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Informācija par Zāļu valsts aģentūras 10.02.2021. atzinumu Nr.11-3/188  

par zāļu Refixia (Nonacogum beta pegolum) pulveris un šķīdinātājs injekciju 

šķīduma pagatavošanai 500SV un 1000SV ārstniecisko un izmaksu efektivitāti 
 

Zāļu nosaukums Refixia pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma 

pagatavošanai 500SV, 

Refixia pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma 

pagatavošanai 1000SV 

Zāļu vispārīgais nosaukums Nonacogum beta pegolum 

Zāļu reģistrācijas apliecības 

numurs 

EU/1/17/1193/001, EU/1/17/1193/002 

Reģistrācijas apliecības 

īpašnieka nosaukums un adrese 

Novo Nordisk A/S  

Novo Allé  

DK 2880 Bagsværd  

Dānija 

Zāļu kods ATĶ/DDD 

klasifikācijā 

B02BD04, hemostatiskie līdzekļi, K vitamīns un citi 

hemostatiskie līdzekļi, asins koagulācijas faktori, IX 

koagulācijas faktors 

Zāļu forma pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 

Zāļu stiprums 500SV, 1000SV 

Zāļu ievadīšanas veids intravenozai lietošanai 

Zāļu iepakojuma lielums 1 flakons 

Iesniegumā norādītā diagnoze Pacientu mērķa grupa 

B hemofilija (D67)  - 

 

Zāļu Refixia (Nonacogum beta pegolum) pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma 

pagatavošanai 500SV Nr.1 un Refixia (Nonacogum beta pegolum) pulveris un šķīdinātājs 

injekciju šķīduma pagatavošanai 1000SV Nr.1 (turpmāk – zāles Refixia) ārstnieciskā 

novērtēšana veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 

“Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas 
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kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 10.91.apakšpunktu, novērtējot zāļu ārstniecisko efektivitāti 

Iesniegumā minētajai diagnozei. 

 

Zāļu ārstnieciskās efektivitātes novērtējums 

 

Zāles Refixia satur aktīvo vielu Nonacogum beta pegolum (B02BD04, hemostatiskie līdzekļi, 

K vitamīns un citi hemostatiskie līdzekļi, asins koagulācijas faktori, IX koagulācijas faktors), kas 

ir attīrīts rekombinants cilvēka IX faktors (rFIX), kas, izmantojot rekombinantu DNS tehnoloģiju, 

tiek iegūts Ķīnas kāmju olnīcu (ĶKO) šūnās, tā aktivācijas peptīdā pie specifiskiem ar N 

saistītiem glikāniem ir selektīvi piesaistīts 40 kDa polietilēnglikols (PEG). Pēc Refixia aktivācijas 

peptīds, kas satur 40 kDa polietilēnglikola grupu, tiek nošķelts, un atbrīvojas dabīgā aktivētā IX 

faktora molekula. IX faktors ir vienas ķēdes glikoproteīns, tas ir no K vitamīna atkarīgs asinsreces 

faktors, kas sintezējas aknās. IX faktoru aktivē XIa faktors un VII faktora/audu faktora komplekss. 

Aktivēts IX faktors kopā ar aktivētu VIII faktoru aktivē X faktoru, savukārt aktivētais X faktors 

pārvērš protrombīnu trombīnā, kura ietekmē fibrinogēns pārvēršas fibrīnā, un veidojas asins 

receklis. Aizstājterapija paaugstina IX faktora līmeni plazmā, dodot iespēju uz laiku koriģēt 

faktora deficītu un noslieci uz asiņošanu. 

 

Saskaņā ar zāļu aprakstu zāles indicētas asiņošanas ārstēšanai un profilaksei pacientiem no 12 

gadu vecuma ar B hemofiliju (iedzimtu IX faktora deficītu). 

 

B hemofilija – retā slimība (ORPHA: 98879; prevalence ir aptuveni 1 gadījums uz 30 000 

vīriešu) – asins koagulācijas traucējumi IX faktora deficīta dēļ, ko izraisa mutācijas F9 gēnā. 

Slimības smagums atkarīgs no IX faktora deficīta apmēra. Raksturīgie simptomi: asiņošana 

locītavās (hemartrozes), muskuļos (hematomas), kā arī jebkurā citā vietā, īpaši pēc traumas vai 

ievainojuma, raksturīga slimības pazīme ir arī spontāna hematūrija. Slimības gaita ir smaga, fatāla 

bērnībā vai pusaudžu vecumā, ja smaga slimības forma netiek ārstēta. Nepietiekama vai 

neatbilstoša hemartrožu un hematomu ārstēšana izraisa kustību traucējumus, kas saistīti ar 

stīvumu, locītavu deformācijām un paralīzi. Ar pašreizējo terapiju ir iespējams novērst minētās 

komplikācijas un uzlabot slimības prognozi, ja aizvietojošā terapija tiek uzsākta pēc iespējas ātrāk 

un tā tiek pielāgota pacienta klīniskajam statusam. 

 

Ārstēšanai jānotiek tāda ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze hemofilijas ārstēšanā. Zāles 

Refixia paredzētas intravenozai lietošanai, tās ievada intravenozas bolus injekcijas veidā dažas 

minūtes pēc pulvera injekcijām izšķīdināšanas histidīna šķīdinātājā, ievadīšanas ātrumu pielāgo, 

ņemot vērā pacienta pašsajūtu, un tas nedrīkst pārsniegt 4 ml/min. Zāļu Refixia drošums un 

efektivitāte, lietojot iepriekš neārstētiem pacientiem, līdz šim nav pierādīta. 

Devas: profilakse – 40 SV/kg ķermeņa masas, vienu reizi nedēļā; atkarībā no panāktā IX 

faktora līmeņa un individuālās noslieces uz asiņošanu var apsvērt devu un ievadīšanas biežuma 

pielāgošanu; ārstēšana pēc vajadzības – aizstājterapijas deva un ilgums ir atkarīgs no asiņošanas 

vietas un smaguma pakāpes: agrīna hemartroze, asiņošana muskuļos vai asiņošana mutes dobumā, 

plašāka hemartroze, asiņošana muskuļos vai hematoma – 40 SV/kg, ieteicams lietot vienu devu; 

spēcīga vai dzīvībai bīstama asiņošana – 80 SV/kg, var lietot papildu devas pa 40 SV/kg; 

ķirurģiskas procedūras – deva un lietošanas intervāli ķirurģisku procedūru gadījumā ir atkarīgi no 

veicamās procedūras un ārstniecības iestādē pieņemtās prakses: neliela ķirurģiska procedūra, 

tostarp zoba ekstrakcija – 40 SV/kg, ja nepieciešams, var lietot papildu devas; apjomīga ķirurģiska 

iejaukšanās: 80 SV/kg – pirmsoperācijas deva, 40 SV/kg – pirmajā nedēļā pēc operācijas 

ieteicams lietot divas 40 SV/kg devas (ik pēc 1– 3 dienām), pēc pirmās nedēļas zāļu lietošanas, 

biežumu var pagarināt līdz vienai reizei nedēļā, līdz asiņošana beidzas un brūce ir sadzijusi. Devas 

pediatriskajai populācijai – ieteicamā deva pusaudžiem (12-18 gadi) ir 40 SV/kg ķermeņa masas; 

bērniem vecumā līdz 12 gadiem nav pierādīts zāļu Refixia drošums ilgtermiņā. 
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IX faktora aktivitātes līmeņa regulāra kontrole devas pielāgošanas nolūkā nav jāveic. Pēc 

cilvēka IX koagulācijas faktoru (rDNA) saturošu zāļu atkārtotas lietošanas jāpārliecinās, vai 

pacientiem nav izveidojušās neitralizējošas antivielas (inhibitori). 

