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Informācija par Zāļu valsts aģentūras 17.07.2020. atzinumu Nr.11-3/1295  

par zāļu Torzelip (Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 10mg/10mg, 

10mg/20mg, 10mg/40mg un 10mg/80mg ārstniecisko un izmaksu efektivitāti 
 

 

Zāļu nosaukums Torzelip tabletes 10mg/10mg, 

Torzelip tabletes 10mg/20mg, 

Torzelip tabletes 10mg/40mg, 

Torzelip tabletes 10mg/80mg 

Zāļu vispārīgais nosaukums Ezetimibum/ Atorvastatinum 

Zāļu reģistrācijas apliecības 

numurs 

19-0132-02, 19-0131-02, 19-0133-02, 19-0134-02 

Reģistrācijas apliecības 

īpašnieka nosaukums un adrese 

Zentiva, k.s. 

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy  

Čehija 

Zāļu kods ATĶ/DDD 

klasifikācijā 

C10BA05, seruma lipīdus modificējošie līdzekļi, 

kombinācijas; HMG-CoA reduktāzes inhibitori kombinācijā 

ar citiem lipīdus modificējošiem līdzekļiem 

Zāļu forma tabletes 

Zāļu stiprums 10mg/10mg, 10mg/20mg, 10mg/40mg, 10mg/80mg 

Zāļu ievadīšanas veids iekšķīgai lietošanai 

Zāļu iepakojuma lielums 30 tabletes 

Iesniegumā norādītā diagnoze Pacientu mērķa grupa 

Angina pectoris (stenokardija) 

(I20.0 - I20.1; I20.8; I20.9); 

Aortokoronāras anastomozes 

transplantāts (Z95.1); 

Koronārs angioplastisks implantāts 

un transplantāts (Z95.5); 

Stāvoklis pēc perifēriskā asinsvada 

angioplastikas (Z95.8) 

Pacientiem, kuriem netiek sasniegti lipīdu mērķa rādītāji ar 

Atorvastatinum mono terapijā 



2 

 

Hroniska sirds išēmiska slimība 

(I25.0 - I25.6) 

Pacientiem ar angiogrāfiski pierādītu koronāro artēriju 

aterosklerotisku bojājumu (≥ 50%) un/vai I25.2 pacientiem, 

ja netiek sasniegti lipīdu mērķi ar Atorvastatinum mono 

terapijā 

 

 

Zāļu Torzelip (Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 10mg/10mg Nr.30, Torzelip 

(Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 10mg/20mg Nr.30, Torzelip (Ezetimibum/ 

Atorvastatinum) tabletes 10mg/40mg Nr.30 un Torzelip (Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 

10mg/80mg Nr.30  (turpmāk – zāles Torzelip) ārstnieciskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto 

zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 

10.91.apakšpunktu, novērtējot zāļu ārstniecisko efektivitāti Iesniegumā minētajām diagnozēm un 

pacientu grupām. 

 

Zāļu ārstnieciskās efektivitātes novērtējums 

 

Saskaņā ar zāļu aprakstu kā diētu papildinošs līdzeklis zāles ir indicētas aizstājterapijā 

pieaugušajiem ar primāru (heterozigotisku vai homozigotisku ģimenes vai ne-ģimenes) 

hiperholesterinēmiju vai jauktu hiperlipidēmiju, kuru stāvoklis jau tiek kontrolēts ar identiskās 

devās vienlaicīgi lietotu Atorvastatinum un Ezetimibum. 

 

Kombinētā medikamenta Torzelip sastāvā ir Ezetimibum un Atorvastatinum – divi lipīdu 

līmeni pazeminoši savienojumi ar savstarpēji papildinošu darbības mehānismu. Ezetimibum 

(C10AX09, lipīdu līmeni modificējošs līdzeklis) molekulārais mērķis ir sterolu transporta 

olbaltumviela Niemann-Pick C1 Like 1 (NPC1L1), kas atbild par holesterīna un fitosterīnu 

saistīšanos zarnās. Ezetimibum  inhibē holesterīna uzsūkšanos zarnās, tievās zarnas 

skropstiņepitēlijā, un samazina aknās nonākošā intestinālā holesterīna daudzumu. Atorvastatinum 

(C10AA05, selektīvs, konkurējošs HMG-CoA reduktāzes inhibitors) ir aknās notiekošās 

holesterīna biosintēzes inhibitors – inhibējot HMG-CoA reduktāzi, tiek kavēta 3-hidroksi-3-metil-

glutaril-koenzīma A pārvēršanās mevalonātā, kas ir sterolu, tostarp holesterīna, priekštecis. 

