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Informācija par Zāļu valsts aģentūras 20.08.2020. atzinumu Nr.11-3/1448  

par zāļu Biktarvy (Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum) 

apvalkotās tabletes 50mg/200mg/25mg ārstniecisko un izmaksu efektivitāti 
 

 

Zāļu nosaukums Biktarvy apvalkotās tabletes 50mg/200mg/25mg 

Zāļu vispārīgais nosaukums Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum 

Zāļu reģistrācijas apliecības 

numurs 

EU/1/18/1289/001 

Reģistrācijas apliecības 

īpašnieka nosaukums un adrese 

Gilead Sciences Ireland UC 

Carrigtohill 

County Cork, T45 DP77 

Īrija 

Zāļu kods ATĶ/DDD 

klasifikācijā 

J05AR20, sistēmiski lietojamie pretvīrusu līdzekļi, pretvīrusu 

līdzekļi HIV infekcijas ārstēšanai, kombinācijas 

Zāļu forma apvalkotās tabletes 

Zāļu stiprums 50mg/200mg/25mg 

Zāļu ievadīšanas veids perorālai lietošanai 

Zāļu iepakojuma lielums 30 tabletes 

Iesniegumā norādītā diagnoze Pacientu mērķa grupa 

Humānā imūndeficīta vīrusa 

(HIV) infekcija ar infekcijas vai 

parazitāru slimību (B20.0-B20.9) 

 

Humānā imūndeficīta vīrusa 

(HIV) infekcija ar ļaundabīgu 

audzēju (B21.0-B21.3; B21.7-

B21.9) 
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Humānā imūndeficīta vīrusa 

(HIV) infekcija ar citu precizētu 

slimību izpausmi (B22.0-B22.2; 

B22.7) 

 

Humānā imūndeficīta vīrusa 

(HIV) infekcija ar citām 

izpausmēm (B23.0-B23.2; B23.8) 

 

Neprecizēta humānā imūndeficīta 

vīrusa (HIV) infekcija (B24) 

 

Bezsimptomu inficēšanās ar 

humānā imūndeficīta vīrusu (HIV) 

(Z21) 

 

 

 

Zāļu Biktarvy (Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum) apvalkotās 

tabletes 50mg/200mg/25mg Nr.30 (turpmāk – zāles Biktarvy) 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 Nr.899)  10.91.apakšpunktu, novērtējot zāļu ārstniecisko efektivitāti 

Iesniegumā minētajām diagnozēm. 

 

Zāļu ārstnieciskās efektivitātes novērtējums 

 

Saskaņā ar zāļu aprakstu zāles indicētas pieaugušu pacientu ārstēšanai, kam ir cilvēka 

imūndeficīta vīrusa-1 (HIV-1) infekcija bez pašreizējas vai iepriekš konstatētas vīrusu rezistences 

pret jebkurām integrāzes inhibitoru klases zālēm, Emtricitabinum vai Tenofovirum. 

 

Zāles Biktarvy ir kombinēta sastāva zāles, kas satur trīs aktīvās vielas: Bictegravirum 

(integrāzes ķēdes pārneses inhibitors (integrase strand transfer inhibitor, INSTI)) – piesaistās 

integrāzes aktīvajai vietai un bloķē retrovīrusa dezoksiribonukleīnskābes (DNS) integrācijas ķēdes 

pārneses soli, kas ir būtisks HIV replikācijas ciklam, Bictegravirum darbojas pret HIV-1 un HIV-

2; Emtricitabinum (J05AF09, nukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitors (NRTI), 2’-

dezokscitidīna analogs) – fosforilējot to šūnu enzīmiem, veidojas Emtricitabīna trifosfāts, kas 

inhibē HIV replikāciju, ar HIV reversās transkriptāzes (RT) starpniecību iekļaujoties vīrusa DNS, 

izraisot DNS ķēdes pārrāvumu, Emtricitabinum darbojas pret HIV-1, HIV-2 un B hepatīta vīrusu 

(HBV); Tenofoviri alafenamidum (J05AF13, nukleotīdu reversās transkriptāzes inhibitors 

(NtRTI); Tenofovīra fosfonamidāta priekšzāles) spēj iekļūt šūnās un, tā kā tam raksturīga lielāka 

stabilitāte plazmā un intracelulāra aktivācija, hidrolizējoties A katepsīna ietekmē, tas efektīvāk 

nekā Tenofovirum disoproxilum spēj ievadīt Tenofovirum perifēro asiņu mononukleārajās šūnās 

(PAMŠ) (arī limfocītos un citās HIV mērķšūnās) un makrofāgos, šūnā ievadītais Tenofovirum tiek 

fosforilēts līdz farmakoloģiski aktīvajam metabolītam Tenofovīra difosfātam, kas inhibē HIV 

replikāciju, ar HIV RT starpniecību iekļaujoties vīrusa DNS un izraisot DNS ķēdes pārrāvumu, 

Tenofovirum darbojas pret HIV-1, HIV-2 un HBV. 

 

Terapija jāuzsāk HIV infekcijas ārstēšanā pieredzējušam ārstam. Viena apvalkotā tablete ir 

jālieto iekšķīgi vienu reizi dienā, to nedrīkst sakošļāt, sasmalcināt vai sadalīt, var lietot kopā ar 

uzturu vai bez tā. Terapijas uzsākšana nav ieteicama pacientiem ar paredzamo kreatinīna klīrensu 
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(CrCl) zem 30ml/min, lietošana nav ieteicama pacientiem ar smagiem aknu darbības 

traucējumiem. Biktarvy nedrīkst lietot vienlaicīgi ar citām pretretrovīrusu zālēm. 