 

Nonacogum beta pegolum klīniskās efektivitātes pierādīšanai iesniegtās publikācijas: 

 

1. Collins et al. “Recombinant long-acting glycoPEGylated factor IX in hemophilia B: a 

multinational randomised phase 3 trial” Blood (2014) – 3. fāzes, randomizēts (1:1, tikai 

profilakses grupas), vienpusēji akls, paralēlu grupu, multinacionāls, daudzcentru pivotāls pētījums 

paradigmTM2, kurā iekļauti 13 līdz 70 gadus veci vīrieši ar B hemofiliju (IX faktora (FIX) 

aktivitāte ≤ 2 SV/dl), bez FIX inhibitoriem anamnēzē, kuri vismaz 150 dienas bija saņēmuši 

jebkuru FIX medikamentu. 

Primārais mērķis – FIX inhibitoru attīstība 52 nedēļu periodā profilakses grupās un 28 nedēļu 

periodā ārstēšanas pēc vajadzības grupā. 

Sekundārie/ Citi – hemostatiskais efekts asiņošanas epizožu profilaksei un ārstēšanai (vērtēts kā 

veiksmīgs/ neveiksmīgs atbilstoši Hemostatiskās atbildreakcijas 4 punktu skalai pēc 52 vai 28 

nedēļām, attiecīgi); asiņošanas biežums gadā (annualized bleeding rate, ABR) profilakses grupās; 

farmakokinētiskie rādītāji; mērķa locītavu novērtējums; ar veselību saistītās dzīves kvalitātes 

(HRQoL) novērtējums; nevēlamo blakusparādību incidence profilakses un ārstēšanas pēc 

vajadzības grupās u.c. 

Terapijas shēma – pacienti randomizēti 2 grupās 52 nedēļu profilaktiskai terapijai: Nonacogum 

beta pegolum 10 SV/kg vienu reizi nedēļā intravenozi (30 pacienti); Nonacogum beta pegolum 40 

SV/kg vienu reizi nedēļā intravenozi (29 pacienti); vai ārstēšanai ar Nonacogum beta pegolum pēc 

vajadzības 28 nedēļas (asiņošanas epizodes tika ārstētas ar vienu devu Nonacogum beta pegolum 

40 SV/kg intravenozi, smagas – intrakraniāla, retroperitoneāla, m. iliopsas, kakla – ar vienu devu 

Nonacogum beta pegolum 80 SV/kg intravenozi) (15 pacienti). 

Vidējais (mean) dienu skaits, kad saņemta terapija: 54 dienas profilakses grupās un 14 dienas 

ārstēšanas pēc vajadzības grupā. Analīzē iekļauti visi pacienti, kuri saņēma Nonacogum beta 

pegolum terapiju. 

Rezultāti: 

o nevienam no pacientiem netika novērota FIX inhibitoru attīstība, netika novēroti nāves 

gadījumi, trombemboliski notikumi vai alerģiskas reakcijas; 

o nevēlamās blakusparādības novērotas 81% pacientu, lielākoties tās bija vieglas; 

visbiežākās: nazofaringīts (13,5%), gripa (10,8%), augšējo elpceļu infekcija (10,8%); 

o nopietnas nevēlamās blakusparādības novērotas 5,4% pacientu (gūžas kaula lūzums, ādas 

čūlu pastiprināšanās, retroperitoneāla hematoma, sāpes vēderā), tās nebija saistītas ar 

Nonacogum beta pegolum terapiju; 

o tika ārstētas 345 asiņošanas epizodes 74% pacientu, no tām 202 epizodes bija profilakses 

grupās, 143 bija ārstēšanas pēc vajadzības grupā; aptuveni 2/3 bija spontānas un 1/3 

traumatiskas; 78,5% no asiņošanas epizodēm novērotas locītavās; 

o veiksmīga asiņošanas epizožu ārstēšana bija 92,2% gadījumu (95% CI 86,9 - 95,4); 

o asiņošanas epizodes, kas tika novērstas ar 1 Nonacogum beta pegolum injekciju: 99% 40 

SV/kg grupā vs. 84% 10 SV/kg un ārstēšanas pēc nepieciešamības grupā; 

o pētījumā novērota 1 smagas asiņošanas epizode – ceļgala locītavā pacientam 10 SV/kg 

profilakses grupā, tā ārstēta ar 80 SV/kg Nonacogum beta pegolum un hemostatiskā 

atbildreakcija novērtēta kā izcila; 

o kopējais asiņošanas ārstēšanas efektivitātes rādītājs (izcils vai labs rezultāts) bija 95% 

ārstēšanas pēc vajadzības grupā; 

o pacientu īpatsvars bez asiņošanas epizodēm pētījuma laikā: 17% 10 SV/kg grupā vs. 45% 

40 SV/kg grupā vs. 7% ārstēšanas pēc nepieciešamības grupā; 



4 

 

o asiņošanas biežuma gadā (annualized bleeding rate, ABR) mediāna bija 1,04 

(starpkvartiļu intervāls (interquartile range, IQR) 0,00 - 4,00) 40 SV/kg profilakses 

grupā, 2,93 (IQR 0,99 - 6,02) 10 SV/kg profilakses grupā un 15,58 (IQR 9,56 - 26,47) 

ārstēšanas pēc vajadzības grupā; 

o iepriekš definētais kritērijs profilakses efektivitātei (aprēķinātais vidējais (estimated 

mean) ABR būtiski zem 4,8) tika sasniegts 40 SV/kg grupā, bet ne 10 SV/kg grupā: 2,51 

(95% CI 1,42 - 4,43; p=0,01) un 4,56 (95% CI 3,01 - 6,90; p=0,40), attiecīgi; 

o pacientu īpatsvars bez asiņošanas epizodēm mērķa locītavās: 66,7% 40 SV/kg grupā, 

7,7% 10 SV/kg grupā un 16,7% ārstēšanas pēc vajadzības grupā; 

o novērots asiņošanas biežuma samazinājums gada laikā par 49% (95% CI 5 - 73; p<0,05) 

40 SV/kg grupā, salīdzinot ar 10 SV/kg grupu; 

o FIX minimālā aktivitāte – vidējā (mean) FIX aktivitāte pirms kārtējās devas bija būtiski 

virs 1 SV/dl gan 10 SV/kg, gan 40 SV/kg profilakses grupās; aprēķinātā vidējā (mean) 

FIX minimālā aktivitāte bija 8,5 SV/dl (95% CI 7,7 - 9,3; p < 0,001) un 27,3 SV/dl (95% 

CI 24,8 - 30,0; p < 0,001), attiecīgi; 

o farmakokinētika – ģeometriskais vidējais (geometric mean) eliminācijas pusperiods 10 

SV/kg grupā bija 93 stundas (vienas devas) un 107 stundas (līdzsvara koncentrācijas), 40 

SV/kg grupā 85 stundas un 111 stundas, attiecīgi; 

o ar veselību saistītās dzīves kvalitātes (health-related quality of life, HRQoL), kas vērtēta 

atbilstoši EuroQoL-5 Dimensions vizuālo analogu skalai (EQ-5D VAS), rādītāja 

mediānas izmaiņas: no 80 uz 85 10 SV/kg profilakses grupā, no 75 uz 90 40 SV/kg 

profilakses grupā, no 80,0 uz 80,5 ārstēšanas pēc vajadzības grupā. 