Atorvastatinum samazina holesterīna koncentrāciju plazmā un lipoproteīnu koncentrāciju serumā, 

kavējot holesterīna biosintēzi aknās, un palielina zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) receptoru 

skaitu aknās uz šūnu virsmas, veicinot ZBL saistīšanu un katabolismu. Tādējādi kombinētās zāles 

samazina kopējā holesterīna, ZBL holesterīna, apolipoproteīna B (Apo B), triglicerīdu (TG) un ne-

augsta blīvuma lipoproteīnu (ne-ABL) holesterīna un palielina augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) 

holesterīna līmeni, duāli inhibējot holesterīna uzsūkšanos un sintēzi. 

 

Ieteicamā deva ir viena tablete dienā. Fiksētu devu kombinācija nav piemērota terapijas 

uzsākšanai – terapija jāsāk un nepieciešamības gadījumā deva jākoriģē tikai ar atsevišķi lietotām 

šo zāļu sastāvdaļām, un pēc devas noteikšanas var pāriet uz atbilstoša stipruma fiksētu devu 

kombināciju. Pacientam jāievēro atbilstoša lipīdu līmeni pazeminoša diēta, un šī diēta jāturpina arī 

zāļu lietošanas laikā. 

 

Publikācijas zāļu salīdzinošās efektivitātes pierādīšanai: 

 

1. Ballantyne et al. “Effect of ezetimibe coadministered with atorvastatin in 628 patients with 

primary hypercholesterolemia: a prospective, randomized, double-blind trial” Circulation (2003) 

– randomizēts, dubultakls, placebo kontrolēts, daudzcentru, paralēlu grupu pētījums, kurā iekļauti 

pieauguši pacienti ar primāru hiperholesterolēmiju un zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) 

holesterola un triglicerīdu rādītājiem noteiktā diapazonā. 
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Primārais mērķis – ZBL holesterola % samazinājums Ezetimibum un Atorvastatinum kombinētās 

terapijas grupās, salīdzinot ar Atorvastatinum terapijas grupām un Ezetimibum terapijas grupu. 

Sekundārie – izmaiņas kopējā holesterola, triglicerīdu, augsta blīvuma lipoproteīnu (ABL) 

holesterola u.c. lipīdu rādītājos; augsti jutīgā C reaktīvā olbaltuma (CRO) % izmaiņas. Efektivitāte 

un drošums vērtēti ārstēt paredzētajai (intent-to-treat, ITT) populācijai. 

Terapijas shēma: 628 pacienti randomizēti grupās vienai no šādām terapijām: placebo; 

Ezetimibum 10mg/dienā; Atorvastatinum 10, 20, 40 vai 80mg /dienā; Ezetimibum 10mg 

kombinācijā ar Atorvastatinum 10, 20, 40 vai 80mg/dienā. Terapijas ilgums – 12 nedēļas. 

Rezultāti: 

- Ezetimibum un Atorvastatinum kombinētās terapijas grupās novērots būtiski lielāks 

vidējais (mean) ZBL holesterola līmeņa samazinājums (-54,5%), salīdzinot ar 

Atorvastatinum monoterapijas grupām (-42,4%; p < 0,01) vai Ezetimibum monoterapijas 

grupu (-18,4%; p < 0,01); 

- kombinētā terapija nodrošināja vidējo ZBL holesterola līmeņa samazinājumu par 50% - 

60%, savukārt Atorvastatinum monoterapija – par 35% - 51%; 

- kombinētās terapijas papildu ieguvums attiecībā uz dažādu lipīdu rādītāju līmeņa izmaiņām 

bija statistiski nozīmīgs, salīdzinot ar atbilstošo Atorvastatinum monoterapijas devu (p < 

0,01) vai Ezetimibum monoterapiju (p ≤ 0,05); 

- Ezetimibum un Atorvastatinum kombinētā terapija atkarībā no saņemtās Atorvastatinum 

devas nodrošināja ZBL samazinājumu par 50 - 60%, triglicerīdu samazinājumu par 30 - 

40%, ABL holesterola pieaugumu par 5 - 9%; 

- salīdzinot Ezetimibum un Atorvastatinum 10mg kombinēto terapiju ar Atorvastatinum 

80mg monoterapiju, novērots līdzvērtīgs samazinājums ZBL holesterola līmenim (50% vs. 