 

Zāļu Biktarvy salīdzinošās efektivitātes pierādīšanai iesniegtās pētījumu publikācijas: 

 

1. Gallant et al. “Bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus dolutegravir, 

abacavir, and lamivudine for initial treatment of HIV-1 infection (GS-US-380-1489): a double-

blind, multicentre, phase 3, randomised controlled non-inferiority trial” Lancet (2017) un 

2. Wohl et al. “Bictegravir combined with emtricitabine and tenofovir alafenamide versus 

dolutegravir, abacavir, and lamivudine for initial treatment of HIV-1 infection: week 96 results 

from a randomised, double-blind, multicentre, phase 3, non-inferiority trial” Lancet HIV (2019) – 

publikācijas par salīdzinoša pētījuma GS-US-380-1489 48 nedēļu terapijas un 96 nedēļu terapijas 

rezultātiem – 3. fāzes, randomizēts, dubultakls, paralēlu grupu (1:1), daudzcentru, aktīvi 

kontrolēts, līdzvērtības (non-inferiority) pētījums, kurā iekļauti ar HIV-1 inficēti pieauguši 

pacienti, kuri nav iepriekš ārstēti ar antiretrovirālu terapiju (ART) (HIV-1 RNS koncentrācija 

plazmā ≥ 500 kopijas/ml); HLA-B*5701-negatīvi; bez HBV infekcijas; bez dokumentētas 

rezistences pret Emtricitabinum, Tenofovirum, Lamivudinum, Abacavirum; glomerulu filtrācijas 

ātrums (eGFR) 50ml/min vai vairāk. 

Primārais mērķis – pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā 

(atbilstoši US Food and Drug Administration (FDA)-Defined Snapshot algoritmam). Citi – 

pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml plazmā 96. terapijas nedēļā (atbilstoši US FDA-

Defined Snapshot algoritmam); pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 48., 96. 

terapijas nedēļā; pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml plazmā 48., 96. terapijas 

nedēļā pēc trūkstošo datu ievietošanas; CD4 šūnu skaita izmaiņas 48., 96. terapijas nedēļā, 

salīdzinot ar sākotnējo; terapijas drošums 48., 96. terapijas nedēļā u.c. 

Terapijas shēma: randomizēts 631 pacients, no kuriem terapiju saņēma 629 pacienti: 314 pacienti 

saņēma fiksētu devu kombināciju Bictegravirum 50mg/ Emtricitabinum 200mg/ Tenofoviri 

alafenamidum 25mg un alternatīvās terapijas placebo vienu reizi dienā (B/FTC/TAF); 315 

pacienti saņēma fiksētu devu kombināciju Dolutegravirum 50mg/ Abacavirum 600mg/ 

Lamivudinum 300mg un alternatīvās terapijas placebo vienu reizi dienā (DTG/ABC/3TC). 

Efektivitāte vērtēta pilnai analīzes kopai (randomizētie pacienti, kuri saņēma vismaz vienu zāļu 

devu) un per-protocol (PP) populācijai, drošums vērtēts drošuma populācijai. 

48 nedēļu terapijas rezultāti: 

o iepriekš definētā līdzvērtības robeža bija -12%; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml 48. terapijas nedēļā: 92,4% B/FTC/TAF 

grupā vs. 93,0% DTG/ABC/3TC grupā (starpība -0,6%; 95,002% CI -4,8 līdz 3,6; p = 

0,78) – netika novērots Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum 

terapeitiskās efektivitātes pārākums, salīdzinot ar Dolutegravirum/ Abacavirum/ 

Lamivudinum; 

o pēc trūkstošo datu ievietošanas (šajā un turpmāk analizētajās publikācijās: trūkstošie dati 

tiek analizēti kā terapijas neveiksme (missing data as treatment failure) vai kā pacienta 

izslēgšana no pētījuma (missing data as participant exclusion)) netika novērotas statistiski 

nozīmīgas efektivitātes atšķirības starp terapijas grupām, šādi rezultāti novēroti arī 

apakšgrupu analīzē un PP analīzē; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā: 87,6% 

B/FTC/TAF grupā vs. 87,3% DTG/ABC/3TC grupā (starpība 0,4%; 95% CI -4,8 līdz 5,6; 

p = 0,87); 

o CD4 šūnu skaita vidējās (mean) izmaiņas līdz 48. terapijas nedēļai: 233 šūnas/μl 

B/FTC/TAF grupā vs. 229 šūnas/μl DTG/ABC/3TC grupā (p = 0,81); 

o terapijas laikā netika novērota rezistences attīstība pret pētījumā lietotajām zālēm; 
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o biežākās nevēlamās blakusparādības: nelabums, caureja, galvassāpes, augšējo elpceļu 

infekcijas, nogurums u.c.; 

o nevēlamo blakusparādību incidence un smagums lielākoties bija līdzīga abās grupās, 

vienlīdz bieži novēroti neiropsihiski un miega traucējumi, nelabums retāk novērots 

B/FTC/TAF grupā, salīdzinot ar DTG/ABC/3TC grupu (10% vs. 23%; p < 0,0001), 

kopumā abas terapijas shēmas bija labi panesamas, lielākā daļa nevēlamo blakusparādību 

bija vieglas vai vidēji smagas; 

o ar terapiju saistītās nevēlamās blakusparādības retāk novērotas B/FTC/TAF grupā, 

salīdzinot ar DTG/ABC/3TC grupu (26% vs. 40%, galvenokārt ar terapiju saistītā 

nelabuma augstākas incidences DTG/ABC/3TC grupā dēļ (5% vs. 17%; p < 0,0001)); 

o laboratorisko rādītāju izmaiņas bija nelielas un starp terapijas grupām būtiski neatšķīrās; 

96 nedēļu terapijas rezultāti: 

o iepriekš definētā līdzvērtības robeža bija -12%; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml 96. terapijas nedēļā: 88% B/FTC/TAF 

grupā vs. 90% DTG/ABC/3TC grupā (starpība -1,9%; 95% CI -6,9 līdz 3,1; p vērtība nav 

norādīta) – netika novērots Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum 

terapeitiskās efektivitātes pārākums, salīdzinot ar Dolutegravirum/ Abacavirum/ 

Lamivudinum; 

o pēc trūkstošo datu ievietošanas netika novērotas statistiski nozīmīgas efektivitātes 

atšķirības starp terapijas grupām, šādi rezultāti novēroti PP analīzē un lielākoties arī 

apakšgrupu analīzē, izņemot apakšgrupas, kur līdzestība terapijai bija mazāka par 95% un 

kur pacienti vecāki par 50 gadiem; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 96. terapijas nedēļā: 83% 

B/FTC/TAF grupā vs. 85% DTG/ABC/3TC grupā (starpība -1,2%; 95% CI -6,9 līdz 4,6; p 

vērtība nav norādīta); 

o CD4 šūnu skaita vidējās (mean) izmaiņas līdz 96. terapijas nedēļai bija līdzīgas abās 

grupās: 287 šūnas/μl B/FTC/TAF grupā vs. 288 šūnas/μl DTG/ABC/3TC grupā; 

o terapijas laikā netika novērota rezistences attīstība pret pētījumā lietotajām zālēm; 

o nevēlamās blakusparādības bija līdzīgas tām, kas novērotas 48 nedēļu terapijas laikā, 

nevienā no grupām netika konstatētas jaunas drošuma atrades (no new safety findings) no 