 

2. Escobar et al. “Low-factor consumption for major surgery in haemophilia B with long-acting 

recombinant glycoPEGylated factor IX” Haemophilia (2016) – 3.fāzes, atklāts, viena zara, 

daudzcentru, nekontrolēts klīniskais pētījums paradigmTM3, kurā iekļauti 13 - 70 g.v. vīrieši ar B 

hemofiliju (FIX aktivitāte ≤ 0,02 SV/ml), kuriem plānota apjomīga ķirurģiska procedūra un kuri 

iepriekš vismaz 150 dienas bija saņēmuši standarta FIX medikamentus, bez FIX inhibitoriem 

anamnēzē. Varēja būt iekļauti pacienti no pivotāla pētījuma paradigmTM2 vai pagarinājuma 

pētījuma paradigmTM4, kā arī tādi pacienti, kas iepriekš nekad nebija saņēmuši Nonacogum beta 

pegolum. 

Primārais mērķis – intraoperatīva hemostatiska efektivitāte pētnieka/ ķirurga vērtējumā, atbilstoši 

iepriekš definētai 4 punktu atbildreakcijas skalai (izcila, laba, vidēja, slikta). 

Sekundārie – pacientam nepieciešamais Nonacogum beta pegolum daudzums pirms operācijas, 

operācijas laikā un pēcoperācijas periodā; asins pārliešanas nepieciešamība; hemoglobīna līmenis; 

nevēlamo blakusparādību incidence; FIX inhibitoru incidence u.c. 

Terapijas shēma – 13 pacienti pirms operācijas saņēma Nonacogum beta pegolum 80 SV/kg bolus 

injekcijā; pēc operācijas saņēma Nonacogum beta pegolum 40 SV/kg – atkārtoti pēc pētnieka 

ieskatiem, nodrošinot, ka mērķa FIX līmenis nav zemāks par Pasaules Hemofilijas federācijas 

(WFH) rekomendēto (0,4 - 0,6 SV/ml no 1. līdz 3. dienai; 0,3 - 0,5 SV/ml no 4. līdz 6. dienai; 0,2 

- 0,4 SV/ml no 7. līdz 14. dienai). Pacienta dalības pētījumā ilgums – atkarībā no pētnieka 

ieskatiem, bet ne pirms 6. dienas postoperatīvi. 

Rezultāti: 

o pētījuma rezultāti apkopoti, izmantojot aprakstošās statistikas metodes, vai prezentēti kā 

individuālu pacientu dati; 

o 9 pacientiem tika veiktas apjomīgas ortopēdiskas operācijas, 4 pacientiem tika veiktas ne-

ortopēdiskas operācijas (t.sk., dentālas, gastrointestinālas); 

o intraoperatīvā hemostatiskā efektivitāte visiem 13 pacientiem novērtēta kā izcila (10/13) 

vai laba (3/13); 
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o preoperatīvās devas mediāna bija 81,7 SV/kg, visos gadījumos preoperatīvi ievadīta viena 

bolus injekcija, nevienam no pacientiem nebija nepieciešamas papildus Nonacogum beta 

pegolum devas operācijas dienā; 

o postoperatīvi no 1. līdz 6. dienai injekciju skaita mediāna bija 2,0 un izlietoto zāļu 

daudzuma mediāna bija 84,1 SV/kg; no 7. līdz 13. dienai injekciju skaita mediāna bija 1,5 

un izlietoto zāļu daudzuma mediāna bija 62,8 SV/kg; 

o postoperatīvi pirmajās divās nedēļās (1. līdz 13. diena) injekciju skaita mediāna bija 3, 

izlietoto zāļu daudzuma mediāna bija 126,1 SV/kg; 

o pētījumā kopējā devu skaita mediāna bija 5,0, izlietoto zāļu daudzuma mediāna bija 224,7 

SV/kg; 

o postoperatīvi hemoglobīna līmenis bija zemāks pacientiem, kuriem veiktas ortopēdiskās 

operācijas; 

o asins pārliešana tika veikta 2 pacientiem; 

o pacientiem netika novērota inhibitoru attīstība; 

o netika novērotas neparedzamas intra- vai postoperatīvas komplikācijas, tai skaitā nāve vai 

trombemboliski notikumi; 

o nevēlamās blakusparādības novērotas 69,2% pacientu, tās nebija nopietnas vai smagas; 

o 2 pacientiem (15,4%) nevēlamās blakusparādības (nieze un paaugstināts ferritīna līmenis 

serumā) tika uzskatītas kā iespējami saistītas ar Nonacogum beta pegolum terapiju. 

 

3. Young et al. “Nonacog beta pegol (N9-GP) in haemophilia B: A multinational phase III 

safety and efficacy extension trial (paradigmTM4)” Thromb Res (2016) – 3. fāzes, nerandomizēts, 

atklāts, paralēlu grupu, daudzcentru pagarinājuma pētījums paradigmTM4, kurā iekļauti 13 -70 

gadus veci iepriekš ārstēti pacienti ar B hemofiliju (FIX aktivitāte ≤2%), kas iepriekš piedalījušies 

3. fāzes pivotālā paradigmTM2 vai ķirurģiskajā paradigmTM3 pētījumā. 

Primārais mērķis – FIX inhibitoru incidence, novērtēta laika periodā līdz 2 gadiem. 

Sekundārie – hemostatiskā efektivitāte asiņošanas ārstēšanai (novērtēta kā veiksmīga/ 

neveiksmīga atbilstoši Hemostatiskās atbildreakcijas 4 punktu skalai laika periodā līdz 2 gadiem); 

asiņošanas epizožu skaits (jeb ABR) profilaktiskās terapijas laikā; FIX aktivitāte; terapijas 

drošums, tai skaitā nevēlamo blakusparādību incidence u.c. 