51%), kopējā holesterola/ ABL holesterola attiecībai (43% vs. 41%), triglicerīdu līmenim 

(31% abās grupās), bet būtiski lielāks ABL holesterola līmeņa pieaugums (9% vs. 3%); 

- ar terapiju saistītās nevēlamās blakusparādības novērotas 17% pacientu, kas saņēmuši 

Atorvastatinum monoterapiju, un 23% pacientu, kas saņēmuši kombinēto terapiju, 

lielākoties tās bija vieglas vai vidēji smagas; 

- nevēlamās blakusparādības, kuru dēļ terapija tika uz laiku pārtraukta (5% pacientu) vai 

netika turpināta (5% pacientu) vienlīdz bieži un līdzīgā smaguma pakāpē novērotas visās 

terapijas grupās; 

- pētījumā netika novēroti rabdomiolīzes gadījumi, tāpat arī netika iegūti pierādījumi par 

Ezetimibum nelabvēlīgu ietekmi uz statīnu drošuma profilu vai panesamību. 

 

2. Stein et al. “Achieving lipoprotein goals in patients at high risk with severe 

hypercholesterolemia: efficacy and safety of ezetimibe co-administered with atorvastatin” Am 

Heart J (2004) – randomizēts, dubultakls, aktīvi kontrolēts, daudzcentru pētījums, kurā iekļauti 

pieauguši pacienti ar primāru hiperholesterolēmiju un koronāro sirds slimību, vismaz diviem 

kardiovaskulārā riska faktoriem, vai ar heterozigotu ģimenes hiperholesterolēmiju (HeFH) un 

ZBL holesterola līmeni noteiktā diapazonā pēc 6 - 10 nedēļu diētas stabilizācijas un 

Atorvastatinum 10mg/dienā atklāta sākumperioda. 

Primārais mērķis – pacientu īpatsvars, kuri sasnieguši ZBL holesterola mērķa līmeni pēc 14 

randomizētās terapijas nedēļām. Sekundārie – izmaiņas ZBL holesterola un citu lipīdu līmeņa 

rādītājos 4 nedēļas pēc Ezetimibum pievienošanas Atorvastatinum 10mg/dienā terapijai, 

salīdzinājumā ar Atorvastatinum 20mg/dienā monoterapiju; terapijas drošums un panesamība. 

Efektivitāte un drošums vērtēti ITT populācijai. 

Terapijas shēma: 1.fāze – atklātā – Atorvastatinum 10mg/dienā un dietoterapija 6 līdz 14 nedēļas; 

2.fāze – 621 pacients, kuram atklātās fāzes beigās ZBL holesterola līmenis ≥ 130 mg/dl un 

triglicerīdu līmenis ≤ 350 mg/dl, randomizēts 14 nedēļu terapijai: 305 pacienti saņēma 

Atorvastatinum 10mg/ Ezetimibum 10mg dienā; 316 pacienti saņēma Atorvastatinum 10mg + 
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Atorvastatinum 10mg dienā. Atorvastatinum deva abās grupās tika dubultota pēc 4 vai/un 9 

nedēļām, ja netika sasniegts ZBL holesterola mērķa līmenis (≤ 100mg/dl), tādējādi pacienti, kuri 

saņēma kombinēto terapiju, maksimāli varēja saņemt 40mg/dienā, savukārt Atorvastatinum 

monoterapijas grupā maksimālā deva varēja sasniegt 80mg/dienā. 

Rezultāti: 

- 58% pacientu bija HeFH, 42% pacientu bija koronārā sirds slimība vai vismaz 2 

kardiovaskulārā riska faktori; 

- būtiski lielāks ZBL holesterola mērķa līmeni sasniegušo pacientu īpatsvars novērots 

kombinētās terapijas grupā, salīdzinot ar Atorvastatinum monoterapijas grupu (22% vs. 

7%; p < 0,01); 

- pacientiem ar HeFH mērķa ZBL holesterola līmeni sasniegušo pacientu īpatsvars bija 4 

reizes lielāks kombinētās terapijas grupā, salīdzinot ar Atorvastatinum monoterapijas grupu 

(17% vs. 4%; p < 0,01), savukārt pacientiem bez HeFH mērķa ZBL holesterola līmeni 

sasniegušo pacientu īpatsvars bija gandrīz 3 reizes lielāks kombinētās terapijas grupā, 

salīdzinot ar Atorvastatinum monoterapijas grupu (29% vs. 11%; p < 0,01); 

