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Informācija par Zāļu valsts aģentūras 20.01.2020. atzinumu Nr.11-3/196  

par zāļu Xarelto (Rivaroxabanum) apvalkotās tabletes 15mg ārstniecisko un 

izmaksu efektivitāti 
 

Zāļu nosaukums Xarelto apvalkotās tabletes 15mg 

Zāļu vispārīgais nosaukums Rivaroxabanum 

Zāļu reģistrācijas apliecības 

numurs 

EU/1/08/472/012 

Reģistrācijas apliecības īpašnieka 

nosaukums un adrese 

Bayer AG 

51368 Leverkusen 

Vācija 

Zāļu kods ATĶ/DDD 

klasifikācijā 

B01AF01 

Zāļu forma apvalkotās tabletes 

Zāļu stiprums 15mg 

Zāļu ievadīšanas veids iekšķīgai lietošanai 

Zāļu iepakojuma lielums 28 tabletes 

Iesniegumā norādītā diagnoze Pacientu mērķa grupa 

Insulīnatkarīgs cukura diabēts  

(E 10.0-10.9) 

Pacientiem ar nevalvulāru ātriju fibrilāciju un hronisku nieru 

slimību ar GFĀ 15-50ml/min un CHA2DS2-VASc>2 

Insulīnneatkarīgs cukura diabēts  

(E 11.0-11.9) 

Pacientiem ar nevalvulāru ātriju fibrilāciju un hronisku nieru 

slimību ar GFĀ 15-50ml/min un CHA2DS2-VASc>2 

 

Zāļu Xarelto (Rivaroxabanum) apvalkotās tabletes 15mg Nr.28 (turpmāk – zāles Xarelto 

15mg) 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 grupai. 

 

Zāļu ārstnieciskās efektivitātes novērtējums 

 

Saskaņā ar zāļu aprakstu zāles indicētas: 
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- insulta un sistēmiskas embolijas profilaksei pieaugušiem pacientiem ar nevalvulāru atriālu 

fibrilāciju (turpmāk – NVAF) un vienu vai vairākiem riska faktoriem (sastrēguma sirds 

mazspēja, hipertensija, vecums ≥ 75 gadi, cukura diabēts, insults vai pārejoša išēmiska lēkme 

anamnēzē); 

- dziļo vēnu trombozes un plaušu embolijas ārstēšanai un recidivējošas dziļo vēnu trombozes 

un plaušu embolijas profilaksei pieaugušajiem. 

 

Zāles Xarelto 15mg satur aktīvo vielu Rivaroxabanum (B01AF01, Antitrombotiskais līdzeklis, 

tiešais Xa faktora inhibitors), kas, inhibējot Xa faktoru, pārtrauc asins koagulācijas kaskādes iekšējo 

un ārējo ceļu, bloķējot gan trombīna veidošanos, gan trombu attīstību. 

 

Insulta un sistēmiskas embolijas profilaksei pacientiem ar NVAF ieteicamā Rivaroxabanum deva 

ir 20mg vienu reizi dienā, pacientiem ar viegli izteiktiem nieru darbības traucējumiem (kreatinīna 

klīrenss (CrCl) 50 - 80ml/min) devas piemērošana nav nepieciešama. Pacientiem ar vidēji izteiktiem 

nieru darbības traucējumiem (CrCl 30 - 49ml/min) ieteicamā Rivaroxabanum deva ir 15mg vienu 

reizi dienā, pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (CrCl 15 - 29ml/min) ieteicamā deva 

– 15mg vienu reizi dienā – jālieto, ievērojot piesardzību. Ja CrCl ir zem 15ml/min – Rivaroxabanum 

lietošana nav ieteicama. 

 

Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk – KZS) Rivaroxabanum pašreiz ir iekļauts diagnozei 

Priekškambaru mirdzēšana un plandīšanās (I48.0-I48.4, I48.9) ar izrakstīšanas nosacījumu – 

kardiologa vai neirologa kompetencē; pacientiem ar ātriju fibrilāciju (turpmāk – AF), kuriem terapija 

ar Warfarinum ir kontrindicēta vai 3 mēnešu Warfarinum terapijas rezultātā neizdodas stabilizēt 

mērķa starptautisko standartizēto koeficientu (International Normalised Ratio; turpmāk – INR) 2,0 - 

3,0 un CHA2DS2-VASC ≥ 4 vai anamnēzē kardioembolisks cerebrāls infarkts. 

 

Zāļu Xarelto 15mg klīniskā efektivitāte pētīta Patel et al. “Rivaroxaban versus Warfarin in 

nonvalvular atrial fibrillation” N Engl J Med (2011) (turpmāk – ROCKET AF) – plašā, salīdzinošā 

3. fāzes randomizētā, starptautiskā, daudzcentru, prospektīvā, dubultmaskētā, dubultaklā, aktīvi 

kontrolētā, paralēlu grupu (1:1), non-inferiority pētījumā, kurā salīdzināta Rivaroxabanum un 

Warfarinum terapijas efektivitāte 14264 pieaugušiem pacientiem ar elektrokardiogrāfiski (turpmāk – 

EKG) dokumentētu ātriju fibrilāciju (turpmāk – AF) un vidēju vai augstu insulta risku (CHADS2 ≥ 2 

(sirds mazspēja, hipertensija, vecums ≥ 75 g., cukura diabēts (turpmāk – CD), insults, tranzitora 

išēmiska lēkme (transient ischemic attack; turpmāk – TIA) anamnēzē), pētījumā netika iekļauti 

pacienti ar nieru darbības traucējumiem, kuriem CrCl < 30ml/min. Pētījumā ROCKET AF pierādīta 

līdzvērtīga Rivaroxabanum efektivitāte, salīdzinot ar Warfarinum terapiju, attiecībā uz insulta un 

sistēmiskas embolijas (turpmāk – SE) profilaksi ar līdzīgu masīvas asiņošanas biežumu un būtisku 

intrakraniālas asiņošanas (intracranial hemorrhage, turpmāk – ICH) samazinājumu. 