Terapijas shēma – 71 pacients (t.sk., 66 pacienti no paradigmTM2) tika iekļauts kādā no terapijas 

grupām, pacientam un pētniekam vienojoties, tika izvēlēta pētījuma grupa un tā pētījuma laikā 

varēja tikt mainīta: Nonacogum beta pegolum 10 SV/kg vienu reizi nedēļā profilaktiski (18 

pacienti); Nonacogum beta pegolum 40 SV/kg vienu reizi nedēļā profilaktiski (47 pacienti); 

Nonacogum beta pegolum 80 SV/kg katru otro nedēļu profilaktiski (2 pacienti; trešā profilaktiskās 

terapijas grupa tika iekļauta pētījumā pēc grozījumiem protokolā); Nonacogum beta pegolum 40 

SV/kg vieglas/vidējas asiņošanas gadījumā vai 80 SV/kg smagas asiņošanas gadījumā ārstēšanai 

pēc nepieciešamības (4 pacienti). Ķirurģiskās procedūras pētījuma laikā tika atļautas. Pētījuma 

ilgums tika plānots, lai pacientiem nodrošinātu vismaz 50 dienas terapiju ar Nonacogum beta 

pegolum. Efektivitāte un drošums vērtēti pilnai analīzes kopai. 

Rezultāti: 

o vidējais (mean) dienu skaits, kad saņemta terapija: 54 (intervāls 19 - 100) dienas 

profilakses grupās un 16 (intervāls 9 - 20) dienas ārstēšanas pēc vajadzības grupā; 

o Nonacogum beta pegolum devas mediāna bija 42,3 SV/kg (intervāls 21 - 167); 

o vidējais (mean) kopējais medikamenta patēriņš 40 SV/kg vienu reizi nedēļā profilakses 

grupā bija 2315 SV/kg/gadā, 10 SV/kg profilakses grupā un ārstēšanas pēc 

nepieciešamības grupās tie bija līdzīgi (641,3 un 640,7 SV/kg/gadā); 

o pacientiem ārstēšanas pēc nepieciešamības grupā novēroja vidēji vienu asiņošanu mēnesī, 

kas tika ārstēta ar 40 SV/kg devu; 
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o pētījuma laikā notika ievērojama pacientu pāreja no vienas terapijas grupas uz citu, 

neviens no pacientiem terapijas shēmu nemainīja vairāk kā vienu reizi; 

o nevienam no pacientiem netika novērota inhibitoru attīstība vai trombemboliski notikumi, 

netika identificēti ar drošumu saistīti aspekti, atšķirības starp terapijas grupām attiecībā 

uz drošuma profilu netika novērotas; 

o kopumā 155 nevēlamās blakusparādības tika novērotas 49 pacientiem, vairums no tām 

bija vieglas un nebija saistītas ar terapiju, visbiežākās: nazofaringīts, gripa, sasitumi un 

saišu sastiepumi; 

o 4 nevēlamās blakusparādības 3 pacientiem, iespējams, bija saistītas ar Nonacogum beta 

pegolum terapiju: izsitumi injekcijas vietā, pārāk liela zāļu deva, neitropēnija; 

o kopumā pētījumā novēroja 207 asiņošanas epizodes, asiņošanas ārstēšana bija veiksmīga 

94,6% gadījumu un bija līdzīga starp profilakses un ārstēšanas pēc nepieciešamības 

grupām, vairumam (87,9%) bija nepieciešama tikai viena injekcija, savukārt 9,2% divas 

injekcijas un 2,9% trīs līdz četras injekcijas; 

o lielākoties asiņošana novērota locītavās (75,8%), un tā bija spontāna (62,3%); 

o profilakses grupās lielāks spontānas asiņošanas īpatsvars, salīdzinot ar traumatisku, 

novērots 10 SV/kg grupā (71,4% vs. 28,6%) nekā 40 SV/kg grupā (36,7% vs. 57,1%), 

smagi asiņošanas gadījumi pētījumā netika novēroti; 

o 14 pacientiem profilakses grupās tika veiktas 23 nelielas ķirurģiskas procedūras, 

hemostatiskais perioperatīvais galaiznākums visos gadījumos bija izcils vai labs; 

o profilakses grupās novēroja 134 asiņošanas epizodes 44/67 (65,7% pacientu), no tām 125 

asiņošanas epizodes novēroja pacientiem, kuri vairāk kā 3 mēnešus saņēmuši to pašu 

profilakses shēmu (izmantots ABR analīzē); 

o ABR mediāna bija 1,05 (IQR 0,00 - 2,20), vairums asiņošanas gadījumu novēroti 

locītavās; 

o pētījuma laikā asiņošanas gadījumi nebija 30% pacientu 10 SV/kg grupā un 40,8% 

pacientu 40 SV/kg grupā; 

o ABR mediāna bija 1,36 (IQR 0,00 - 2,23) 10 SV/kg profilakses grupā un 1,00 (IQR 0,00 

- 2,03) 40 SV/kg profilakses grupā; 

o vidējais (mean) aprēķinātais zemākais FIX līmenis, kas sasniegts ar Nonacogum beta 

pegolum lietošanu vienu reizi nedēļā, bija 0,098 SV/ml (95% CI  0,080 - 0,119 SV/ml) 10 

SV/kg profilakses grupā un 0,213 SV/ml (95% CI 0,189 - 0,241 SV/ml) 40 SV/kg 

profilakses grupā, 2 pacientiem, kuri saņēma 80 SV/kg katru otro nedēļu, precīzu 

izvērtējumu nebija iespējams veikt. 

 

4. Carcao et al. “Nonacog beta pegol in previously treated children with hemophilia B: results 

from an international open-label phase 3 trial” J Thromb Haemost  (2016) – 3. fāzes, atklāts, 

viena zara, daudzcentru, nekontrolēts klīniskais pētījums paradigmTM5, kurā iekļauti zēni vecumā 

līdz 12 gadiem ar smagu vai vidēji smagu B hemofiliju (FIX aktivitāte ≤ 2%), kuri iepriekš vismaz 

50 dienas saņēmuši kādu no citiem FIX medikamentiem un kuru ķermeņa masa ir 10 kg un vairāk. 

Pētījumā netika iekļauti pacienti ar FIX inhibitoriem anamnēzē, pacienti ar citiem koagulācijas 

traucējumiem. 

Primārais mērķis – FIX inhibitoru incidence, novērtēta 52 nedēļu periodā un no 52. nedēļas līdz 

pētījuma noslēgumam. 

Sekundārie/ Citi – asiņošanas epizožu skaits (jeb ABR), novērtēts 52 nedēļu periodā un no 52. 

nedēļas līdz pētījuma noslēgumam; hemostatiskā efektivitāte atbilstoši Hemostatiskās 

atbildreakcijas 4 punktu skalai, novērtēta 52 nedēļu periodā un no 52. nedēļas līdz pētījuma 

noslēgumam; zemākais FIX aktivitātes līmenis, novērtēts 52 nedēļu periodā un no 52. nedēļas līdz 

pētījuma noslēgumam; terapijas drošums u.c. 
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Terapijas shēma – 25 pediatriskie pacienti saņēma Nonacogum beta pegolum 40 SV/kg 

intravenozi vienu reizi nedēļā profilaktiski. Izlaušanās (breakthrough) asiņošanas tika ārstētas ar 

vienreizēju Nonacogum beta pegolum devu 40 SV/kg (vieglas līdz vidēji smagas asiņošanas) vai 

80 SV/kg (smagas asiņošanas). Pētījuma pamata fāzes ilgums 52 nedēļas, pētījuma pagarinājuma 

fāze pašreiz turpinās. Analīzē iekļauti dati līdz datubāzes slēgšanai, kad noslēdzošais pacients bija 

saņēmis Nonacogum beta pegolum terapiju 50 dienas, tai skaitā dati par pacientiem, kuri uzsāka 

pagarinājuma fāzi līdz datubāzes slēgšanai. 