- četrās terapijas nedēļās ZBL holesterola līmenis statistiski nozīmīgi vairāk samazinājās 

lietojot kombinēto terapiju, salīdzinājumā ar Atorvastatinum devas dubultošanu (ZBL 

holesterola samazinājums -22,8% vs. -8,6%; p < 0,01; līdzīgi rezultāti HeFH pacientu 

populācijā: -23,6% vs. -7,4%; p < 0,01); 

- četrās terapijas nedēļās novērots statistiski nozīmīgs (p < 0,01) ieguvums par labu 

kombinētajai terapijai arī attiecībā uz citiem lipīdu parametriem: papildus kopējā 

holesterola līmeņa samazinājums par 11,3%, triglicerīdu – par 5,4%, ne-ABL holesterola – 

par 14,2%, ABL holesterola līmeņa pieauguma atšķirības starp terapijas grupām bija 

nelielas un nebija statistiski nozīmīgas; 

- kombinētās terapijas un Atorvastatinum monoterapijas drošuma un panesamības profils 

bija līdzvērtīgs; 

- nevēlamo blakusparādību incidence līdzīga abās terapijas grupās (63% vs. 58%), biežākās 

no tām: augšējo elpceļu infekcija, mialģija, sāpes vēderā, galvassāpes u.c., nopietnas 

nevēlamās blakusparādības novērotas 4% pacientu kombinētās terapijas grupā vs. 3% 

pacientu Atorvastatinum monoterapijas grupā; rabdomiolīzes gadījumi netika novēroti. 

 

3. Cruz‐Fernandez et al. “Efficacy and safety of ezetimibe co‐administered with ongoing 

atorvastatin therapy in achieving low‐density lipoprotein goal in patients with 

hypercholesterolemia and coronary heart disease” Int J Clin Pract (2005) – randomizēts, 

dubultakls, paralēlu grupu (1:1), placebo kontrolēts, daudzcentru pētījums, kurā iekļauti pieauguši 

pacienti ar koronāru sirds slimību un hiperholesterolēmiju (ZBL holesterola līmenis serumā 

robežās no 2,6 līdz 4,2 mmol/l, triglicerīdu līmenis ≤ 4,0 mmol/l), neskatoties uz stabilu 

Atorvastatinum 10mg vai 20mg terapiju ne mazāk kā 6 nedēļas pirms randomizācijas. 

Primārais mērķis – pacientu īpatsvars, kuri sasnieguši ZBL holesterola līmeni ≤ 2,6 mmol/l. 

Sekundārie – lipīdu (ZBL holesterola, kopējā holesterola, triglicerīdu, ABL holesterola u.c.) 

līmeņa % izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo, un terapijas drošums. Efektivitāte vērtēta modificētai 

ITT populācijai, drošums vērtēts ITT populācijai. 

Terapijas shēma: pētījuma ilgums aptuveni 10 nedēļas: 1) 4 nedēļu sākumperiods ar 

Atorvastatinum 10mg vai 20mg atklāti un dietoterapiju; 2) pēc sākumperioda 450 pacienti ar ZBL 

holesterola līmeni > 2,60 mmol/l un ≤ 4,20 mmol/l stratificēti atkarībā no saņemtās 

Atorvastatinum devas un randomizēti 6 nedēļu aktīvai terapijai: 220 pacienti saņēma Ezetimibum 

10mg un turpināja saņemt Atorvastatinum terapiju atklāti; 230 pacienti saņēma placebo un 

turpināja saņemt Atorvastatinum terapiju atklāti. 
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Rezultāti: 

- būtiski lielāks ZBL mērķa rādītāju (≤ 2,6 mmol/l) sasniegušo pacientu īpatsvars bija 

Ezetimibum grupā, salīdzinot ar placebo grupu (81,3% vs. 21,8%; starpība 59,5%; 

p ≤ 0,001); 

- Ezetimibum un Atorvastatinum kombinētās terapijas pārākums attiecībā uz ZBL 

holesterola mērķa līmeņa sasniegšanu nebija atkarīgs no lietotās Atorvastatinum devas 

(10mg vai 20mg), pacientu vecuma, dzimuma, ķermeņa masas indeksa, blakusslimībām 

(hipertensija, cukura diabēts), sākotnējā ZBL holesterola līmeņa; 

