tomēr to lietošanas laikā 

pacientiem nepieciešama atbilstoša hidratācija; atsevišķā pētījumā 2-L PEG un 

askorbīnskābes preparātam retāk novērota resnās zarnas labās puses 

apmierinoša tīrības pakāpe, salīdzinot ar 4-L PEG preparātu (var būt īpaši 

svarīgi skrīninga pacientiem); 

o perorālo sulfātu šķīdumu (Eziclen) – potenciāli efektīvāks par nātrija 

pikosulfātu/ magnija citrātu, 4-L PEG (īpaši uz resnās zarnas labās puses 
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tīrīšanu); salīdzinoši labu drošuma profilu; piesardzīgi lietojams pacientiem ar 

vemšanas refleksa traucējumiem, noslieci uz regurgitāciju vai aspirāciju, 

gastrointestināliem hipomotilitātes traucējumiem; 

o nātrija pikosulfāta, magnija oksīda un citronskābes šķīdums (Picoprep) – 

līdzvērtīga efektivitāte, labāka panesamība, mazāk blakusparādību, salīdzinot 

ar PEG; mazāk efektīvs, salīdzinot ar nātrija fosfāta šķīdumu; atkarībā no 

dozēšanas shēmas, efektivitātes pārākums vai līdzvērtība, salīdzinot ar 2-L 

PEG un Bisacodylum kombināciju, labāka panesamība; 

- kopumā rekomendē preparātu lietošanu dalītā devā (labāka zarnu tīrība, pacienta 

līdzestība, mazāk blakusparādību); rekomendāciju var neievērot ar Moviprep; 

- Eziclen un Moviprep – nepieciešams mazāks kopējais uzņemtā šķidruma daudzums, 

ieteicami pacientiem, kas nespēj uzņemt vai tolerēt lielu šķidruma daudzumu, vai tas 

apdraud pacienta vispārējo veselības stāvokli; 

- lai maksimāli mazinātu potenciālo nevēlamo blakusparādību attīstības risku, arī lai 

palielinātu zarnu trakta tīrīšanas efektivitāti, rekomendē individualizēt zarnu trakta 

sagatavošanas shēmu katram pacientam, balstoties uz pacienta anamnēzi 

(blakusslimības, citu medikamentu lietošana), zarnu trakta tīrīšanas preparāta 

efektivitāti un drošuma profilu. 

2. Cesare et al. “Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal 

Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2019” Endoscopy (2019) – rekomendē liela tilpuma 

vai maza tilpuma PEG saturošus preparātus, tāpat kā PEG nesaturošus klīniski apstiprinātus 

rutīnas zarnu trakta tīrīšanas līdzekļus: 

- liela tilpuma (4-L) PEG šķīdums – līdzvērtīga terapeitiskā efektivitāte vai pārākums, 

salīdzinot ar 2-L PEG vai PEG nesaturošiem preparātiem, netiek rekomendēts 

pacientiem ar sirds mazspēju; 

- maza tilpuma PEG kombinācijās ar papildus caurejas līdzekļiem: 

o 2-L PEG un askorbīnskābes šķīdums, kura terapeitiskā efektivitāte ir 

līdzvērtīga liela tilpuma PEG šķīdumiem un PEG nesaturošiem šķīdumiem, 

netiek rekomendēts pacientiem ar smagu nieru funkcijas nepietiekamību, 

sastrēguma sirds mazspēju, fenilketonūriju, glikozes-6-fosfāta dehidrogenāzes 

(G6PD) trūkumu; 

o citi: 2-L PEG un citronskābe, 1-L PEG un askorbīnskābe, 2-L PEG un 

Bisacodylum; 

- pikosulfāts un magnija citrāta šķīdums; 

- perorālo sulfātu šķīdums: 

o terapeitiskā efektivitāte līdzvērtīga liela tilpuma PEG, kā arī 2-L PEG un 

askorbīnskābes šķīdumam; 

o terapeitiskās efektivitātes pārākums, salīdzinot ar Natrii picosulfas/ Magnesii 

citras šķīdumu; 

o netiek rekomendēts pacientiem ar smagu nieru funkcijas nepietiekamību, 

sastrēguma sirds mazspēju vai ascītu; 

- pacientiem ar elektrolītu līdzsvara traucējumu risku preparāta izvēle ir individuāla; 

- perorālie nātrija fosfāta preparāti nav ieteicami rutīnas lietošanai. 