Rezultāti: 

o vidējais (mean) dienu skaits, kad saņemts medikaments – 63,6 dienas (56,9 dienas 0 - 6 

gadi vecuma grupā; 69,8 dienas 7 - 12 gadi vecuma grupā); kumulatīvais dienu skaits 

kopējā pētījuma populācijā 1588 (682 un 906 vecuma grupās 0 - 6 un 7 - 12 gadi, 

attiecīgi); 

o vidējā (mean) deva asiņošanas ārstēšanai bija 59,7 SV/kg jaunākiem un 47,5 SV/kg 

vecākiem pacientiem; devas mediānas bija līdzīgas abās grupās: 42,8 SV/kg un 43,2 

SV/kg, attiecīgi; 

o vidējā (mean) profilaktiskā deva bija 42,6 SV/kg 0-6 gadi un 43,4 SV/kg 7-12 gadi 

vecuma grupās; devas mediānas bija līdzīgas abās grupās: 42,5 SV/kg un 43,9 SV/kg, 

attiecīgi; 

o pacienti stratificēti divās vecuma grupās: 0 - 6 gadi (12 pacienti; vecuma mediāna 3 gadi) 

un 7 - 12 gadi (13 pacienti; vecuma mediāna 10 gadi); 

o neskatoties uz iekļaušanas kritērijiem, visiem pētījumā iekļautajiem pacientiem bija 

smaga slimība; 

o 88% pacientu pirms pētījuma bija saņēmuši profilaksi, 12% tika ārstēti pēc 

nepieciešamības; 

o pētījuma rezultāti apkopoti, izmantojot aprakstošās statistikas metodes; 

o nevienam no pacientiem netika novērota inhibitoru attīstība, trombemboliski notikumi vai 

nāves gadījumi, vai alerģiskas reakcijas; 

o kopumā novērotas 249 nevēlamās blakusparādības 23 pacientiem (11 pacientiem 0-6 gadi 

vecuma grupā un 12 pacientiem 7-12 gadi vecuma grupā), vairums no tām bija vieglas, 

pārējās vidēji smagas; 

o biežāk novērotās blakusparādības: klepus, sasitumi, pireksija, eksorācijas, nazofaringīts, 

vemšana; 

o novērota viena nopietna nevēlamā blakusparādība, kas netika saistīta ar Nonacogum beta 

pegolum lietošanu; 

o 8 nevēlamās blakusparādības 4 pacientiem, iespējams, bija saistītas ar Nonacogum beta 

pegolum lietošanu: sāpes vēderā, caureja, nelabums, sāpes zāļu ievades vietā, eozinofilija, 

galvassāpes, sēkšana; visas bija vieglas līdz vidēji smagas; neviena no tām nebija 

nopietna; 

o 42 asiņošanas epizodes tika novērotas 15 pacientiem (60%), 10 pacientiem asiņošana 

netika novērota (7/12 jeb 58,3% 0-6 gadi un 3/13 jeb 23,1% 7-12 gadi vecuma grupās); 

o 61,9% asiņošanu bija traumatiskas, 28,6% spontānas, 9,5% netika klasificētas, vecākiem 

pacientiem asiņošanas biežāk bija locītavās, jaunākiem – subkutānas; mērķa locītavās 

spontānas asiņošanas netika novērotas; 

o kopējais veiksmīgi ārstētu asiņošanas epizožu rādītājs bija 92,9%, vairumā gadījumu 

(85,7%) bija nepieciešama viena zāļu injekcija; 

o ABR mediāna jebkura veida asiņošanai bija 1,0 kopējā populācijā, 0,0 vecuma grupā 0 - 

6 gadi un 2,0 vecuma grupā 7 - 12 gadi; spontānas ABR mediāna bija 0,0 abās vecuma 

grupās un arī kopējā populācijā; 
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o aprēķinātais vidējais (estimated mean) jebkura veida ABR bija 1,44 (95% CI 0,92 - 2,26) 

kopējā populācijā, 0,87 (95% CI 0,38 - 2,01) vecuma grupā 0 - 6 gadi un 1,88 (95% CI 

1,14 - 3,09) vecuma grupā 7 - 12 gadi; spontānas ABR 0,41 (95% CI 0,16 - 1,04), 0,16 

(95% CI 0,02 - 1,18) un 0,61 (95% CI 0,25 - 1,48), attiecīgi; 

o no 22 pacientiem, kuri iepriekš bija saņēmuši profilaksi, aprēķinātais vidējais ABR bija 

1,38 vs. vēsturiskais ABR 2,51, savukārt pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši ārstēšanu 

pēc nepieciešamības, aprēķinātais vidējais ABR bija 1,89 vs. vēsturiskais ABR 10,30; 

o aprēķinātā vidējā līdzsvara stāvokļa FIX zemākā aktivitāte bija 0,153 SV/ml (95% CI 

0,127 - 0,185) 0 - 6 gadi un 0,190 SV/ml (95% CI 0,158 - 0,228) 7 - 12 gadi vecuma 

grupās; rādītāji tika sasniegti aptuveni pēc 4 ārstēšanas nedēļām. 

 

Informācija no vadlīnijām un citu valstu izvērtējumiem: 

 

1. World Federation of Hemophilia Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd 

edition (Haemophilia, 2020): 

o asiņošanas ārstēšanai vai profilaksei var tikt lietoti gan plazmas derivētie, gan 

rekombinantie asinsreces faktoru koncentrāti; rekombinantiem nav pierādītas 

priekšrocības, salīdzinot ar plazmas derivātiem; izvēloties medikamentu, jāņem vērā 

lokālie kritēriji, tai skaitā pieejamība, izmaksas un pacienta izvēle; 

o pacientiem, kuri pāriet no standarta nemodificēta asinsreces faktora koncentrāta uz 

pagarināta eliminācijas pusperioda asinsreces faktora koncentrātu, nepieciešams 

samazināts dozējums, taču pagarināta eliminācijas pusperioda asinsreces faktora 

koncentrāts var tikt lietots, lai uzturētu augstāku FIX aktivitātes līmeni profilakses 

optimizācijai; 

o hemofilijas pacientiem ar smagu fenotipu, tai skaitā arī vidēji smagas hemofilijas 

pacientiem ar smagu fenotipu, tiek stingri rekomendēta profilaktiskā terapija asiņošanas 

novēršanai, tai jābūt individualizētai, ņemot vērā asiņošanas fenotipu, locītavu stāvokli, 

individuālo farmakokinētikas profilu, pacienta pašvērtējumu un izvēli; ja pacientam 