 

Attiecībā uz Iesniegumā minēto pacientu grupu, ir iesniegtas un analizētas ROCKET AF 

iepriekšplānotas post-hoc analīzes: 

 

1. Bansilal et al. “Efficacy and safety of Rivaroxaban in patients with diabetes and nonvalvular 

atrial fibrillation: The Rivaroxaban once-daily, oral, direct factor Xa inhibition compared with 

Vitamin K Antagonism for prevention of stroke and embolism trial in atrial fibrillation (ROCKET 

AF Trial)” Am Heart J (2015) – pētījuma ROCKET AF iepriekšplānota post-hoc apakšgrupas 

analīze NVAF pacientiem ar CD. 

Primārais mērķis efektivitātes izvērtējumam – insults (išēmisks vai hemorāģisks) vai SE. Citi – 

jebkura cēloņa mirstība, miokarda infarkts (turpmāk – MI), atsevišķi komponenti vai salikts: 

insults, SE, vaskulāra nāve. 

Primārais mērķis drošuma izvērtējumam – spēcīga vai mazāk spēcīga klīniski nozīmīga 

(nonmajor clinically relevant, turpmāk – NMCR) asiņošana. Citi – ICH, hemorāģisks insults. 
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Terapijas shēma: 2878 pacienti ar CD un 4253 pacienti bez CD saņēma Rivaroxabanum 20mg 

dienā iekšķīgi (vai 15mg dienā, ja CrCl 30 - 49ml/min); 2817 pacienti ar CD un 4316 pacienti bez 

CD saņēma Warfarinum (deva pielāgota līdz mērķa INR 2,5 (intervāls 2,0 - 3,0)). Atbilstoši nieru 

funkcijai Rivaroxabanum deva pielāgota pacientiem ar CD: 84% saņēma 20mg dienā un 16% 

saņēma 15mg dienā; pacientiem bez CD: 76% saņēma 20mg dienā un 24% saņēma 15mg dienā. 

Rezultāti: 

- insulta/SE notikumu biežums pēc Rivaroxabanum vai Warfarinum terapijas: pacientiem ar 

CD 1,74 vai 2,14 notikumi uz 100 pacientgadiem, attiecīgi (HR 0,82, 95% CI 0,63 - 1,08) un 

pacientiem bez CD 2,12 vai 2,32 notikumi uz 100 pacientgadiem, attiecīgi (HR 0,92, 95% CI 

0,75 - 1,13; mijiedarbības P = 0,53, atšķirības nav statistiski nozīmīgas); 

- spēcīgas asiņošanas, NMCR asiņošanas un ICH notikumu biežums pēc Rivaroxabanum vai 

Warfarinum terapijas līdzīgs pacientiem ar CD un pacientiem bez CD; 

- citi efektivitātes un drošuma rādītāji nebija atkarīgi no pacieta CD statusa, apakšgrupās 

rezultāti bija līdzīgi. 

 

2. Fox et al. “Prevention of stroke and systemic embolism with rivaroxaban compared with 

warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation and moderate renal impairment” Eur 

Heart J (2011) – pētījuma ROCKET AF iepriekšplānota sekundārā analīze NVAF pacientiem ar 

vidēji smagu nieru mazspēju. 

Primārais mērķis efektivitātes izvērtējumam: salikts – insults (išēmisks vai hemorāģisks) un SE. 

Citi – atsevišķi komponenti vai salikts – insults, SE, kardiovaskulāra nāve un MI. 

Primārais mērķis drošuma izvērtējumam: salikts – spēcīga vai NMCR asiņošana. Citi – ICH, 

hemorāģisks insults. 

Terapijas shēma: Rivaroxabanum terapijas grupā 5637 pacienti ar CrCl ≥ 50ml/min saņēma devu 

20mg dienā un 1474 pacienti ar CrCl 30 - 49ml/min saņēma devu 15mg dienā, Warfarinum 

terapijas grupā 5640 pacientiem ar CrCl ≥ 50ml/min un 1476 pacientiem ar CrCl 30 - 49ml/min 

deva pielāgota līdz mērķa INR 2,0 - 3,0. 