 

Zarnu trakta sagatavošanai pirms diagnostiskām manipulācijām Latvijā izmanto šādus 

caurejas līdzekļus: 

1. osmotiskas darbības caurejas līdzekļi: 

o minerālsāļu kombinācijas (ATĶ kods A06AD10) (Eziclen); 

o Macrogolum saturoši (ATĶ kods A06AD15) (Olopeg); 

o Macrogolum kombinācijas (ATĶ kods A06AD65) (Moviprep, Fortrans); 

2. zarnu gļotādu kairinoši caurejas līdzekļi (ATĶ kods A06AB58) (Picoprep). 

 

Līdz šim preparāti zarnu trakta sagatavošanai pirms diagnostiskām manipulācijām pacientiem 

zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas ietvaros netika apmaksāti. Saskaņā ar informāciju no 
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Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes (publicēts 12.09.2019.), zāļu iegādes izdevumu 

kompensācijas sistēmā tiek plānots iekļaut zarnu tīrīšanas līdzekļus (pirms kolonoskopijas veikšanas) 

pacientiem ar zarnu audzēju. 

 

Secinājumi pēc zāļu ārstnieciskās efektivitātes izvērtējuma: 

 

1. Klīniskajā pētījumā pierādīts, ka 2-L (maza tilpuma) polietilēnglikola šķīdums ar 

askorbīnskābi un elektrolītiem (Moviprep) nodrošina tikpat efektīvu zarnu trakta iztīrīšanu kā 

nātrija fosfāta šķīdums ar būtiski labāku drošuma profilu un pacientu līdzestību. 

2. Lai gan pacientu īpatsvars ar adekvātu zarnu trakta tīrību abās grupās pārsniedza 90%, tomēr 

klīniskā pētījuma rezultāti uzrāda labāku zarnu tīrības pakāpi un augstāku atklāto adenomu 

skaitu 2-L PEG un askorbīnskābes šķīduma grupā, salīdzinot ar 2-L PEG un Bisacodylum 

grupu, vienlaikus pētījumā netika novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības starp grupām 

attiecībā uz blakusparādību biežumu un smagumu, kā arī terapijas panesamību un pacientu 

līdzestību. 

3. Atbilstoši klīniskā pētījuma rezultātiem, 2-L PEG un askorbīnskābes šķīdums uzrādīja 

līdzvērtīgu efektivitāti attiecībā uz zarnu trakta tīrības pakāpi, salīdzinot ar 4-L PEG šķīdumu, 

turklāt lietošana dalītā devā nodrošināja visefektīvākos zarnu iztīrīšanas rezultātus neatkarīgi 

no PEG tilpuma (2-L vai 4-L). Attiecībā uz blakusparādību biežumu un smagumu netika 

novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības ne starp terapijas grupām, ne starp dozēšanas 

shēmām. 

4. 2-L PEG un askorbīnskābes šķīdums nedalītā devā uzrādīja līdzvērtīgu efektivitāti attiecībā 

uz zarnu trakta iztīrīšanu un pārākumu attiecībā uz terapijas panesamību un pieņemamu 

lietošanu, salīdzinot ar 4-L PEG šķīdumu nedalītā devā, tādējādi uzskatāms par alternatīvu 

gadījumos, kad pacienta līdzestība ir būtiski nozīmīga. 

5. Atbilstoši metaanalīzes rezultātiem, maza tilpuma PEG un askorbīnskābes šķīdumam bija 

līdzvērtīga efektivitāte attiecībā uz zarnu trakta iztīrīšanu, tas bija vairāk pieņemams 

pacientiem, un tam bija mazāk nevēlamo blakusparādību, salīdzinot ar standarta tilpuma PEG 

šķīdumu zarnu trakta sagatavošanai pirms kolonoskopijas. 