- Ezetimibum pievienošana Atorvastatinum terapijai nodrošināja būtisku vidējā procentuālā 

lipīdu līmeņa rādītāju uzlabojumu, salīdzinot ar placebo un Atorvastatinum terapiju: 

o ZBL holesterola samazinājumu (par 31,1% vs. 4,2%; atšķirība starp terapijām 

27,1%, 95% CI 24,2 - 30,0; p ≤ 0,001); 

o statistiski nozīmīgu kopējā holesterola, triglicerīdu, ABL holesterola, ne-ABL 

holesterola, ZBL holesterola/ ABL holesterola, kopējā holesterola/ ABL holesterola 

un apolipoproteīna B samazinājumu, kā arī ABL holesterola pieaugumu (p < 0,05 

visiem parametriem); 

- Ezetimibum un Atorvastatinum kombinētā terapija bija labi panesama ar kopējo drošuma 

profilu līdzvērtīgu placebo un Atorvastatinum terapijai; 

- netika novērotas būtiskas atšķirības starp placebo un Ezetimibum grupām attiecībā uz 

klīnisku (14% vs. 16%) vai laboratorisku (1% vs. 1%) nevēlamo blakusparādību incidenci, 

terapijas neturpināšanu nevēlamo blakusparādību dēļ (< 1% vs. 1%), nopietnām 

nevēlamām blakusparādībām (1,7% vs. 1,4%); netika novēroti rabdomiolīzes gadījumi vai 

miopātija. 

 

4. Klīniskās ekvivalences pētījumu publikācija – Bays et al. “Fixed-dose combination 

ezetimibe+atorvastatin lowers LDL-C equivalent to co-administered components in randomized 

trials: use of a dose-response model” Fundam Clin Pharmacol (2015) – divi randomizēti, 

daudzcentru, dubultakli, divu periodu, cross-over pētījumi, kuros iekļauti pieauguši 

hiperholesterolēmijas pacienti ar zemu, vidēju vai vidēji augstu risku, kuri iepriekš nebija 

saņēmuši statīnu terapiju (ZBL holesterola līmenis noteiktā intervālā atkarībā no riska pakāpes) 

vai saņēma pieļaujamu statīna vai Ezetimibum un statīna kombinēto terapiju (ZBL holesterola 

līmenis iepriekš definētā intervālā); netika iekļauti augsta riska pacienti (ar koronāru sirds slimību 

vai koronāras sirds slimības riska ekvivalentu). Klīniskās efektivitātes novērtēšanai pielietota 

modelēšana (devas-atbildreakcijas modelis (dose-response model)). 

Primārais mērķis – ZBL holesterola % izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo, pēc 6 nedēļu terapijas. 

Sekundārie – kopējā holesterola, triglicerīdu, ABL holesterola, ne-ABL holesterola un 

apolipoproteīna B % izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo, terapijas drošums. Efektivitāte vērtēta per-

protocol (PP) populācijai ar papildus vērtējumu pilnai analīzes kopai (visi randomizētie pacienti, 

kuri saņēmuši vismaz vienu pētāmo zāļu devu, ar vismaz vienu novērojumu); drošums vērtēts 

visiem randomizētiem pacientiem, kuri saņēmuši vismaz vienu pētāmo zāļu devu. 

Terapijas shēma – divi 6 nedēļu terapijas periodi, kas atdalīti ar 6 nedēļu organisma attīrīšanas 

(washout) periodu: 1. periods (6 nedēļas): 1. grupa – fiksētu devu kombinācija Ezetimibum/ 

Atorvastatinum 10mg/ 20mg (1. pētījums; 203 pacienti) un 10mg/ 40mg (2. pētījums; 164 

pacienti) vienu reizi dienā; 2. grupa – atsevišķi lietotu Ezetimibum 10mg un Atorvastatinum 20mg 

kombinētā terapija (1. pētījums; 203 pacienti) un atsevišķi lietotu Ezetimibum 10mg un 

Atorvastatinum 40mg kombinētā terapija (2. pētījums; 164 pacienti) vienu reizi dienā; organisma 

attīrīšanas (washout) periods – placebo vienpusēji akli 6 nedēļas; 2. periods (6 nedēļas; cross-

over): 1. grupa – atsevišķi lietotu Ezetimibum 10mg un Atorvastatinum 20mg kombinētā terapija 

un atsevišķi lietotu Ezetimibum 10mg un Atorvastatinum 40mg kombinētā terapija vienu reizi 
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dienā; 2. grupa – fiksētu devu kombinācija Ezetimibum/ Atorvastatinum 10mg/ 20mg un 10mg/ 

40mg vienu reizi dienā. 