48. līdz 96. terapijas nedēļai; 

o nevēlamo blakusparādību incidence un smagums lielākoties bija līdzīga abās grupās, 

izņemot nelabumu, kas retāk novērots B/FTC/TAF grupā, salīdzinot ar DTG/ABC/3TC 

grupu (11% vs. 24%; p = 0,0001) un divas reizes retāk novērotiem miega traucējumiem un 

reiboni B/FTC/TAF grupā, kopumā abas terapijas shēmas bija labi panesamas, lielākā daļa 

nevēlamo blakusparādību bija vieglas vai vidēji smagas; 

o ar terapiju saistītās nevēlamās blakusparādības retāk novērotas B/FTC/TAF grupā, 

salīdzinot ar DTG/ABC/3TC grupu (28% vs. 40%, p = 0,002, galvenokārt ar terapiju 

saistītā nelabuma augstākas incidences DTG/ABC/3TC grupā dēļ (6% vs. 17%; p < 

0,0001)); 

o laboratorisko rādītāju izmaiņas bija nelielas un starp terapijas grupām būtiski neatšķīrās. 

 

3. Sax et al. “Coformulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus 

dolutegravir with emtricitabine and tenofovir alafenamide, for initial treatment of HIV-1 infection 

(GS-US-380–1490): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3, non-inferiority trial” 

Lancet (2017) un 

4. Stellbrink et al. “Co-formulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus 

dolutegravir with emtricitabine and tenofovir alafenamide for initial treatment of HIV-1 infection: 

week 96 results from a randomised, double-blind, multicentre, phase 3, non-inferiority trial” 
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Lancet HIV (2019) – publikācijas par salīdzinoša pētījuma GS-US-380-1490 48 nedēļu terapijas 

un 96 nedēļu terapijas rezultātiem – 3. fāzes, randomizēts, dubultakls, paralēlu grupu (1:1), 

daudzcentru, aktīvi kontrolēts, līdzvērtības (non-inferiority) pētījums, kurā iekļauti ar HIV-1 

inficēti pieauguši pacienti, kuri nav iepriekš ārstēti ar antiretrovirālu terapiju (HIV-1 RNS 

koncentrācija plazmā ≥ 500 kopijas/ml); eGFR vismaz 30ml/min; pacienti, kuri atbilstoši 

virusoloģiskās rezistences testa rezultātiem jutīgi pret Emtricitabinum, Tenofovirum; pētījumā 

atļauta dalība pacientiem ar hronisku HBV vai C hepatīta vīrusa (HCV) infekciju, kā arī 

pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši antiretrovirālu terapiju pirms-kontakta vai pēc-kontakta HIV 

profilaksei. 

Primārais mērķis – pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā 

(atbilstoši US FDA-Defined Snapshot algoritmam). Citi – pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 

kopijām/ml plazmā 96. terapijas nedēļā (atbilstoši US FDA-Defined Snapshot algoritmam); 

pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 48., 96. terapijas nedēļā; pacientu 

īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml plazmā 48., 96. terapijas nedēļā pēc trūkstošo datu 

ievietošanas; CD4 šūnu skaita izmaiņas 48., 96. terapijas nedēļā, salīdzinot ar sākotnējo; terapijas 

drošums 48., 96. terapijas nedēļā; terapijas virusoloģiskā efektivitāte apakšgrupās. 

Terapijas shēma: randomizēti 657 pacienti, no kuriem terapiju saņēma 645 pacienti: 320 pacienti 

saņēma fiksētu devu kombināciju Bictegravirum 50mg/ Emtricitabinum 200mg/ Tenofoviri 

alafenamidum 25mg un alternatīvās terapijas placebo vienu reizi dienā (B/FTC/TAF jeb 

Bictegravirum grupa); 325 pacienti saņēma Dolutegravirum 50mg un fiksētu devu kombināciju 

Emtricitabinum 200mg/ Tenofoviri alafenamidum 25mg, un alternatīvās terapijas placebo vienu 

reizi dienā (DTG+FTC/TAF jeb Dolutegravirum grupa). Efektivitāte vērtēta pilnai analīzes kopai 

(randomizētie pacienti, kuri saņēma vismaz vienu zāļu devu), per-protocol (PP) populācijai un 

post-hoc modificētai analīzes kopai, drošums vērtēts drošuma populācijai. 

48 nedēļu terapijas rezultāti: 

o iepriekš definētā līdzvērtības robeža bija -12%; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml 48. terapijas nedēļā: 89,4% B/FTC/TAF 

grupā vs. 92,9% DTG+FTC/TAF grupā (starpība -3,5%; 95,002% CI -7,9 līdz 1,0; p = 

0,12) – netika novērots Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum 

terapeitiskās efektivitātes pārākums, salīdzinot ar Dolutegravirum un Emtricitabinum/ 

Tenofoviri alafenamidum; 

o pēc trūkstošo datu ievietošanas netika novērotas statistiski nozīmīgas efektivitātes 

atšķirības starp terapijas grupām, šādi rezultāti novēroti arī apakšgrupu analīzē, PP analīzē 

un post-hoc modificētā analīzē; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā: 82,2% 

B/FTC/TAF grupā vs. 87,1% DTG+FTC/TAF grupā (starpība -3,9%; 95% CI -9,4 līdz 1,5; 

p = 0,16); 

o CD4 šūnu skaita pieaugums līdzīgs abās terapijas grupās – vidējās (mean) izmaiņas 48. 

terapijas nedēļā: 180 šūnas/μl B/FTC/TAF grupā vs. 201 šūna/μl DTG+FTC/TAF grupā (p 