6. Lai gan nav pārliecinošu pierādījumu par būtiski labāku efektivitāti kādam no visbiežāk 

lietotajiem preparātiem, metaanalīzē apkopotie rezultāti par pētījumiem, kuros veikts 

dozēšanas shēmu salīdzinājums vai ņemts vērā klīniski nozīmīgs rezultāts attiecībā uz 

proksimālā zarnu segmenta iztīrīšanas efektivitāti, PEG saturoši šķīdumi uzrādīja labākus 

rezultātus, salīdzinot ar nātrija fosfātu saturošiem šķīdumiem, tāpat novērots būtisks 

ieguvums attiecībā uz efektivitāti par labu PEG, salīdzinot ar citām nātrija fosfātu 

nesaturošām terapijām (tai skaitā perorālo sulfātu šķīdumu, Natrii picosulfas/ Magnesii citras 

šķīdumu u.c.), atsevišķā pētījumu analīzē ar Natrii picosulfas saturošiem preparātiem kā 

salīdzinošo terapiju, novērota tendence ieguvumam par labu PEG terapijai. 

7. Gan nacionālās, gan starptautiskās vadlīnijas rekomendē liela tilpuma vai maza tilpuma PEG 

saturošus preparātus, tāpat kā PEG nesaturošus klīniski apstiprinātus rutīnas zarnu trakta 

tīrīšanas līdzekļus (perorālie nātrija fosfāta preparāti netiek rekomendēti rutīnas lietošanai), 

atsevišķi neizdalot konkrētus preparātus kā efektīvākus vai drošākus. Izvēloties perorāli 

lietojamo zarnu trakta tīrīšanas līdzekli, jāņem vērā ne tikai preparāta priekšrocības, trūkumi 

(t.sk., efektivitāte, panesamība, potenciālās blakusparādības), bet arī pacienta individuālie 

aspekti. 

 

Zāļu Moviprep ekonomiskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Noteikumu 

10.92.apakšpunktu, izvērtējot zāļu izmaksu efektivitāti Iesniegumā minētajai diagnozei. 
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Zāļu izmaksu efektivitātes novērtējums  

 

Iesniegumā zālēm Moviprep ir norādīta kompensācijas bāzes cena EUR 9,84, kurai atbilstošā 

aptiekas cena ir EUR 13,32 (aprēķināta saskaņā ar Noteikumu 28.punktu). 

 

Iesniegumam Iesniedzējs ir pievienojis dokumentu "Moviprep farmakoekonomiskie aprēķini". 

1. Norādīts, ka ekonomiskās analīzes mērķis ir veikt Moviprep klīnisko un ekonomisko 

novērtējumu pieaugušajiem pacientiem zarnu trakta tīrīšanai pirms kolonoskopijas veikšanas 

pacientiem ar zarnu audzēju. 

2. Analīzē norādīti medikamenti, kas Latvijā tiek izmantoti zarnu trakta sagatavošanai pirms 

diagnostiskām manipulācijām, norādot maksimāli pieļaujamās aptiekas cenas no Latvijas zāļu 

reģistra. Salīdzināšanai zālēm Moviprep aprēķināta aptiekas cena, piemērojot kompensējamo zāļu 

cenu veidošanai noteiktos lieltirgotavas un aptiekas uzcenojumus. 

3. Izmaksu efektivitātes analīze un izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāja aprēķini saskaņā ar 

Noteikumu 3.pielikumā “Zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijas” noteikto metodiku nav veikti.  

 

Aģentūrā ir saņemti iesniegumi atzinuma saņemšanai šādām zālēm zarnu trakta sagatavošanai 

pirms diagnostiskām manipulācijām – Moviprep, Eziclen (Natrii sulfas anhydricus, Magnesii sulfas 

heptahydricus, Kalii sulfas) koncentrāts iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai un Fortrans 

(Macrogolum 4000, Natrii sulfas anhydricus, Natrii hydrogencarbonas, Natrii chloridum, Kalii 

chloridum) pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai. Ņemot vērā klīnisko pētījumu un 

metaanalīžu rezultātus par zarnu tīrīšanas līdzekļu līdzvērtīgu klīnisko efektivitāti attiecībā uz zarnu 

trakta tīrības pakāpi, kā arī nacionālo un starptautisko vadlīniju rekomendācijas, Aģentūrā ir veikts 

visu zarnu trakta sagatavošanai pirms diagnostiskām manipulācijām iesniegto zāļu izmaksu 

salīdzinājums.  