Rezultāti: 

- fiksētu devu kombinācijas efektivitāte attiecībā uz ZBL holesterola līmeņa % izmaiņām 

bija līdzvērtīga, salīdzinot ar vienlaikus lietotiem atsevišķiem medikamentiem tādās pašās 

devās: 

o Ezetimibum/ Atorvastatinum 10mg/ 20mg vs. Ezetimibum 10mg + Atorvastatinum 

20mg (-54,0% vs. -53,8%; starpība -0,2%; 97,5% paplašinātais CI -1,7 līdz 1,3); 

o Ezetimibum/ Atorvastatinum 10mg/ 40mg vs. Ezetimibum 10mg + Atorvastatinum 

40mg (-58,9% vs. -58,7%; starpība -0,2%; 97,5% paplašinātais CI -1,9 līdz 1,4); 

- rezultāti pilnai analīzes kopai bija līdzīgi PP populācijā novērotajiem; 

- izmaiņas tādos lipīdu līmeņa rādītājos kā kopējais holesterols, ABL holesterols, ne-ABL 

holesterols, apolipoproteīns B bija līdzvērtīgas (97,5% paplašinātais CI bija mazāks kā 

± 3%, ietverot 0), savukārt triglicerīdu līmeņa rādītājam 97,5% paplašinātais CI bija lielāks 

(-3,2 līdz 6,3% 10/20mg un -4,9 līdz 4,9% 10/40mg); 

- fiksētu devu kombinācija un vienlaicīgi lietots Ezetimibum kombinācijā ar atbilstošo 

Atorvastatinum devu nodrošināja līdzvērtīgu ZBL holesterola līmeņa pazeminājumu 

pacientu apakšgrupās atkarībā no vecuma, dzimuma un rases; 

- Ezetimibum/ Atorvastatinum fiksētu devu kombinācija bija tikpat labi panesama kā 

atsevišķu Ezetimibum un Atorvastatinum medikamentu kombinētā terapija, nevēlamo 

blakusparādību (izmaiņas aknu enzīmu rādītājos, ar muskuļiem saistītās un 

gastrointestinālas nevēlamās blakusparādības, alerģiskas reakcijas u.c.) incidence kopumā 

bija zema, nopietnas nevēlamās blakusparādības tika novērotas reti, tās nebija saistītas ar 

terapiju. 

 

Informācija no klīniskajām vadlīnijām 

 

2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to 

reduce cardiovascular risk (Eur Heart J, 2020) – ZBL holesterola līmeņa pazemināšanai 

rekomendē augstas intensitātes statīnu terapiju līdz maksimāli panesamai devai, lai sasniegtu 

mērķa līmeni atbilstoši kardiovaskulārajam riskam; ja mērķis nav sasniegts ar maksimāli 

panesamo statīna devu, tiek rekomendēta kombinācija ar Ezetimibum; ir pierādīta (zemu izmaksu) 

statīnu terapijas izmaksu efektivitāte holesterola līmeņa pazemināšanā daudzām pacientu grupām; 

sekundārai kardiovaskulāro slimību profilaksei statīnu terapija ir augsti izmaksu efektīva un, 

pievienojot (zemu izmaksu) Ezetimibum augstas intensitātes statīnu terapijai, tiek panākts izmaksu 

efektīvs ZBL holesterola un kardiovaskulārā riska samazinājums lielākā mērā. Būtiski, ka 

daudziem pacientiem neizdodas adekvāta statīnu terapijas lietošana vai netiek sasniegti 

terapeitiskie mērķi, kam ir klīniskas un ekonomiskas sekas, tādējādi pacientu līdzestību 

uzlabojošas terapijas stratēģijas ir izmaksu efektīvas. 

 

Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) Iesniegumā minēto diagnožu ārstēšanai atsevišķai 

lietošanai vai fiksētu devu kombinācijās ir iekļautas šādas lipīdu līmeni modificējošas zāles: 

➢ Angina pectoris (stenokardija) (I20): 

- Atorvastatinum (C10AA05) ar izrakstīšanas nosacījumu – pacientiem, kuriem kopējais 

holesterīna līmenis ir lielāks par 4,5 mmol/l vai zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna 

līmenis ir lielāks par 2,5 mmol/l; 

- Ezetimibum (C10AX09) ar izrakstīšanas nosacījumu – tikai kombinācijā ar statīna sākuma 

devu, ja netiek sasniegti lipīdu mērķa rādītāji ar Atorvastatinum 20mg vai Rosuvastatinum 

10mg vai Simvastatinum 40mg; 
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- Rosuvastatinum/ Ezetimibum (C10BA06) ar izrakstīšanas nosacījumu – pacientiem, kuriem 

netiek sasniegti lipīdu mērķa rādītāji ar Rosuvastatinum 10mg; 