= 0,10); 

o terapijas laikā netika novērota rezistences attīstība pret pētījumā lietotajām zālēm; 

o biežākās nevēlamās blakusparādības: galvassāpes, caureja, nelabums, nogurums, augšējo 

elpceļu infekcijas u.c.; 

o nevēlamo blakusparādību incidence un smagums bija līdzīgi abās grupās, vairums no tām 

bija 1. un 2. smaguma pakāpes, tādējādi kopumā abas terapijas shēmas bija labi 

panesamas; 

o ar terapiju saistītās nevēlamās blakusparādības retāk novērotas B/FTC/TAF grupā, 

salīdzinot ar DTG+FTC/TAF grupu (18% vs. 26%, p = 0,022); 

o laboratorisko rādītāju izmaiņas starp terapijas grupām būtiski neatšķīrās, izņemot eGFR 

samazinājumu, kas bija mazāks B/FTC/TAF grupā (p = 0,0181); 
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96 nedēļu terapijas rezultāti: 

o iepriekš definētā līdzvērtības robeža bija -12%; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml 96. terapijas nedēļā: 84% B/FTC/TAF 

grupā vs. 86% DTG+FTC/TAF grupā (starpība -2,3%; 95% CI -7,9 līdz 3,2; p vērtība nav 

norādīta) – netika novērots Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum 

terapeitiskās efektivitātes pārākums, salīdzinot ar Dolutegravirum un Emtricitabinum/ 

Tenofoviri alafenamidum; 

o pēc trūkstošo datu ievietošanas netika novērotas statistiski nozīmīgas efektivitātes 

atšķirības starp terapijas grupām, šādi rezultāti novēroti arī apakšgrupu analīzē, PP analīzē 

un post-hoc modificētā FDA snapshot analīzē; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 96. terapijas nedēļā: 78% 

B/FTC/TAF grupā vs. 80% DTG+FTC/TAF grupā (starpība -2,5%; 95% CI -8,8 līdz 3,8; p 

vērtība netika norādīta); 

o CD4 šūnu skaita pieaugums novērots abās terapijas grupās – vidējās (mean) izmaiņas 96. 

terapijas nedēļā: 237 šūnas/μl B/FTC/TAF grupā vs. 281 šūna/μl DTG+FTC/TAF grupā (p 

= 0,008); 

o terapijas laikā netika novērota rezistences attīstība pret pētījumā lietotajām zālēm; 

o nevēlamo blakusparādību biežums līdzīgs abās terapijas grupās: 88% B/FTC/TAF grupā 

vs. 89% DTG+FTC/TAF grupā, vairums no tām bija vieglas vai vidēji smagas, tādējādi 

kopumā abas terapijas shēmas bija labi panesamas; 

o ar terapiju saistītās nevēlamās blakusparādības retāk novērotas B/FTC/TAF grupā, 

salīdzinot ar DTG+FTC/TAF grupu (20% vs. 28%, p = 0,02), lielākoties dēļ retāk 

novērotiem gastrointestināliem traucējumiem (9% vs. 14%); 

o laboratorisko rādītāju izmaiņas bija nelielas un starp terapijas grupām būtiski neatšķīrās. 

 

5. Molina et al. “Switching to fixed-dose bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide 

from dolutegravir plus abacavir and lamivudine in virologically suppressed adults with HIV-1: 48 

week results of a randomised, double-blind, multicentre, active-controlled, phase 3, non-

inferiority trial” (GS-US-380-1844) Lancet HIV (2018) – 3. fāzes, randomizēts, dubultakls, 

paralēlu grupu (1:1), daudzcentru, aktīvi kontrolēts, līdzvērtības (non-inferiority) pētījums, kurā 

iekļauti ar HIV-1 inficēti pieauguši pacienti, kuriem vismaz 3 mēnešus pirms skrīninga virālā 

supresija (HIV-1 RNS koncentrācija plazmā < 50 kopijas/ml) un stabila ART ar Dolutegravirum 

50mg/ Abacavirum 600mg/ Lamivudinum 300mg (fiksētu devu kombinācija vai atsevišķu tablešu 

kombinētā terapija) vienu reizi dienā; pieļaujama iepriekšēja ART maiņa ar mērķi uzlabot 

panesamību vai vienkāršot terapijas shēmu; eGFR vismaz 50ml/min; bez rezistences pret 

Emtricitabinum, Tenofovirum, Dolutegravirum, Abacavirum vai Lamivudinum; pētījumā atļauta 

dalība pacientiem ar hronisku HCV infekciju; pētījumā netika iekļauti pacienti ar hronisku HBV 

infekciju. 

Primārais mērķis – pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS ≥ 50 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā 

(atbilstoši US FDA-Defined Snapshot algoritmam). Citi – pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 

kopijām/ml plazmā un ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā (atbilstoši US 

FDA-Defined Snapshot algoritmam); pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml plazmā 

48. terapijas nedēļā pēc trūkstošo datu ievietošanas; CD4 šūnu skaita izmaiņas 48. terapijas 

nedēļā, salīdzinot ar sākotnējo; terapijas drošums u.c. 

Terapijas shēma: randomizēti 567 pacienti, no kuriem terapiju saņēma 563 pacienti: 282 pacienti 

saņēma fiksētu devu kombināciju Bictegravirum 50mg/ Emtricitabinum 200mg/ Tenofoviri 

alafenamidum 25mg un alternatīvās terapijas placebo vienu reizi dienā (B/FTC/TAF jeb 

Bictegravirum grupa); 281 pacients turpināja saņemt fiksētu devu kombināciju Dolutegravirum 

50mg/ Abacavirum 600mg/ Lamivudinum 300mg un alternatīvās terapijas placebo vienu reizi 

dienā (DTG/ABC/3TC jeb Dolutegravirum grupa). Terapijas ilgums – 48 nedēļas, ar iespēju pēc 
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tam piedalīties atklātā pagarinājuma fāzē papildus 96 nedēļas. Efektivitāte vērtēta pilnai analīzes 

kopai (randomizētie pacienti, kuri saņēma vismaz vienu zāļu devu), per-protocol (PP) populācijai, 

drošums vērtēts drošuma populācijai. 