Rezultāti: 

- per-protocol (jeb on-treatment) populācijā insulta un SE notikumu biežums pēc saņemtās 

Rivaroxabanum vai Warfarinum terapijas: pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju (CrCl 

30 - 49ml/min) 2,32 vai 2,77 notikumi uz 100 pacientgadiem, attiecīgi (HR 0,84, 95% CI 0,57 

- 1,23) un pacientiem ar viegli izteiktiem nieru darbības traucējumiem (CrCl ≥ 50ml/min) 

1,57 vai 2,00 notikumi uz 100 pacientgadiem, attiecīgi (HR 0,78, 95% CI 0,63 - 0,98; 

mijiedarbības P = 0,76, atšķirības nav statistiski nozīmīgas); intention-to-treat (ITT) 

populācijā rezultāti atbilst rezultātiem per-protocol populācijā; 

- iegūtie rezultāti nepierāda zāļu terapeitiskās efektivitātes atšķirības pacientu apakšgrupai ar 

pavājinātu nieru funkciju, salīdzinot ar kopējo pētījuma populāciju; 

- AF pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju blakusparādības novērotas vienlīdz bieži, 

neatkarīgi no saņemtās Rivaroxabanum vai Warfarinum terapijas; 

- pētījumā iegūto rezultātu viendabīgums AF pacientu apakšgrupai ar vidēji smagu nieru 

mazspēju un kopējai pētījuma populācijai ļauj secināt, ka Rivaroxabanum deva 15mg/dienā 

pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju sniedz terapeitisko efektu līdzīgi kā 

Rivaroxabanum deva 20mg/dienā kopējai pētījuma populācijai. 

 

3. Fordyce et al. “On-treatment outcomes in patients with worsening renal function with 

rivaroxaban compared with warfarin: insights from ROCKET AF” Circulation (2016) (Aģentūras 

materiāls) – pētījuma ROCKET AF post-hoc analīze, lai noteiktu, vai primārie efektivitātes un 

drošuma mērķa rādītāji pētījumā ROCKET-AF pacientiem ar nieru funkcijas pavājināšanos ir 

atšķirīgi Rivaroxabanum un Warfarinum terapijas grupās. 

Primārais mērķis efektivitātes izvērtējumam: salikts – insults (išēmisks vai hemorāģisks) un SE. 

Citi – atsevišķi komponenti vai salikts – insults, SE, kardiovaskulāra nāve un MI. 
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Primārais mērķis drošuma izvērtējumam: salikts – spēcīga vai NMCR asiņošana. 

Terapijas shēma: kopējā analīzes populācijā iekļauti 12612 pacienti (no tiem 9292 pacienti jeb 

73,7% ar stabilu nieru funkciju un 3320 pacienti jeb 26,3% ar pavājinātu nieru funkciju): 6253 

pacienti saņēma Rivaroxabanum 20mg/dienā (vai 15mg/dienā, ja sākuma CrCl 30-49ml/min), 

6359 pacienti saņēma Warfarinum (deva pielāgota mērķa INR 2,0 - 3,0). 

Rezultāti: 

- ar terapiju saistīta nieru funkcijas pavājināšanās pētījuma laikā starp grupām neatšķīrās: 1632 

pacienti jeb 26% Rivaroxabanum grupā vs. 1688 pacienti jeb 27% Warfarinum grupā 

(P = 0,09); 

- Rivaroxabanum grupā pacientiem ar nieru funkcijas pavājināšanos novērots insulta vai SE 

notikumu samazinājums, salīdzinot ar Warfarinum grupu (1,54 vs. 3,25 notikumi uz 100 

pacientgadiem, HR 0,50, 95% CI 0,27 - 0,93, mijiedarbības P = 0,050) – pacientiem ar stabilu 

nieru funkciju notikumu samazinājums Rivaroxabanum grupā netika novērots (1,80 vs. 1,83 

notikumi uz 100 pacientgadiem, HR 0,97, 95% CI 0,76 - 1,24); 

- netika novērotas atšķirības spēcīgas asiņošanas vai NMCR asiņošanas rādītājos 

Rivaroxabanum un Warfarinum terapijas grupās pacientiem ar nieru funkcijas pavājināšanos; 

- NVAF pacientiem ar nieru funkcijas pavājināšanos pieejama droša antikoagulācija bez 

masīvas asiņošanas – Rivaroxabanum uzskatāms kā alternatīva Warfarinum terapijai 

pacientiem, kuriem jau ir pavājināta nieru funkcija, vai paaugstināta riska pacientiem. 

 

Komentārs pētījuma ROCKET AF rezultātu interpretācijai: 

 

4. Response by Fordyce et al to Letter Regarding Article “On-Treatment outcomes in patients with 

worsening renal function with Rivaroxaban compared with Warfarin: insights from ROCKET 

AF” Circulation (2016): 

- antikoagulantu izraisītas nefropātijas incidence ir sarežģīti nosakāma – novērojuma pētījumos 

diagnoze biežāk balstīta uz pieņēmumu nevis pamatota ar biopsiju; 

- Warfarinum terapijas grupā novērots statistiski nozīmīgs glomerulu filtrācijas ātruma 

(turpmāk – GFĀ) samazinājums, taču, salīdzinot ar Rivaroxabanum, atšķirība ir maza un 

parādās relatīvi ilgā laika periodā; 

- netika novērota statistiski nozīmīga atšķirība starp pacientu proporciju ar nieru funkcijas 

pavājināšanos Rivaroxabanum (26%) un Warfarinum (27%, P = 0,09) terapijas grupās, 

tādējādi pašreiz nav izskaidrojams lielāks CrCl samazinājums Warfarinum terapijas grupas 

pacientiem; 

- nav viennozīmīgi rezultāti attiecībā uz nieru funkciju citu jauno perorālo antikoagulantu 

(novel oral anticoagulants; turpmāk – NOAC) terapijai: RE-LY pētījumā lielāks nieru 

funkcijas samazinājums novērots Warfarinum grupā, salīdzinot ar Dabigatranum; 

ARISTOTLE pētījumā būtiski straujāks nieru funkcijas samazinājums novērots Apixabanum 

grupā, salīdzinot ar Warfarinum; 

- nieru funkcijas pasliktināšanās novērota visiem NVAF pacientiem neatkarīgi no pielietotās 

antikoagulantu terapijas, tādējādi pacientiem nepieciešama regulāra nieru funkcijas kontrole. 