➢ Hroniska sirds išēmiska slimība (I25): 

- Atorvastatinum (C10AA05) ar izrakstīšanas nosacījumu – pacientiem 1) ar angiogrāfiski 

pierādītu koronāro artēriju aterosklerotisku bojājumu (≥ 50%), kuriem kopējā holesterīna 

līmenis ir lielāks par 4,5 mmol/l vai zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmenis ir 

lielāks par 2,5 mmol/l; 2) I25.2 pacientiem, kuriem zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna 

līmenis ir lielāks par 2,5 mmol/l, kopējā holesterīna līmenis lielāks par 4,5 mmol/l; 3) I25.2 

pacientiem, kuriem zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmenis ir zemāks par 2,5 

mmol/l, kopējā holesterīna līmenis ir zemāks par 4,5 mmol/l un triglicerīdu līmenis ir 

lielāks par 1,7 mmol/l vai pazemināts augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna līmenis zem 

1,0 mmol/l vīriešiem un zem 1,2 mmol/l sievietēm; 

- Ezetimibum (C10AX09) ar izrakstīšanas nosacījumu – pacientiem ar angiogrāfiski 

pierādītu koronāro artēriju aterosklerotisku bojājumu (≥ 50%) un/vai I25.2 pacientiem 

kombinācijā ar statīna sākuma devu, ja netiek sasniegti lipīdu mērķi ar Atorvastatinum 

20mg vai Rosuvastatinum 10mg, vai Simvastatinum 40mg; 

- Rosuvastatinum/ Ezetimibum (C10BA06) ar izrakstīšanas nosacījumu – pacientiem ar 

angiogrāfiski pierādītu koronāro artēriju aterosklerotisku bojājumu (≥ 50%) un/vai I25.2 

pacientiem, ja netiek sasniegti lipīdu mērķi ar Rosuvastatinum 10mg; 

➢ Aortokoronāras anastomozes transplantāts (Z95.1), Koronārs angioplastisks implantāts un 

transplantāts (Z95.5), Citi sirds un asinsvadu implantāti un transplantāti (Z95.8): 

- Atorvastatinum (C10AA05) ar izrakstīšanas nosacījumu – pacientiem ar Z95.1, Z95.5 vai 

Z95.8, kuriem kopējā holesterīna līmenis ir lielāks par 4,5 mmol/l vai zema blīvuma 

lipoproteīnu holesterīna līmenis ir lielāks par 2,5 mmol/l; 

- Ezetimibum (C10AX09) ar izrakstīšanas nosacījumu – pacientiem ar Z95.1, Z95.5 vai 

Z95.8 kombinācijā ar statīna sākuma devu, ja netiek sasniegti lipīdu mērķa rādītāji ar 

Atorvastatinum 20mg vai Rosuvastatinum 10mg, vai Simvastatinum 40mg; 

- Rosuvastatinum/ Ezetimibum (C10BA06) ar izrakstīšanas nosacījumu – pacientiem, kuriem 

netiek sasniegti lipīdu mērķa rādītāji ar Rosuvastatinum 10mg. 

 

Secinājumi pēc zāļu ārstnieciskās efektivitātes izvērtējuma: 

 

1. Klīniskajos pētījumos pierādīta Ezetimibum un Atorvastatinum kombinētās terapijas spēja 

efektīvāk pazemināt ZBL holesterola līmeni un uzlabot citus lipīdu rādītājus, salīdzinājumā ar 

Atorvastatinum vai Ezetimibum monoterapiju, vienlaikus uzrādot labu panesamību ar kopējo 

drošuma profilu līdzvērtīgu placebo un Atorvastatinum terapijai. 

2. Klīniskajā pētījumā pierādīta Ezetimibum/ Atorvastatinum fiksētu devu kombinācijas 

līdzvērtīga efektivitāte attiecībā uz ZBL holesterola un citu lipīdu līmeņa pazemināšanu, un 

līdzvērtīgs drošuma profils, salīdzinot ar atsevišķu Ezetimibum un Atorvastatinum medikamentu 

atbilstošās devās kombinēto terapiju. 

3. Atbilstoši informācijai no zāļu apraksta, ir pierādīts, ka kombinētas zāles ir bioekvivalentas 

vienlaicīgi lietotām atbilstošām Ezetimibum un Atorvastatinum tablešu devām. 