Rezultāti: 

o iepriekš definētā līdzvērtības robeža bija 4%; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS ≥ 50 kopijām/ml 48. terapijas nedēļā abās grupās bija 

līdzīgs: 1,06% B/FTC/TAF grupā vs. 0,36% DTG/ABC/3TC grupā (starpība 0,7%; 

95,002% CI -1,0 līdz 2,8; p = 0,62) – netika novērots Bictegravirum/ Emtricitabinum/ 

Tenofoviri alafenamidum terapeitiskās efektivitātes pārākums, salīdzinot ar 

Dolutegravirum/ Abacavirum/ Lamivudinum, līdzīgi rezultāti tika novēroti arī PP analīzē; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml plazmā 48. nedēļā terapijas grupās bija 

nedaudz atšķirīgs, tomēr šī atšķirība nebija nozīmīga: 94% B/FTC/TAF grupā vs. 95% 

DTG/ABC/3TC grupā (starpība -1,4%; 95,002% CI -5,5 līdz 2,6; p = 0,59), līdzīgs 

rezultāts novērots apakšgrupu analīzē, tāpat arī pēc trūkstošo datu ievietošanas; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā: 90% 

B/FTC/TAF grupā vs. 91% DTG/ABC/3TC grupā (starpība -1,4%; 95% CI -6,4 līdz 3,5; p 

= 0,66); 

o CD4 šūnu skaita izmaiņas 48. nedēļā bija: samazinājums par 31 šūnu/μl B/FTC/TAF grupā 

vs. pieaugums par 4 šūnām/μl DTG/ABC/3TC grupā (starpība least squares mean (LSM) -

35 šūnas/μl, 95% CI -67 līdz -3; p = 0,031, pēc pielāgošanas atšķirības nebija nozīmīgas 

(starpība LSM) -21 šūna/μl; 95% CI -51 līdz 9; p = 0,18); 

o terapijas laikā netika novērota rezistences attīstība pret pētījumā lietotajām zālēm; 

o abas terapijas shēmas bija labi panesamas, vairums nevēlamo blakusparādību bija vieglas 

vai vidēji smagas ar līdzīgu incidenci abās terapijas grupās, visbiežāk novērotas: augšējo 

elpceļu infekcija, galvassāpes, caureja u.c.; 

o ar terapiju saistītās nevēlamās blakusparādības retāk novērotas B/FTC/TAF grupā, 

salīdzinot ar DTG/ABC/3TC grupu (8% vs. 16%, p = 0,006), galvenokārt ar terapiju 

saistīto gastrointestinālo (meteorisms, nelabums, caureja) un neiropsihisku (murgaini 

sapņi, bezmiegs) blakusparādību augstākas incidences DTG/ABC/3TC grupā dēļ; 

o laboratorisko rādītāju izmaiņas bija nelielas un starp terapijas grupām būtiski neatšķīrās, 

izņemot triglicerīdu samazinājumu B/FTC/TAF grupā vs. pieaugumu DTG/ABC/3TC 

grupā (p = 0,028). 

 

6. Daar et al. “Efficacy and safety of switching to fixed-dose bictegravir, emtricitabine, and 

tenofovir alafenamide from boosted protease inhibitor-based regimens in virologically suppressed 

adults with HIV-1: 48 week results of a randomised, open-label, multicentre, phase 3, non-

inferiority trial” (GS-US-380-1878) Lancet HIV (2018) – 3. fāzes, randomizēts, atklāts, paralēlu 

grupu (1:1), daudzcentru, aktīvi kontrolēts, līdzvērtības (non-inferiority) pētījums, kurā iekļauti ar 

HIV-1 inficēti pieauguši pacienti, kuriem vismaz 6 mēnešus pirms skrīninga virālā supresija 

(HIV-1 RNS koncentrācija plazmā < 50 kopijas/ml) un stabila ART vienu reizi dienā ar 

Ritonavirum-pastiprinātu (boosted) vai Cobicistatum-pastiprinātu Atazanavirum vai Darunavirum 

kombinācijā ar Emtricitabinum/ Tenofovirum disoproxilum vai Abacavirum/ Lamivudinum; 

pacienti, kuri iepriekš nav saņēmuši terapiju ar INSTI; eGFR vismaz 50ml/min; bez rezistences 

pret Emtricitabinum, Tenofovirum, Abacavirum vai Lamivudinum; pētījumā atļauta dalība 

pacientiem ar hronisku HBV vai hronisku HCV infekciju. 

Primārais mērķis – pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS ≥ 50 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā 

(atbilstoši US FDA-Defined Snapshot algoritmam). Citi – pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 

kopijām/ml plazmā un ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā; CD4 šūnu 

skaita izmaiņas 48. terapijas nedēļā, salīdzinot ar sākotnējo; terapijas drošums u.c. 
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Terapijas shēma: randomizēti 578 pacienti, no kuriem terapiju saņēma 577 pacienti: 290 pacienti 

saņēma fiksētu devu kombināciju Bictegravirum 50mg/ Emtricitabinum 200mg/ Tenofoviri 

alafenamidum 25mg vienu reizi dienā (Bictegravirum grupa); 287 pacienti turpināja saņemt 

pastiprinātus (boosted) proteāzes inhibitorus saturošu terapiju (Ritonavirum-pastiprināts 

Atazanavirum, Ritonavirum-pastiprināts Darunavirum, Cobicistatum-pastiprināts Atazanavirum, 

Cobicistatum-pastiprināts Darunavirum kombinācijā ar Emtricitabinum/ Tenofovirum 

disoproxilum vai Abacavirum/ Lamivudinum; pētījumā visbiežāk lietotās shēmas: Darunavirum + 

Ritonavirum + Emtricitabinum/ Tenofovirum disoproxilum; Atazanavirum + Ritonavirum + 

Emtricitabinum/ Tenofovirum disoproxilum) vienu reizi dienā (pastiprinātu proteāzes inhibitoru 

grupa). Terapijas ilgums – 48 nedēļas (ar iespēju pēc tam piedalīties atklātā pagarinājuma fāzē 

papildus 96 nedēļas un saņemt randomizēto terapiju (Apvienotās Karalistes pacienti) vai 

Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum (pārējie pacienti)). Efektivitāte vērtēta 

pilnai analīzes kopai (randomizētie pacienti, kuri saņēma vismaz vienu zāļu devu), per-protocol 

(PP) populācijai; drošums vērtēts drošuma populācijai. 