turpinās asiņošanas epizodes, nepieciešams palielināt medikamenta devu, lietošanas 

biežumu vai abus; 

o atsevišķi FIX medikamenti ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu spēj nodrošināt 

pacientam FIX līmeni virs hemofilijas intervāla (>40 SV/dl jeb 40%) nozīmīgu laika 

periodu, tikai īsi pirms nākamās infūzijas FIX līmenim pazeminoties līdz vieglai 

hemofilijai (5 - 40 SV/dl jeb 5% - 40%), salīdzinot ar konvencionāliem FIX 

koncentrātiem, kas var nodrošināt pacienta pāreju no smaga fenotipa un vidēji smagu; 

o pediatriskiem pacientiem ar smagu hemofiliju rekomendē agrīnu profilakses uzsākšanu ar 

asinsreces faktoru koncentrātu (standarta vai ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu), lai 

novērstu spontānas un izlaušanās (breakthrough) asiņošanas, kas var izraisīt locītavu 

slimību; 

o pacientiem ar smagu B hemofilijas fenotipu FIX koncentrātu ar pagarinātu eliminācijas 

pusperiodu profilaktiska lietošana tiek rekomendēta atbilstošās devās un lietošanas 

intervālos, lai novērstu hemartrozes un spontānas asiņošanas un saglabātu locītavu 

funkciju; 

o asinsreces faktora koncentrāti ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu var uzlabot pacientu 

līdzestību terapijai – retāka lietošana pacientam ērtākā laikā (piem., nedēļas nogalēs nevis 

darba dienās). 

2. Kreuth V initiative: European consensus proposals for treatment of hemophilia using 

standard products, extended half-life coagulation factor concentrates and non-replacement 

therapies (Haematologica, 2020): 
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o visiem hemofilijas pacientiem jābūt pieejamai profilaktiskai ārstēšanai – standarta 

asinsreces faktora koncentrāti parasti devā 25-40 SV/kg 2-3 reizes nedēļā, turpretī 

pagarināta eliminācijas pusperioda FIX koncentrāti B hemofilijas pacientiem ir efektīvi, 

lietojot tos vienu reizi 7 - 14 dienu laikā; 

o lietojot profilaksei standarta FIX medikamentus, tiek sasniegts FIX līmenis plazmā 1-2% 

apmērā, bet lietojot pagarināta eliminācijas pusperioda FIX medikamentus, ir iespēja 

sasniegt augstāku līmeni; ņemot vērā pašreiz pieejamās terapijas, kā mērķa līmenis būtu 

jānosaka 3-5%, lai saglabātu locītavas funkciju. 

3. Guidelines on the use of prophylactic factor replacement for children and adults with 

Haemophilia A and B (British Journal of Haematology, 2020) – rekomendācijas asinsreces 

faktora koncentrātu ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu lietošanai: 

o lēmuma pieņemšanā par asinsreces faktora aizvietojošās terapijas izvēli jāiesaista 

hemofilijas pacients vai tā vecāki/ aizbildņi (rekomendācija 1C); 

o terapijas maiņa starp dažādiem asinsreces faktoru aizvietojošiem medikamentiem var tikt 

piemērota, ja pacients iepriekš vairāk kā 150 dienas lietojis terapiju un nav novērota 

inhibitoru attīstība (rekomendācija 1C); 

o rekombinantie FIX medikamenti ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu lietojami tikai 

tajos gadījumos, kad tie nodrošina skaidru klīnisku ieguvumu, salīdzinot ar standarta 

medikamentiem (rekomendācija 1C). 

4. Ziemeļvalstu hemofilijas vadlīnijas (pieejamas TLV (Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket, Zviedrija) izvērtējuma ietvaros, 2020): 

o profilaktiskā ārstēšana jāsāk viena gada vecumā, pirms rodas locītavu bojājumi; 

o mērķis ir pilna mēroga profilakse ar 30 - 40 SV/kg standarta IX faktora koncentrātu ik 

pēc trim dienām vai divas reizes nedēļā pacientiem ar B hemofiliju; 

o galvenokārt jālieto rekombinantie produkti; 

o pacientiem ar mērenu hemofiliju ar faktora līmeni 1 - 2% jāpiedāvā profilaktiska 

ārstēšana, deva tiek pielāgota atbilstoši klīniskai ārstēšanas reakcijai; 

o jāapsver FIX koncentrāts ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu pacientiem, kuriem 

profilaktiskā ārstēšanā ar standarta FIX koncentrātu rodas asiņošana vai pacientiem ar 

samazinātu līdzestību; 

o akūtas asiņošanas gadījumā profilaktiskas ārstēšanas laikā tiek nozīmēta vienreizēja vai 

divkārša profilaktiska deva atkarībā no asiņošanas smaguma pakāpes. 

5. Medical and Scientific Advisory Council (MASAC) of the National Hemophilia Foundation 

(NHF) Recomendations concerning products licensed for the treatment of Hemophilia and 

other bleeding disorders (2020) – rekomendē rekombinantos FIX medikamentus kā ārstēšanas 

iespēju pacientiem ar B hemofiliju. 

6. Transparency Committee Opinion Summary (Haute Autorite de Sante, Francija, 2018) – 

ņemot vērā nenoteiktības, kas saistītas ar PEG akumulāciju audos un iespējamo toksicitāti 

ilgtermiņa lietošanas rezultātā, secināts, ka Nonacogum beta pegolum nav pietiekams klīniskais 

ieguvums, lai kompensētu tā lietošanas izmaksas. 

7. IQWiG Nonacog beta pegol (haemophilia B) – benefit assessment (Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Vācija, 2018) – nav randomizētu vai nerandomizētu 

klīnisko pētījumu Nonacogum beta pegolum un standarta asinsreces faktoru koncentrātu tiešai 

salīdzināšanai ne profilakses, ne ārstēšanas pēc nepieciešamības gadījumā; nav iespējams novērtēt 

Nonacogum beta pegolum papildus ieguvumu, salīdzinot ar citiem FIX koncentrātiem, tādējādi 

Nonacogum beta pegolum terapijas ieguvums nav pierādīts. 
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8. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Zobārstniecības un farmaceitisko produktu 

ieguvumu aģentūra, The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, Zviedrija, 2020) – visiem 

FIX koncentrātiem ir salīdzināma efektivitāte un drošums, pamatojoties uz ieteicamo devu 

saskaņā ar zāļu aprakstu; tiek norādīts, ka pierādījumi ir nepietiekami, lai noteiktu, vai pastāv 

efektivitātes atšķirības B hemofilijas aizstājterapijā lietojamo rekombinanto un no plazmas iegūto 

faktoru koncentrātiem; secināts, ka Refixia izmaksas vienam pacientam (70 kg) gadā profilakses 

gadījumā nepārsniedz maksimāli pieļaujamo līmeni (līdz 1 301 000 SEK); analizējot reģistra datus 

secināts, ka FIX patēriņš ir mazāks pacientiem, kuri pāriet uz Refixia, salīdzinot ar tādiem pašiem 

pacientiem, kuri lieto citus FIX koncentrātus; Refixia terapija tiek nodrošināta ar ražotāja 

finansiālu līdzdalību (papildu līgums par daļēju izdevumu atmaksu). 