4. Fiksētu devu kombinācijas lietošana var uzlabot pacientu līdzestību kombinētajai terapijai, 

tomēr dati par fiksētu devu kombinācijas klīnisko ieguvumu ir atšķirīgi, tādējādi nepieciešami 

papildus ilgtermiņa pētījumi klīniskās efektivitātes novērtēšanai lielām pacientu populācijām. 

5. Starptautiskās klīniskās vadlīnijas rekomendē statīnu un Ezetimibum kombinēto terapiju, ja 

ZBL holesterola mērķa līmenis nav sasniegts ar maksimāli panesamo statīna devu. 
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Zāļu Torzelip ekonomiskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Noteikumu 

10.92.apakšpunktu, izvērtējot zāļu izmaksu efektivitāti Iesniegumā minētajām diagnozēm un 

pacientu grupām. 

 

Zāļu izmaksu efektivitātes novērtējums 

 

Iesniegumā Iesniedzējs norāda šādas Ezetimibum/ Atorvastatinum medikamentu cenas: 

➢ medikamenta Torzelip (Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 10mg/10mg Nr.30 

kompensācijas bāzes cenu EUR 14,49 (saskaņā ar Noteikumu 28.punktu aprēķinātā aptiekas cena 

ir EUR 19,29), 

➢ medikamenta Torzelip (Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 10mg/20mg Nr.30 

kompensācijas bāzes cenu EUR 14,70 (saskaņā ar Noteikumu 28.punktu aprēķinātā aptiekas cena 

ir EUR 19,54), 

➢ medikamenta Torzelip (Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 10mg/40mg Nr.30 

kompensācijas bāzes cenu EUR 15,73 (saskaņā ar Noteikumu 28.punktu aprēķinātā aptiekas cena 

ir EUR 20,81), 

➢ medikamenta Torzelip (Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 10mg/80mg Nr.30 

kompensācijas bāzes cenu EUR 17,74 (saskaņā ar Noteikumu 28.punktu aprēķinātā aptiekas cena 

ir EUR 23,28). 

 

Dokumentā “Jaunās un salīdzinošās terapijas izmaksu salīdzinājums (euro)” Iesniedzējs 

veicis Ezetimibum/ Atorvastatinum medikamentu izmaksu salīdzinājumu ar zāļu sastāvā iekļauto 

atsevišķo sastāvdaļu izmaksām. 

Ezetimibum/ Atorvastatinum medikamentu lietošanas izmaksas ir zemākas par 

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto atsevišķi lietojamā Ezetimibum un lētāko atbilstošo devu 

Atorvastatinum medikamentu lietošanas izmaksu summu. 

Tādējādi Ezetimibum/ Atorvastatinum 10mg/10mg, 10mg/20mg, 10mg/40mg un 10mg/80mg 

fiksētu devu kombinācijas ar Iesniedzēja norādīto cenu ir izmaksu efektīvas, salīdzinot ar zāļu 

sastāvā iekļauto atsevišķo sastāvdaļu vienlaicīgu lietošanu atbilstošās devās.  

 

 

Slēdziens par Torzelip (Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 10mg/10mg Nr.30, Torzelip 

(Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 10mg/20mg Nr.30, Torzelip (Ezetimibum/ 

Atorvastatinum) tabletes 10mg/40mg Nr.30 un Torzelip (Ezetimibum/ Atorvastatinum) tabletes 

10mg/80mg Nr.30  salīdzinošo un izmaksu efektivitāti veselības aprūpes sistēmā 

 

1. Ezetimibum/ Atorvastatinum fiksētu devu kombinācijai ir pierādīta līdzvērtīga efektivitāte un 

drošums, salīdzinot ar atsevišķu Ezetimibum un Atorvastatinum medikamentu atbilstošās devās 

kombinēto terapiju. 

2. Atbilstoši informācijai no zāļu apraksta, ir pierādīts, ka kombinētas zāles ir bioekvivalentas 

vienlaicīgi lietotām atbilstošām Ezetimibum un Atorvastatinum tablešu devām. 

3. Starptautiskās klīniskās vadlīnijas rekomendē statīnu un Ezetimibum kombinēto terapiju, ja 

ZBL holesterola mērķa līmenis nav sasniegts ar maksimāli panesamo statīna devu. 

4. Ezetimibum/ Atorvastatinum 10mg/10mg, 10mg/20mg, 10mg/40mg un 10mg/80mg fiksētu 

devu kombinācijas ar Iesniedzēja norādīto cenu ir izmaksu efektīvas, salīdzinot ar zāļu sastāvā 

iekļauto atsevišķo sastāvdaļu vienlaicīgu lietošanu atbilstošās devās. 