Rezultāti: 

o iepriekš definētā līdzvērtības robeža bija 4%; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS ≥ 50 kopijām/ml 48. terapijas nedēļā abās grupās bija 

vienāds: 2% Bictegravirum grupā vs. 2% pastiprinātu proteāzes inhibitoru grupā (starpība 

0,0%; 95,002% CI -2,5 līdz 2,5; p = 1,00) – netika novērots Bictegravirum/ 

Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum terapeitiskās efektivitātes pārākums, salīdzinot 

ar pastiprinātus proteāzes inhibitorus saturošu terapiju, līdzīgi rezultāti tika novēroti arī PP 

analīzē; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 50 kopijām/ml plazmā 48. nedēļā terapijas grupās bija 

nedaudz atšķirīgs, tomēr šī atšķirība nebija nozīmīga: 92% Bictegravirum grupā vs. 89% 

pastiprinātu proteāzes inhibitoru grupā (starpība 3,2%; 95,002% CI -1,6 līdz 8,2; p = 0,20), 

līdzīgs rezultāts novērots apakšgrupu analīzē, tāpat arī pēc trūkstošo datu ievietošanas; 

o pacientu īpatsvars ar HIV-1 RNS < 20 kopijām/ml plazmā 48. terapijas nedēļā: 86% 

Bictegravirum grupā vs. 85% pastiprinātu proteāzes inhibitoru grupā (starpība 1,2%; 95% 

CI -4,7 līdz 7,1; p = 0,73); 

o CD4 šūnu skaita izmaiņas 48. nedēļā bija līdzīgas abās terapijas grupās: 25 šūnas/μl 

Bictegravirum grupā vs. 0 šūnas/μl pastiprinātu proteāzes inhibitoru grupā (p = 0,068); 

o terapijas laikā netika novērota rezistences attīstība pret lietotajām zālēm Bictegravirum 

grupā, savukārt pastiprinātu proteāzes inhibitoru grupā novērots viens gadījums; 

o biežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija galvassāpes, caureja, nazofaringīts, 

augšējo elpceļu infekcija u.c.; 

o abas terapijas bija labi panesamas, vairums nevēlamo blakusparādību bija vieglas vai vidēji 

smagas ar līdzīgu incidenci abās terapijas grupās (80% vs. 79%), izņemot galvassāpes, ko 

biežāk novēroja Bictegravirum grupā, salīdzinot ar pastiprinātu proteāzes inhibitoru 

terapijas grupu (12% vs. 4%); 

o ar terapiju saistītās nevēlamās blakusparādības biežāk novērotas Bictegravirum grupā, 

salīdzinot ar pastiprinātu proteāzes inhibitoru terapijas grupu (19% vs. 2%), galvenokārt ar 

terapiju saistīto galvassāpju (5% vs. 0%) un gastrointestinālo (meteorisms, nelabums, 

caureja (katra 2% vs. 0%)) blakusparādību augstākas incidences Bictegravirum grupā dēļ; 

o laboratorisko rādītāju izmaiņas kopumā bija nelielas un starp terapijas grupām būtiski 

neatšķīrās, izmaiņas lipīdu līmeņa rādītājos bija atkarīgas no saņemtās terapijas: mainot 

terapiju no Emtricitabinum/ Tenofovirum disoproxilum un pastiprināta proteāzes inhibitora 

uz Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum – netika novērotas izmaiņas 

lipīdu līmeņa rādītājos, savukārt pacientiem, nomainot sākotnējo Abacavirum/ 

Lamivudinum uz Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum – novērots 

būtisks lipīdu līmeņa rādītāju uzlabojums. 
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Informācija no vadlīnijām un citu valstu izvērtējumiem: 

 

1. Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātai 

antiretrovirālai terapijai HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai (2018): pirmās izvēles terapija – divi 

dažādi NRTI vai NtRTI kombinācijā ar nenukleozīdu reversās transkriptāzes inhibitoru (NNRTI); 

otrās izvēles terapija – proteāzes inhibitoru (PI; ± PI farmakokinētikas pastiprinātāja pievienošana 

efektivitātes paaugstināšanai) un divu NRTI kombinācija; otrās izvēles terapijas shēmas var 

koriģēt, nozīmējot PI, INSTI, otrās paaudzes NNRTI; Emtricitabinum un Tenofovirum 

disoproxilum medikamenti dažādās kombinācijās ir iekļauti INSTU shēmās, Bictegravirum/ 

Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum rekomendācijās nav minēts. Fiksēto devu kombināciju 

lietošana nodrošina lielāku pacientu līdzestību, jo samazina diennaktī lietojamo medikamentu 

daudzumu. 

2. European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines (v10.0; 2019): uzsākot ART, tiek 

rekomendēts 1. līnijā papildus diviem NRTI medikamentiem (galvenokārt, Tenofoviri 

alafenamidum vai Tenofovirum disoproxilum un Emtricitabinum vai Abacavirum un 

Lamivudinum) pievienot nepastiprinātu (unboosted) INSTI medikamentu ar augstu ģenētisko 

aizsardzību pret rezistenci (Dolutegravirum, Bictegravirum); Tenofoviri alafenamidum/ 

Emtricitabinum/ Bictegravirum rekomendē kā vienu no terapijas shēmām, kam dodama 

priekšroka; Tenofoviri alafenamidum vai Tenofovirum disoproxilum saturoša ART tiek 

rekomendēta pacientiem, kuriem vienlaikus ir HIV un HBV infekcija. 

3. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV 

(AIDSinfo, Department of Health and Human Services; atj. 2019): 1. līnijā rekomendē terapiju, 

kas ietver divus NRTI medikamentus kombinācijā ar medikamentu no šādām trim zāļu klasēm: 

INSTI vai NNRTI, vai PI ar farmakokinētikas pastiprinātāju, tādējādi Bictegravirum/ 

Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum tiek rekomendēts kā sākotnējā terapija pacientiem ar 

HIV, īpaši tad, ja ART uzsākama pirms zināmi rezistences un HLA-B*5701 testu rezultāti; 

Emtricitabinum un Tenofoviri alafenamidum vai Tenofovirum disoproxilum saturošu ART 

rekomendē pacientiem, kuriem vienlaikus ir HIV un HBV infekcija. 

4. Recommendations of the International Antiviral Society–USA Panel. Antiretroviral Drugs 

for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults (2016): kā optimālo terapijas shēmu, 

uzsākot ārstēšanu, rekomendē divu NRTI medikamentu (Abacavirum/ Lamivudinum vai 

Tenofoviri alafenamidum/ Emtricitabinum) kombināciju ar INSTI (Dolutegravirum, 

Raltegravirum, Elvitegravirum ar Cobicistatum); ar HIV un HBV vienlaikus inficētiem 

pacientiem rekomendē Tenofoviri alafenamidum vai Tenofovirum disoproxilum, Lamivudinum vai 

Emtricitabinum saturošu ART; Tenofoviri alafenamidum/ Emtricitabinum/ Bictegravirum 

kombinācija rekomendācijās nav ietverta, jo tās izstrādātas pirms medikamenta reģistrācijas 

2018.g. 