 

Rivaroxabanum klīniskās efektivitātes pierādīšanai iesniegtās reālās dzīves (real-world) pētījumu 

publikācijas: 

 

5. Coleman et al. “Rivaroxaban versus Warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation and 

severe kidney disease or undergoing hemodialysis” Am J Med (2019) – reālās dzīves novērojuma 

pētījums, kurā iekļauti pacienti ar AF un hronisku nieru slimību (4. vai 5. stadija) vai 

hemodialīzes pacienti. 

Primārais mērķis efektivitātes izvērtējumam – salikts: insults vai SE (ietverot išēmisku, 

hemorāģisku insultu vai SE). Primārais mērķis drošuma izvērtējumam – spēcīga asiņošana. 
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Terapijas shēma: 1896 pacienti saņēma Rivaroxabanum, 4848 pacienti saņēma Warfarinum. 

Rezultāti: 

- Rivaroxabanum terapija nebija saistīta ar insulta vai SE (HR 0,55, 95% CI 0,27 - 1,10) vai 

išēmiska insulta (HR 0,67, 95% CI 0,30 - 1,50) notikumu samazināšanos, salīdzinot ar 

Warfarinum terapiju; 

- Rivaroxabanum terapijas grupā novērota spēcīgas asiņošanas relatīvā riska samazināšanās par 

32% (95% CI 1 - 53), salīdzinot ar Warfarinum terapijas grupu. 

 

6. Vaitsiakhovich et al. “Worsening of renal function in atrial fibrillation patients with stage 3 or 4 

chronic kidney disease treated with warfarin or rivaroxaban – evidence from the real-world 

CALLIPER study in the US claims” Eur Heart J (2019) – reālās dzīves novērojuma pētījums, kurā 

iekļauti pacienti ar NVAF un nieru disfunkciju, pirmreizēji uzsākot perorālo antikoagulantu 

(Warfarinum vai Rivaroxabanum) terapiju insulta profilaksei, ar mērķi novērtēt nieru funkcijas 

pavājināšanās risku NVAF pacientiem ar hroniskas nieru slimības 3. un 4. stadiju (vidēja līdz 

smaga hroniska nieru slimība). Apakšgrupas analīzē ietverti pacienti ar 2. tipa CD. Pētījumā 

netika iekļauti pacienti ar nieru slimības terminālo stadiju vai hemodialīzes pacienti. 

Terapijas shēma: 1466 pacienti saņēma Rivaroxabanum 15mg/dienā, 5906 pacienti saņēma 

Warfarinum (deva pielāgota individuāli). 

Rezultāti: 

- Rivaroxabanum terapija 15mg/dienā saistīta ar nozīmīgu riska samazināšanos attiecībā uz 

nieru funkcijas pavājināšanos NVAF pacientiem ar hroniskas nieru slimības 3. un 4. stadiju, 

salīdzinot ar Warfarinum terapiju: pacientu apakšgrupai ar 2. tipa CD novērots relatīvā riska 

samazinājums par 50% (HR 0,50, 95% CI 0,30 - 0,83) un pacientu apakšgrupai bez 2. tipa CD 

novērots relatīvā riska samazinājums par 47% (HR 0,53, 95% CI 0,35 - 0,78). 

 

Rivaroxabanum klīniskās efektivitātes pierādīšanai iesniegti publicēti kopsavilkumi pašreiz 

notiekošam reālās dzīves novērojuma pētījumam RELOADED, taču šobrīd nav pieejamas pilnās 

publikācijas, līdz ar to nav pieejama detalizēta informācija, piemēram, lai izsekotu pacientu atlasei. 

Saskaņā ar pieejamo informāciju ClinicalTrials.gov datubāzē, reālās dzīves novērojuma pētījumā 

RELOADED iekļauti pieauguši pacienti – 58479 apdrošinātas personas no InGef datubāzes Vācijā – 

kam apstiprināta NVAF diagnoze, ar mērķi salīdzināt išēmiska insulta/SE un ICH risku, uzsākot 

terapiju ar kādu no NOAC (Rivaroxabanum, Apixabanum, Edoxabanum) vai Phenprocoumonum. 

Pētījumā netika iekļauti pacienti ar apstiprinātu nieru slimības terminālo stadiju vai tie, kuri saņem 

dialīzi. 

 

7. Bonnemeier et al. “Comparative safety and effectiveness of Non-vitamin-K oral anticoagulants vs 

Phenprocoumon in patients with non-valvular atrial fibrillation and renal disease – results from 

the RELOADED study” Eur Stroke J (2019). 