Zemākās vienas zarnu trakta sagatavošanas procedūras izmaksas ir ar zālēm Fortrans 

(Macrogolum 4000, Natrii sulfas anhydricus, Natrii hydrogencarbonas, Natrii chloridum, Kalii 

chloridum) pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai (4-L PEG) – 12,90 EUR. Vienas 

procedūras izmaksas ar Moviprep ir 13,32 EUR. 

Tā kā Moviprep izmaksas ir augstākas salīdzinājumā ar cita terapeitiskās efektivitātes ziņā 

līdzvērtīga zarnu trakta sagatavošanas līdzekļa izmaksām, Moviprep nav izmaksu efektīvākā izvēle 

zarnu trakta sagatavošanai pirms diagnostiskām manipulācijām. 

 

 

Slēdziens par Moviprep (Macrogolum, Natrii sulfas anhydricus, Natrii chloridum, Kalii 

chloridum, Acidum ascorbicum, Natrii ascorbas) pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma 

pagatavošanai salīdzinošo un izmaksu efektivitāti veselības aprūpes sistēmā  

 

1. Nav pārliecinošu pierādījumu par būtiski labāku efektivitāti kādam no biežāk lietotajiem 

zarnu trakta tīrīšanas preparātiem, līdz ar to tie visi ir uzskatāmi par izvēles līdzekļiem 

pacientu sagatavošanā pirms diagnostiskām manipulācijām.  

2. Atsevišķos klīniskajos pētījumos un metaanalīzēs ir pierādīta 2-L PEG un askorbīnskābes 

šķīduma līdzvērtīga terapeitiskā efektivitāte, salīdzinot ar nātrija fosfāta šķīdumu vai 4-L 

PEG šķīdumu, ar būtiski labāku vai līdzvērtīgu drošuma profilu un pieņemamu lietošanu. 

3. Atsevišķā klīniskajā pētījumā ir pierādīts 2-L PEG un askorbīnskābes šķīduma 

terapeitiskās efektivitātes pārākums, salīdzinot ar 2-L PEG un Bisacodylum kombināciju, 

ar līdzvērtīgu drošuma profilu. 

4. Atbilstoši metaanalīzē iegūtajiem rezultātiem, PEG saturošiem preparātiem novērots 

efektivitātes pārākums, salīdzinot ar citām nātrija fosfātu nesaturošām terapijām (tai skaitā 

perorālo sulfātu šķīdumu, Natrii picosulfas/ Magnesii citras šķīdumu u.c.). 

5. Gan nacionālajās, gan starptautiskajās vadlīnijās tiek rekomendēti liela tilpuma vai maza 

tilpuma PEG saturoši preparāti, tāpat kā PEG nesaturoši klīniski apstiprināti rutīnas zarnu 

trakta tīrīšanas līdzekļi, atsevišķi neizdalot konkrētus preparātus kā efektīvākus vai 
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drošākus. Vadlīnijās tiek rekomendēts individualizēt zarnu trakta sagatavošanas shēmu 

katram pacientam, balstoties uz pacienta anamnēzi (blakusslimības, citu medikamentu 

lietošana), zarnu trakta tīrīšanas preparāta efektivitāti un drošuma profilu. 

6. Veicot Aģentūrā iesniegto zāļu zarnu trakta sagatavošanai pirms diagnostiskām 

manipulācijām izmaksu salīdzinājumu, konstatēts, ka Moviprep izmaksas ir augstākas 

salīdzinājumā ar cita terapeitiskās efektivitātes ziņā līdzvērtīga zarnu trakta sagatavošanas 

līdzekļa Fortrans (Macrogolum 4000, Natrii sulfas anhydricus, Natrii hydrogencarbonas, 

Natrii chloridum, Kalii chloridum) pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai (4-

L PEG) izmaksām. 

7. Līdz ar to, ņemot vērā klīnisko pētījumu un metaanalīžu rezultātus par zarnu tīrīšanas 

līdzekļu līdzvērtīgu klīnisko efektivitāti attiecībā uz zarnu trakta tīrības pakāpi, kā arī 

nacionālo un starptautisko vadlīniju rekomendācijas, Moviprep ar piedāvāto cenu nav 

izmaksu efektīvākā izvēle zarnu trakta sagatavošanai pirms diagnostiskām manipulācijām. 
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