5. SMC (The Scottish Medicines Consortium, Lielbritānija, 2018) rekomendē Bictegravirum/ 

Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum ar HIV-1 inficētu pieaugušu pacientu ārstēšanai, 

kuriem nav vai nav bijusi rezistence pret INSTI klases medikamentiem vai Emtricitabinum, vai 

Tenofovirum, ņemot vērā Zāļu pieejamības shēmu pacientiem medikamenta izmaksu efektivitātes 

uzlabošanai. 

6. CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, Kanāda, 2018) rekomendē 

Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum ar HIV-1 inficētu pieaugušu pacientu 

ārstēšanai, kuriem nav rezistence pret kādu no atsevišķām sastāvdaļām, ar nosacījumu, ka 

Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum terapijas izmaksas nepārsniedz 

vislētākās alternatīvās terapijas shēmas izmaksas HIV-1 ārstēšanai. 
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7. PBAC (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, Austrālija, 2018) – zāles Biktarvy tiek 

rekomendētas apmaksai no valsts budžeta līdzekļiem pacientiem ar HIV infekciju gan sākotnējai 

terapijai, gan pacientiem, kuri iepriekš jau saņēmuši valsts apmaksātu terapiju HIV infekcijas 

ārstēšanai, ar nosacījumu, ka veikta izmaksu minimizācija pret lētāko alternatīvo trīskāršo fiksētu 

devu kombināciju HIV ārstēšanai atbilstošajai pacientu grupai. 

 

Zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmā HIV infekcijas ārstēšanai pacientiem 

pieejamas ART shēmas, kas satur: 

o INSTI: Raltegravirum, Dolutegravirum un fiksētu devu kombināciju Elvitegravirum/ 

Cobicistatum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum (J05AX08, J05AX12, J05AR18, 

attiecīgi) ar izrakstīšanas nosacījumu – izraksta infektologs vai pediatrs; pacientiem pēc 

neveiksmīgas terapijas ar Efavirenzum vai, ja tā ir kontrindicēta; 

o PI:  

- Atazanavirum, Darunavirum 400mg un 800mg (J05AE08, J05AE10, attiecīgi) ar 

izrakstīšanas nosacījumu – izraksta infektologs vai pediatrs; pacientiem pēc 

neveiksmīgas terapijas ar Efavirenzum vai, ja tā ir kontrindicēta; 

- Darunavirum 600mg (J05AE10) ar izrakstīšanas nosacījumu – izraksta infektologs 

vai pediatrs saskaņā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vai P. 

Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infektologu konsīlija slēdzienu; 

pacientiem ar pierādītu rezistenci pret citiem proteāzes inhibitoriem. 

 

Secinājumi pēc zāļu ārstnieciskās efektivitātes izvērtējuma: 

 

1. Klīniskajos pētījumos ir pierādīta fiksētu devu kombinācijas Bictegravirum/ Emtricitabinum/ 

Tenofoviri alafenamidum līdzvērtīga efektivitāte, salīdzinot ar citām ART shēmām – 

Dolutegravirum, Abacavirum un Lamivudinum kombinēto terapiju; Dolutegravirum, 

Emtricitabinum un Tenofoviri alafenamidum kombinēto terapiju – iepriekš neārstētiem 

pieaugušiem pacientiem ar HIV infekciju 48 vai 96 terapijas nedēļās. 

2. Klīniskajos pētījumos pieaugušiem pacientiem ar HIV infekciju terapijas maiņas uz fiksētu 

devu kombināciju Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum rezultātā pēc 48 

terapijas nedēļām saglabājās virālā supresija bez rezistences vai grūti kontrolējamiem toksiskiem 

efektiem, nodrošinot līdzvērtīgu terapeitisko efektivitāti, salīdzinājumā ar Dolutegravirum, 

Abacavirum un Lamivudinum kombinēto terapiju vai pastiprinātus proteāzes inhibitorus saturošām 

terapijas shēmām. 

3. Klīnisko pētījumu rezultāti norāda uz fiksētu devu kombinācijas Bictegravirum/ 

Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum drošumu un labu panesamību, lielākā daļa nevēlamo 

blakusparādību bija vieglas vai vidēji smagas. 

4. Klīniskajās vadlīnijās tiek atbalstīta divu NRTI medikamentu (galvenokārt, Tenofoviri 

alafenamidum vai Tenofovirum disoproxilum un Emtricitabinum vai Abacavirum un 

Lamivudinum) un nepastiprināta (unboosted) INSTI medikamenta ar augstu ģenētisko aizsardzību 

pret rezistenci (Dolutegravirum, Bictegravirum) kombinētās terapijas lietošana, uzsākot ART, 

tādējādi Tenofoviri alafenamidum/ Emtricitabinum/ Bictegravirum rekomendē kā vienu no 

terapijas shēmām, kam dodama priekšroka; Emtricitabinum un Tenofoviri alafenamidum vai 

Tenofovirum disoproxilum saturošu ART rekomendē pacientiem, kuriem vienlaikus ir HIV un 

HBV infekcija. 

5. Atbilstoši informācijai no citu valstu kompetento institūciju izvērtējumiem, Bictegravirum/ 

Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum fiksētu devu kombināciju rekomendē ar HIV inficētu 

pieaugušu pacientu ārstēšanai, kuriem nav rezistence pret kādu no atsevišķām sastāvdaļām, ņemot 
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vērā Zāļu pieejamības shēmu pacientiem medikamenta izmaksu efektivitātes uzlabošanai 

(Lielbritānijā) vai ar nosacījumu, ka Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum 

terapijas izmaksas nepārsniedz lētākās alternatīvās terapijas shēmas izmaksas HIV ārstēšanai 

(Kanādā, Austrālijā). 

 

 

Zāļu Biktarvy ekonomiskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Noteikumu Nr.899 

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

 

Zāļu izmaksu efektivitātes novērtējums 

 

Iesniegumā zālēm Biktarvy norādīta kompensācijas bāzes cena EUR 682,89 (saskaņā ar 

Noteikumu 28.punktu aprēķinātā aptiekas cena ir EUR 771,61). Vienlaikus ar iesniegumu 

Iesniedzējs iesniedz priekšlikumu tā līdzdalībai zāļu izmaksu segšanā. 