Terapijas shēma: 5121 pacients saņēma Rivaroxabanum 15mg vai 20mg vienu reizi dienā, 4750 

pacienti saņēma Apixabanum 2,5mg vai 5mg divas reizes dienā, 682 pacienti saņēma 

Edoxabanum 30mg vai 60mg vienu reizi dienā, 7289 pacienti saņēma Phenprocoumonum (deva 

pielāgota). 

Rezultāti: 

- išēmiska insulta/SE risks līdzīgs visiem NOAC, salīdzinot ar Phenprocoumonum; 

- labāki rezultāti attiecībā uz ICH risku novēroti Rivaroxabanum un Apixabanum terapijas 

grupās, salīdzinot ar Phenprocoumonum terapijas grupu; 

- novērots statistiski nozīmīgs nieru slimības terminālās stadijas relatīvā riska samazinājums – 

Rivaroxabanum grupā 73% (HR 0,27, 95% CI 0,16 - 0,43) un Apixabanum grupā 57% (HR 

0,43, 95% CI 0,29 - 0,63); 

- Rivaroxabanum terapijas grupā novērota tendence akūta nieru bojājuma riska 

samazinājumam. 
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8. Bonnemeier et al. “Comparative safety and effectiveness of Non-vitamin-K oral anticoagulants vs 

Phenprocoumon in patients with non-valvular atrial fibrillation and diabetes – results from the 

RELOADED study” Eur Stroke J (2019). 

Terapijas shēma: 6997 pacienti saņēma Rivaroxabanum 15mg vai 20mg vienu reizi dienā, 5438 

pacienti saņēma Apixabanum 2,5mg vai 5mg divas reizes dienā, 865 pacienti saņēma 

Edoxabanum 30mg vai 60mg vienu reizi dienā, 8545 pacienti saņēma Phenprocoumonum (deva 

pielāgota). 

Rezultāti: 

- išēmiska insulta/SE risks līdzīgs visiem NOAC, salīdzinot ar Phenprocoumonum, augstākas 

efektivitātes tendence novērota Rivaroxabanum terapijas grupā; 

- labāki rezultāti attiecībā uz ICH risku novēroti NOAC terapijai, salīdzinot ar 

Phenprocoumonum terapiju; 

- novērots statistiski nozīmīgs nieru slimības terminālās stadijas relatīvā riska samazinājums – 

Rivaroxabanum grupā 68% (HR 0,32, 95% CI 0,19 - 0,53) un Apixabanum grupā 40% (HR 

0,60, 95% CI 0,40 - 0,89); 

- Rivaroxabanum terapijas grupā novērots akūta nieru bojājuma relatīvā riska samazinājums 

par 28% (HR 0,72, 95% CI 0,53 - 0,97). 

 

Citas iesniegtās publikācijas pacientu mērķa grupas pamatošanai: 

 

9. Yao et al. “Renal outcomes in anticoagulated patients with atrial fibrillation” J Am Coll Cardiol 

(2017) – reālās dzīves pētījums, kurā iekļauti pirmreizēji perorālu antikoagulantu terapijas 

lietotāji ar NVAF, lai salīdzinātu četru perorālo antikoagulantu terapijas ietekmi uz nieru 

funkcijas četriem rādītājiem (≥ 30% samazinājums aprēķinātajam glomerulu filtrācijas ātrumam 

(turpmāk – aGFĀ), seruma kreatinīna līmeņa dubultošanās, akūts nieru bojājums (acute kidney 

injury, turpmāk – AKI), nieru mazspēja). Pētījumā netika iekļauti pacienti ar apstiprinātu nieru 

slimības terminālo stadiju. 

Terapijas shēma: 1883 pacienti saņēma Apixabanum, 1216 pacienti saņēma Dabigatranum, 2485 

pacienti saņēma Rivaroxabanum, 4185 pacienti saņēma Warfarinum. 

Rezultāti: 

- NOAC, īpaši Dabigatranum un Rivaroxabanum terapija saistīta ar zemāku risku attiecībā uz 

nieru funkcijas pasliktināšanos, salīdzinot ar Warfarinum terapiju: Rivaroxabanum terapijas 

grupā zemāks risks ≥ 30% aGFĀ samazinājumam (HR 0,73, 95% CI 0,62 - 0,87, P < 0,001), 

seruma kreatinīna līmeņa dubultošanās (HR 0,46, 95% CI 0,28 - 0,75, P < 0,01) un AKI (HR 

0,69, 95% CI 0,57 - 0,84, P < 0,001); 

- ar Warfarinum terapiju saistīta nefropātija biežāk novērota pacientiem, kuri saņem 

supraterapeitisku (vidējais INR > 3) antikoagulāciju. 

 

10. Jegatheswaran et al. “Anticoagulation in patients with advanced chronic kidney disease: walking 

the fine line between benefit and harm” Can J Cardiology (2019) – pārskats, kura mērķis ir 

apkopot pierādījumus antikoagulantu lietošanai insulta profilaksei pacientiem ar AF un izvērtēt 

antikoagulantu lietošanu pacientiem ar nieru slimību, kuriem aGFĀ ≤ 30ml/min, vai dialīzes 

pacientiem. 