9. Medical Services Advisory Committee Public Summary Document “Extended half-life clotting 

factor concentrates for the treatment of haemophilia A and B” (Austrālija, 2018) – atbalsta 

asinsreces faktoru koncentrātu (VIII un IX) ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu iekļaušanu 

National Products Price List, rekomendējot riska dalīšanas vienošanos ar ražotāju ar budžetu 

saistītu nenoteiktību pārvaldībai; FIX medikamenti ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu uzrādīja 

ABR samazinājumu un uzlaboja dzīves kvalitāti, salīdzinot ar standarta FIX medikamentiem; nav 

liela pamata pārliecībai, ka paredzamais ABR samazinājums ilgtermiņā varētu nodrošināt 

atšķirības pacientam nozīmīgos galaiznākumos, tādējādi papildus ieguvums varētu būt mazs; 

drošuma profils medikamentiem ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu un standarta 

medikamentiem ir līdzīgs; klīniskajā praksē medikamenti ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu 

var aizvietot standarta medikamentus profilakses gadījumā, samazinot lietošanas biežumu, 

savukārt ārstēšanas pēc nepieciešamības vai ķirurģiskas profilakses gadījumā nav pietiekamu 

pierādījumu, kas pamatotu medikamentu ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu pārākumu. 

Klīniskajos pētījumos salīdzināts ABR rādītājs standarta FIX medikamentiem (vēsturiskie dati) un 

medikamentiem ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu (pētījuma dati) pusaudžiem un 

pieaugušajiem profilakses gadījumā, novērots asiņošanas rādītāju samazinājums ar pagarināta 

eliminācijas pusperioda medikamentiem, tāpat arī ārstēšanas pēc nepieciešamības grupā. 

Klīniskajiem datiem ir zems pierādījumu līmenis, nav datu no randomizētiem kontrolētiem 

klīniskajiem pētījumiem vai tiešiem salīdzinošiem pētījumiem. 2 sistemātiskajos pārskatos veikts 

standarta FIX medikamentu un pagarināta eliminācijas pusperioda FIX medikamentu netiešais 

salīdzinājums un pielāgots netiešais salīdzinājums (matched adjusted indirect comparison), ņemot 

vērā iegūtos rezultātus secināts, ka, salīdzinot ar standarta FIX koncentrātu, pagarināta 

eliminācijas pusperioda FIX koncentrāta klīniskā efektivitāte ir pārāka profilakses gadījumā 

pusaudžiem un pieaugušajiem ar B hemofiliju, nav pietiekamu pierādījumu, kas pamatotu 

pārākumu profilakses gadījumā bērniem ar B hemofiliju, kā arī lietošanas pēc nepieciešamības 

gadījumā un ķirurģijas profilaksei. 

 

Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) diagnozei Pārmantots IX faktora deficīts (D67) ir iekļauti 

no donoru plazmas iegūtie IX asinsreces faktoru (B02BD04) saturošie medikamenti Octanine, 

Immunine ar izrakstīšanas nosacījumu – izraksta hematologs vai bērnu hematoonkologs: 1) vieglas 

formas gadījumā – tikai bērniem līdz 18 g.v. 20 IU/kg  5 reizes gadā, 2) vidēji smagas formas 

gadījumā – 25 IU/kg 2 reizes mēnesī, 3) smagas formas gadījumā – 25 IU/kg 4 reizes mēnesī, 4) 

jaundzimušiem ar smagu formu – primārās profilakses devas visas dzīves laikā, 5) ar biežām 

recidivējošām hemartrozēm ārstēšanas kursam līdz 3 gadiem bērniem līdz 18 g.v. – 25-40 IU/kg 2 

reizes nedēļā, pēc 18 g.v. saskaņā ar konsīlija lēmumu 25-40 IU/kg 2 reizes nedēļā. 
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Secinājumi pēc zāļu ārstnieciskās efektivitātes izvērtējuma: 

 

1. Nesalīdzinošā pivotālā paradigmTM2 pētījumā Nonacogum beta pegolum uzrādīja efektivitāti 

attiecībā uz asiņošanas epizožu ārstēšanu gan profilakses, gan ārstēšanas pēc nepieciešamības 

grupās iepriekš ārstētiem pusaudžiem un pieaugušajiem ar B hemofiliju. Pacientiem profilakses 

grupās novērots zems asiņošanas biežums, kas saistīts ar Nonacogum beta pegolum augstu 

minimālo koncentrāciju eliminācijas pusperioda pagarinājuma rezultātā. Mērķa locītavu un dzīves 

kvalitātes klīniskais uzlabojums novērots 40 SV/kg grupā. 

2. Nesalīdzinoša ķirurģiskā pētījuma paradigmTM3 rezultāti uzrāda Nonacogum beta pegolum 

efektivitāti, nodrošinot minimālu peri- un postoperatīvo lietošanu un retākas injekcijas pacientiem 

ar B hemofiliju, kuriem nepieciešams veikt apjomīgas ķirurģiskas procedūras. Ilgstoši augsts FIX 

līmenis Nonacogum beta pegolum terapijas rezultātā ļauj samazināt uzraudzības intensitāti 

pacientiem ar B hemofiliju, kuriem veikta apjomīga ķirurģiska procedūra. 

3. Pagarinājuma pētījuma paradigmTM4, kurā iekļauti pacienti no 3. fāzes pivotālā paradigmTM2 

vai ķirurģiskā paradigmTM3 pētījuma, rezultāti uzrādīja Nonacogum beta pegolum drošumu un 

efektivitāti asiņošanas profilaksei un ārstēšanai pusaudžiem un pieaugušajiem ar B hemofiliju. 

4. Nonacogum beta pegolum terapijas rezultātā pacientiem netika novērota FIX inhibitoru 

attīstība, trombemboliski notikumi, nāves gadījumi, alerģiskas reakcijas un citi aspekti saistībā ar 

terapijas drošumu, nevēlamās blakusparādības lielākoties bija vieglas, visbiežāk novērotas: 

nazofaringīts, gripa, augšējo elpceļu infekcija, sasitumi, saišu sastiepumi; iespējamās ar terapiju 

saistītās: nieze, paaugstināts ferritīna līmenis serumā, izsitumi injekcijas vietā, pārāk liela zāļu 

deva, neitropēnija. 

5. Nesalīdzinošā 3. fāzes pētījumā paradigmTM5 Nonacogum beta pegolum 40 SV/kg devā vienu 

reizi nedēļā nodrošināja efektīvu profilaksi un efektīvu hemostāzi, ārstējot asiņošanas epizodes 

iepriekš ārstētiem pediatriskiem pacientiem vecumā līdz 12 gadiem ar smagu B hemofiliju, netika 

novērota inhibitoru attīstība vai identificēti klīniski nozīmīgi drošuma aspekti, tādējādi 

Nonacogum beta pegolum ir droša un labi panesama terapija minētajai pacientu populācijai. 