 

Iesniegumam Iesniedzējs ir pievienojis dokumentu "Biktarvy® Bictegravirum, 

emtricitabinum, tenofovirum alafenamidium farmakoekonomiskā analīze":  

1. Ekonomiskais novērtējums veikts Biktarvy® rentabilitātes Latvijas veselības aprūpes 

apstākļos novērtēšanas nolūkā. 

2. Ņemot vērā klīniskajos pētījumos pierādīto Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri 

alafenamidum līdzvērtīgo efektivitāti virālās slodzes mazināšanā gan iepriekš neārstētiem, gan 

ārstētiem HIV pacientiem, salīdzinot ar citus INSTI saturošām ART shēmām, Iesniedzējs norāda 

Biktarvy un Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto INSTI Dolutegravirum, Raltegravirum un 

Elvitegravirum saturošo ART shēmu izmaksas, kā arī, pamatojoties uz kompensējamo zāļu 

patēriņa statistiku, veic zāļu izmaksu ietekmes uz budžetu aprēķinu.  

3. Dokumentā Iesniedzējs secinājis, ka ar konfidenciālo piedāvājumu Biktarvy® nodrošina 

ievērojamu izmaksu ietaupījumu. 

 

Atbilstoši Noteikumu 3.pielikuma “Zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijas” 

4.7.1.apakšpunktam salīdzinošā terapija ir biežāk lietotās tās pašas farmakoterapeitiskās grupas 

zāles. Saskaņā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas 

Infektoloģijas centrs” sniegto informāciju par stacionāra pieaugušo HIV/AIDS pacientu skaitu 

sadalījumā pa lietotajām ART shēmām, zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas ietvaros 

biežāk lietotā INSTI saturošā ART shēma ir Dolutegravirum, Abacavirum, Lamivudinum 

kombinētā terapija (lieto 45% no pieaugušajiem pacientiem, kuri lieto INSTI saturošas ART 

shēmas). Savukārt izmaksu ziņā dārgākās INSTI saturošās ART shēmas lieto neliels pacientu 

īpatsvars (Elvitegravirum/ Cobicistatum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum un 

Dolutegravirum/ Rilpivirinum lieto 1%-2% pacientu), līdz ar to tās nav uzskatāmas par 

atbilstošāko salīdzinošo terapiju. 

Tādējādi, ņemot vērā klīniskajos pētījumos pierādīto Bictegravirum/ Emtricitabinum/ 

Tenofoviri alafenamidum un Dolutegravirum, Abacavirum, Lamivudinum kombinētās terapijas 

līdzvērtīgo efektivitāti virālās slodzes mazināšanā, Aģentūra veica minēto zāļu izmaksu 

salīdzinājumu: Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum lietošanas izmaksas 

vienam pacientam gadā, ietverot piedāvāto līdzdalību zāļu izmaksu segšanā, ir augstākas par 

Dolutegravirum, Abacavirum, Lamivudinum kombinētās terapijas lietošanas izmaksām. 

Līdz ar to Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum terapija, salīdzinot ar 

zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas ietvaros biežāk lietoto INSTI saturošo ART 

shēmu, HIV infekcijas ārstēšanā ar Iesniedzēja piedāvāto cenu, iekļaujot tā līdzdalību zāļu 

izmaksu segšanā, nav izmaksu efektīva. 
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Slēdziens par Biktarvy (Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum) 

apvalkotās tabletes 50mg/200mg/25mg Nr.30 salīdzinošo un izmaksu efektivitāti veselības 

aprūpes sistēmā 

 

1. Klīniskajos pētījumos ir pierādīta fiksētu devu kombinācijas Bictegravirum/ Emtricitabinum/ 

Tenofoviri alafenamidum līdzvērtīga efektivitāte, salīdzinot ar citām ART shēmām – 

Dolutegravirum, Abacavirum un Lamivudinum kombinēto terapiju; Dolutegravirum, 

Emtricitabinum un Tenofoviri alafenamidum kombinēto terapiju – iepriekš neārstētiem 

pieaugušiem pacientiem ar HIV infekciju 48 vai 96 terapijas nedēļās. 

2. Klīniskajos pētījumos pieaugušiem pacientiem ar HIV infekciju terapijas maiņas uz fiksētu 

devu kombināciju Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum rezultātā pēc 48 

terapijas nedēļām saglabājās virālā supresija bez rezistences vai grūti kontrolējamiem toksiskiem 

efektiem, nodrošinot līdzvērtīgu terapeitisko efektivitāti, salīdzinājumā ar Dolutegravirum, 

Abacavirum un Lamivudinum kombinēto terapiju vai pastiprinātus proteāzes inhibitorus saturošām 

terapijas shēmām. 

3. Klīnisko pētījumu rezultāti norāda uz fiksētu devu kombinācijas Bictegravirum/ 

Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum drošumu un labu panesamību, lielākā daļa nevēlamo 

blakusparādību bija vieglas vai vidēji smagas. 

4. Klīniskajās vadlīnijās tiek atbalstīta divu NRTI medikamentu (galvenokārt, Tenofoviri 

alafenamidum vai Tenofovirum disoproxilum un Emtricitabinum vai Abacavirum un 

Lamivudinum) un nepastiprināta (unboosted) INSTI medikamenta ar augstu ģenētisko aizsardzību 

pret rezistenci (Dolutegravirum, Bictegravirum) kombinētās terapijas lietošana, uzsākot ART, 

tādējādi Tenofoviri alafenamidum/ Emtricitabinum/ Bictegravirum rekomendē kā vienu no 

terapijas shēmām, kam dodama priekšroka; Emtricitabinum un Tenofoviri alafenamidum vai 

Tenofovirum disoproxilum saturošu ART rekomendē pacientiem, kuriem vienlaikus ir HIV un 

HBV infekcija. 

5. Bictegravirum/ Emtricitabinum/ Tenofoviri alafenamidum terapija, salīdzinot ar zāļu iegādes 

izdevumu kompensācijas sistēmas ietvaros biežāk lietoto INSTI saturošo ART shēmu, HIV 

infekcijas ārstēšanā ar Iesniedzēja piedāvāto cenu, iekļaujot tā līdzdalību zāļu izmaksu segšanā, 

nav izmaksu efektīva. 

 