Rezultāti: 

- progresējošas hroniskas nieru slimības pacientiem ir paaugstināts trombozes un asiņošanas 

risks, kas pieaug, progresējot proteinūrijai un GFĀ samazinājumam; 

- perorālas antikoagulantu terapijas ieguvums pacientiem ar progresējošu nieru slimību un 

dialīzes pacientiem neviennozīmīgs – augsts gan spēcīgas, gan nelielas asiņošanas risks, 

dzīvībai bīstama vaskulāra kalcifikācija; 
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- lielu randomizētu klīnisko pētījumu trūkuma dēļ piesardzīgi vērtējamas rekomendācijas no 

vadlīnijām, tādējādi lēmums par antikoagulāciju un terapiju ar konkrētu medikamentu 

pacientam individuāls. 

 

Informācija no vadlīnijām un citu valstu izvērtējumiem: 

 

1. Atbilstoši LKB, LNB, LIB zinātniskajam nolēmumam “Antikoagulantu lietošana pacientiem ar 

ātriju fibrilāciju kardioemboliskā insulta novēršanai” (2013), pacientiem ar GFĀ 30 - 49ml/min 

ieteicama Rivaroxabanum samazinātā deva (15mg/dienā), pacientiem ar GFĀ 15 - 29ml/min 

Rivaroxabanum terapija netiek ieteikta (pieļaujama, rūpīgi izvērtējot drošības aspektu), 

pacientiem ar GFĀ < 15ml/min Rivaroxabanum terapija ir kontrindicēta. 

2. ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS 

(2016) rekomendē antikoagulējošo terapiju AF pacientiem ar mērenu līdz smagu hronisku nieru 

slimību (GFĀ ≥ 15ml/min). 

3. AHA/ACC/HRS Guideline for the management of patients with atrial fibrillation (2014, 

atjauninātā versija 2019): pacientiem ar AF un mērenu līdz smagu hronisku nieru slimību (CrCl ≤ 

50ml/min) apsverama terapija ar samazinātu Rivaroxabanum devu. 

4. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration 

with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the 

European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes 

(EASD) (Eur Heart J, 2019): cukura diabēta pacientiem ar AF, kuri vecāki par 65 gadiem un 

CHA2DS2-VASc ≥ 2, rekomendē perorālo antikoagulāciju, priekšroku dodot NOAC, 

salīdzinājumā ar K-vitamīna antagonistiem, pirms NOAC (Dabigatranum, Rivaroxabanum, 

Apixabanum vai Edoxabanum) terapijas rūpīgi novērtējot pacienta nieru funkciju, lai izvairītos no 

pārdozēšanas samazinātas zāļu izvades no organisma dēļ. 

5. Atbilstoši informācijai no citu valstu kompetento institūciju izvērtējumiem, Rivaroxabanum 

rekomendē kā iespēju insulta un SE profilaksei NVAF pacientiem ar vienu vai vairākiem riska 

faktoriem, atsevišķi neizceļot konkrētas pacientu apakšgrupas (cukura diabēts ir viens no 

minētajiem riska faktoriem) (The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 

Lielbritānija, 2012), atsevišķās valstīs arī 2. terapijas līnijā, ja nav iespējams nodrošināt adekvātu 

antikoagulāciju ar K-vitamīna antagonistiem (The Scottish Medicines Consortium (SMC), 

Lielbritānija, 2012; Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), Kanāda, 

atj. 2016). 

 

Zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmā diagnozes Priekškambaru mirdzēšana un 

plandīšanās (I48.0-I48.4, I48.9) ārstēšanai pieejami šādi antitrombotiskie līdzekļi: 

1. Warfarinum (B01AA03; vitamīna K antagonisti) bez izrakstīšanas nosacījumiem; 

2. Clopidogrelum, Clopidogrelum/Ac. Acetylsalicylicum (B01AC04, B01AC30, attiecīgi; 

trombocītu agregācijas inhibitori) ar izrakstīšanas nosacījumu – Warfarinum terapijas 

nepanesības vai kontrindikāciju gadījumā; 

3. Dabigatranum etexilatum, Rivaroxabanum, Edoxabanum (B01AE07, B01AF01, B01AF03, 

attiecīgi; tiešie trombīna inhibitori, tiešie Xa faktora inhibitori) ar izrakstīšanas nosacījumu – 

kardiologa vai neirologa kompetencē; pacientiem ar AF, kuriem terapija ar Warfarinum ir 

kontrindicēta vai 3 mēnešu Warfarinum terapijas rezultātā neizdodas stabilizēt mērķa INR 2,0 

- 3,0 un CHA2DS2-VASC ≥ 4 vai anamnēzē kardioembolisks cerebrāls infarkts (Edoxabanum 

30mg – tikai pacientiem, kuriem nepieciešama samazināta devas lietošana). 

 

Secinājumi pēc zāļu ārstnieciskās efektivitātes izvērtējuma: 
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1. Klīniskajā pētījumā nav pierādītas atšķirības efektivitātes (insulta un SE notikumu biežums) 

un drošuma (asiņošana) rādītājos Rivaroxabanum terapijai, salīdzinot ar Warfarinum terapiju, 

AF pacientiem ar un bez CD. 

2. Klīniskajā pētījumā nav pieradītas atšķirības efektivitātes (insulta un SE notikumu biežums) 

un drošuma (asiņošana) rādītājos Rivaroxabanum terapijai, salīdzinot ar Warfarinum terapiju, 

AF pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju. 

3. Reālās dzīves pētījumā AF pacientiem ar smagu vai terminālu nieru slimību vai dialīzes 

pacientiem novērota Rivaroxabanum līdzvērtīga efektivitāte Warfarinum terapijai, pārākums 

attiecībā uz drošuma rādītājiem nav viennozīmīgs. 

4. Vērtējot perorālo antikoagulantu terapijas ietekmi uz nieru funkcijas pasliktināšanos, 

atbilstoši reālās dzīves pētījumu rezultātiem, nav iegūti viennozīmīgi rezultāti, kas pierādītu 

NOAC terapijas pārākumu, salīdzinot ar Warfarinum. 

5. Nieru funkcijas novērtēšanai dažādos avotos tiek izmantots gan CrCl, gan GFĀ, kas tiek 

uzskatīti par līdzvērtīgiem. 

6. Ņemot vērā iesniegto klīnisko informāciju un Iesniedzēja formulēto pacientu grupu, 

secināms, ka dati par Rivaroxabanum efektivitāti un drošumu no randomizētiem klīniskajiem 

pētījumiem pieejami tikai hroniskas nieru slimības pacientiem ar GFĀ ≥ 30ml/min, savukārt 

pacientiem ar GFĀ 15-29ml/min pieejami tikai reālās dzīves novērojumi no datubāzēm. 

7. Starptautiskās vadlīnijas (ESC, AHA/ACC/HRS) rekomendē antikoagulāciju AF pacientiem 

ar mērenu līdz smagu hronisku nieru slimību (GFĀ ≥ 15ml/min), samazināta Rivaroxabanum 

deva tiek rekomendēta pacientiem ar CrCl ≤ 50ml/min, savukārt pacientiem ar terminālu 

hroniskas nieru slimības stadiju vai hemodialīzi Rivaroxabanum terapija netiek rekomendēta, 

taču pieņemama ir Warfarinum terapija. ESC/EASD rekomendācijās priekšroka NOAC, 

salīdzinājumā ar K-vitamīna antagonistiem, CD pacientiem ar AF pēc 65 gadiem un 

CHA2DS2-VASc ≥ 2. 

8. Atbilstoši informācijai no citu valstu kompetento institūciju izvērtējumiem (NICE, SMC, 

CADTH), Rivaroxabanum rekomendē kā ārstēšanas iespēju insulta un SE profilaksei NVAF 

pacientiem ar vienu vai vairākiem riska faktoriem, nespecificējot konkrētas pacientu 

apakšgrupas. Cukura diabēts ir viens no minētajiem riska faktoriem. Atsevišķās valstīs 

Rivaroxabanum tiek rekomendēts arī 2. terapijas līnijā pēc Warfarinum, ja nav iespējams 

nodrošināt adekvātu antikoagulāciju ar K-vitamīna antagonistiem. 

 

Zāļu Xarelto 15mg ekonomiskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Noteikumu 

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

grupai. 

 

Zāļu izmaksu efektivitātes novērtējums 

 

Iesniegumā zālēm Xarelto norādīta kompensācijas bāzes cena EUR 54,18, kurai atbilstošā 

aptiekas cena ir EUR 66,51 (aprēķināta saskaņā ar Noteikumu 28.punktu). 

 

Iesniegumam Iesniedzējs ir pievienojis dokumentu “Xarelto (rivaroxabanum) 15mg apvalkotās 

tabletes līdzeklis insulta un sistēmiskas embolijas profilaksei pacientiem ar atriju fibrilāciju, cukura 

diabētu un hronisku nieru slimību farmakoekonomiskais novērtējums iesniegšanai LR Zāļu valsts 

aģentūrā”, kurā, ņemot vērā to, ka: 

1) Rivaroxabanum 15mg un 20mg, pamatojoties uz pētījuma ROCKET AF rezultātiem, atzīts par 

izmaksu efektīvām zālēm pacientiem ar NVAF un ar Nacionālā veselības dienesta 2018.gada 

18.aprīļa lēmumu Nr.3.1-9/194 iekļautas KZS, 

2) atbilstoši pētījuma ROCKET AF iepriekš definētu apakšgrupu post hoc analīzei (Bansilal et al. 

(2015) un Fox et al. (2011)) Rivaroxabanum terapijas efektivitāte un drošums CD pacientiem, kā arī 

pacientiem ar pasliktinātu nieru funkciju ir tādi paši kā kopējā pētījuma populācijā, 
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Iesniedzējs secinājis, ka Rivaroxabanum 15mg ir izmaksu efektīvs arī CD pacientiem ar hronisku 

nieru slimību. 

Izmaksu efektivitātes aprēķinus dokumentā “XARELTO (rivaroxabanum) 15mg apvalkotās 

tabletes līdzeklis insulta un sistēmiskas embolijas profilaksei pacientiem ar atriju fibrilāciju, cukura 

diabētu un hronisku nieru slimību farmakoekonomiskais novērtējums iesniegšanai LR Zāļu valsts 

aģentūrā” Iesniedzējs nav veicis. 

 

Ņemot vērā to, ka Aģentūrai jāsniedz neatkarīgs atzinums par Rivaroxabanum ārstniecisko un 

izmaksu efektivitāti un tai nav pieejama Nacionālajā veselības dienestā iesniegtā dokumentācija, 

Iesniedzējam 2019.gada 11.oktobrī nosūtīta vēstule Nr.11-1/1731 ar aicinājumu iesniegt 

Rivaroxabanum izmaksu efektivitātes aprēķinus, kuros izmantotas aktuālās (faktiskās) zāļu un 

veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas, un ekonomisko modeli elektroniskā veidā. 

2019.gada 4.novembrī Iesniedzējs iesniedz 2014.gadā sagatavoto dokumentu “Xarelto® 

(rivaroksabanum) tabletes pacientiem ar ātriju fibrilāciju - insulta profilaksei; - kuriem plānota 

elektrokardioversija farmakoekonomiskā analīze iesniegšanai Nacionālajā veselības dienestā” un 

zāļu izmaksu efektivitātes pierādīšanai izmantoto ekonomisko modeli elektroniskā veidā. 

 

Dokumentā “Xarelto® (rivaroksabanum) tabletes pacientiem ar ātriju fibrilāciju - insulta 

profilaksei; - kuriem plānota elektrokardioversija farmakoekonomiskā analīze iesniegšanai 

Nacionālajā veselības dienestā” Iesniedzējs veicis izmaksu efektivitātes analīzi, kurā izmantotie dati 

iegūti ar modelēšanas tehnikas palīdzību (Markova modelis), pamatojoties uz klīniskā pētījuma 

ROCKET AF datiem par Rivaroxabanum efektivitāti un drošumu salīdzinājumā ar Warfarinum. 

Rivaroxabanum ekonomiskais modelis veidots Lielbritānijas veselības aprūpes sistēmai, un 

Iesniedzējs veicis tā adaptāciju atbilstoši Latvijas apstākļiem. Modeļa laika horizonts ir 30 gadi. 

Izmaksu efektivitātes aprēķinā ietvertas veselības aprūpes tiešās izmaksas, izmaksas un ieguvumi 

diskontēti ar diskonta likmi 5% gadā. 

Iesniegtā ekonomiskā analīze kopumā atbilst Noteikumu 3.pielikuma “Zāļu ekonomiskās 

novērtēšanas vadlīnijas” prasībām. 

Ņemot vērā aktuālās zāļu izmaksas zāļu iegādes izdevumu kompensācijas sistēmā, izmaksu 

efektivitātes pieauguma rādītājs (Incremental Cost Effectiveness Ratio – ICER) par papildus iegūtu 

dzīves gadu, salīdzinot Rivaroxabanum ar Warfarinum, pacientu grupai - pacienti ar AF un 

CHA2DS2-VASc>2 - atbilst Noteikumu 39.punkta prasībām. 

Tādējādi, ņemot vērā, ka: 

1) ekonomiskais modelis veidots, pamatojoties uz klīniskā pētījuma ROCKET AF datiem, kurā 

netika iekļauti pacienti ar CrCl < 30ml/min., līdz ar to ekonomiskais modelis neietver 

pacientu grupu ar CrCl 15-29ml/min.,  

2) Rivaroxabanum terapijas efektivitāte un drošums AF pacientiem ar CD, kā arī AF pacientiem 

ar pasliktinātu nieru funkciju (CrCl > 30ml/min.) ir tādi paši kā kopējā pētījuma ROCKET AF 

populācijā, 

Rivaroxabanum 15mg ir izmaksu efektīvs arī CD pacientiem ar NVAF un hronisku nieru slimību ar 

CHA2DS2-VASc > 2 un GFĀ > 30ml/min. 

 

 

Slēdziens par Xarelto (Rivaroxabanum) apvalkotās tabletes 15mg Nr.28 salīdzinošo un 

izmaksu efektivitāti veselības aprūpes sistēmā 

 

1. Nav pierādītas atšķirības efektivitātes un drošuma rādītājos Rivaroxabanum terapijai, 

salīdzinot ar Warfarinum terapiju, AF pacientiem ar un bez CD. 

2. Nav pieradītas atšķirības efektivitātes un drošuma rādītājos Rivaroxabanum terapijai, 

salīdzinot ar Warfarinum terapiju, AF pacientiem ar vidēji smagu nieru mazspēju. 

3. Dati par Rivaroxabanum efektivitāti un drošumu no randomizētiem klīniskajiem pētījumiem 

pieejami tikai hroniskas nieru slimības pacientiem ar GFĀ ≥ 30ml/min, savukārt pacientiem 

ar GFĀ 15-29ml/min pieejami tikai reālās dzīves novērojumi no datubāzēm. 
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4. Starptautiskajās klīniskajās vadlīnijās tiek atbalstīta antikoagulācija AF pacientiem ar CD un 

mērenu līdz smagu hronisku nieru slimību (GFĀ ≥ 15ml/min), samazinātu Rivaroxabanum 

devu rekomendējot pacientiem ar CrCl ≤ 50ml/min. 

5. Pamatojoties uz iesniegto ekonomisko modeli un veiktajiem aprēķiniem, Rivaroxabanum 

15mg ir izmaksu efektīvs CD pacientiem ar NVAF un hronisku nieru slimību ar CHA2DS2-

VASc ≥ 2 un GFĀ ≥ 30 ml/min. 

 