6. Nav tiešo salīdzinošo pētījumu Nonacogum beta pegolum un standarta FIX koncentrātu 

salīdzinošās profilaktiskās efektivitātes un ārstēšanas pēc nepieciešamības novērtēšanai 

pacientiem ar B hemofiliju. 

7. Atbilstoši starptautiskajām klīniskajām vadlīnijām, hemofilijas pacientiem asiņošanas 

ārstēšanai vai profilaksei var tikt lietoti gan plazmas derivētie, gan rekombinantie asinsreces 

faktoru koncentrāti, rekombinantiem nav pierādītas priekšrocības, salīdzinot ar plazmas 

derivātiem; izvēloties medikamentu, jāņem vērā lokālie kritēriji, tai skaitā pieejamība, izmaksas 

un pacienta izvēle; atsevišķi FIX medikamenti ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu spēj 

nodrošināt pacientam FIX līmeni virs hemofilijas intervāla nozīmīgu laika periodu, tikai īsi pirms 

nākamās infūzijas FIX līmenim pazeminoties līdz vieglai hemofilijai, salīdzinot ar 

konvencionāliem FIX koncentrātiem, kas var nodrošināt pacienta pāreju no smaga fenotipa un 

vidēji smagu; pacientiem ar smagu B hemofilijas fenotipu FIX koncentrātu ar pagarinātu 

eliminācijas pusperiodu profilaktiska lietošana tiek rekomendēta atbilstošās devās un lietošanas 

intervālos, lai novērstu hemartrozes un spontānas asiņošanas un saglabātu locītavu funkciju; 

asinsreces faktora koncentrāti ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu var uzlabot pacientu 

līdzestību terapijai. 

8. Liebritānijas hemofilijas vadlīnijās norādīts, ka rekombinantie FIX medikamenti ar pagarinātu 

eliminācijas pusperiodu lietojami tikai tajos gadījumos, kad tie nodrošina skaidru klīnisku 

ieguvumu, salīdzinot ar standarta medikamentiem, atbilstoši Ziemeļvalstu hemofilijas vadlīnijām, 



12 

 

IX faktora koncentrāta ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu lietošana apsverama pacientiem, 

kuriem profilaktiskā ārstēšanā ar standarta FIX koncentrātu rodas asiņošana, vai pacientiem ar 

samazinātu līdzestību. 

9. No pieejamiem citu valstu kompetento institūciju izvērtējumiem secināms, ka nav pieejami 

klīniskie pētījumi Nonacogum beta pegolum un standarta asinsreces faktoru koncentrātu tiešai 

salīdzināšanai ne profilakses, ne ārstēšanas pēc nepieciešamības gadījumā, līdz ar to nav iespējams 

novērtēt Nonacogum beta pegolum papildus terapeitisko ieguvumu, tomēr atsevišķās valstīs 

Nonacogum beta pegolum lietošana pacientiem tiek apmaksāta ar ražotāja līdzdalību zāļu izmaksu 

segšanā. 

 

 

Zāļu Refixia ekonomiskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Noteikumu 10.92.apakšpunktu, 

izvērtējot zāļu izmaksu efektivitāti Iesniegumā minētajai diagnozei. 

 

Zāļu izmaksu efektivitātes novērtējums 

 

Iesniegumā medikamentam Refixia (Nonacogum beta pegolum) pulveris un šķīdinātājs 

injekciju šķīduma pagatavošanai 500SV Nr.1 norādīta kompensācijas bāzes cena EUR 867,34 

un medikamentam Refixia (Nonacogum beta pegolum) pulveris un šķīdinātājs injekciju 

šķīduma pagatavošanai 1000SV Nr.1 kompensācijas bāzes cena EUR 1717,68.  

Iesniegumam pievienotajā dokumentā "Refixia (nonacog beta pegol) farmakoekonomiskā 

analīze iesniegšanai Zāļu valsts aģentūrā" norādīta Iesniedzēja līdzdalība zāļu izmaksu segšanā.  

 

Aģentūra ir izvērtējusi iesniegto farmakoekonomisko analīzi:  

1. Farmakoekonomiskās analīzes mērķis ir novērtēt Refixia terapeitisko un izmaksu efektivitāti, 

lai pamatotu tā iekļaušanu KZS lietošanai pacientiem ar B hemofiliju. 

2. Iesniedzējs veicis izmaksu lietderīguma analīzi, aprēķinot izmaksu efektivitātes pieauguma 

rādītāju (Incremental Cost Effectiveness Ratio – ICER) par papildus iegūtu kvalitatīvu dzīves 

gadu, salīdzinot Nonacogum beta pegolum profilaktisku lietošanu ar KZS iekļauto no cilvēku 

donoru plazmas iegūto FIX koncentrātu (Immunine, Octanine) profilaktisku lietošanu. 

Ekonomiskais novērtējums veikts no Latvijas veselības aprūpes sistēmas skatupunkta, ietverot 

veselības aprūpes tiešās izmaksas (zāļu, vizīšu pie veselības aprūpes speciālistiem, ambulatoro un 

stacionāro pakalpojumu, diagnostisko izmeklējumu un analīžu, locītavas sinovektomijas un 

endoprotezēšanas izmaksas). 

3. Izmaksu lietderīguma analīzē izmantotie dati iegūti ar modelēšanas tehnikas palīdzību 

(Markova modelis). Ekonomiskais modelis veidots Lielbritānijas veselības aprūpes sistēmai, un 

Iesniedzējs veicis tā adaptāciju atbilstoši Latvijas veselības aprūpes nosacījumiem. Modelī ietverti 

klīniskajos pētījumos B hemofilijas pacientu profilaksē lietoto līdzekļu farmakokinētiskie rādītāji, 

un, izmantojot sakarību starp FIX līmeni plazmā un asiņošanas risku, analizēta šo līdzekļu ietekme 

uz asiņošanas epizožu skaita un mērķlocītavu skaita samazināšanu, pacienta dzīves kvalitāti, un 

novērtētas zāļu un citu tiešo veselības aprūpes resursu izmaksas laika gaitā. Markova modelis 

sastāv no sešiem savstarpēji izslēdzošiem veselības stāvokļiem: ≥1 mērķlocītava, nav 

mērķlocītavu, sinovektomija, neveiksmīga sinovektomija, locītavas endoprotezēšana, nāve. 

Izmantotais laika horizonts – 50 gadi, cikla garums – 1 mēnesis. Diskonta likme 5% piemērota 

gan nākotnes izmaksām, gan ieguvumiem. 

4. Modelī izmantoti šādi dati: 
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1) zāļu farmakokinētiskie rādītāji FIX līmeņa noteikšanai, datu avots – klīniskie pētījumi 

paradigmTM2, Diao et al. “Population pharmacokinetic modelling of recombinant factor IX 

Fc fusion protein (rFIXFc) in patients with haemophilia B” (2014), Aznar et al. 

“Pharmacokinetic study of a high-purity factor IX concentrate (Factor IX Grifols) with a 6-

month follow up in previously treated patients with severe haemophilia B” (2009), Immunine 

un Octanine zāļu apraksti; 

2) pacientu pamatrādītāji, smagu asiņošanu varbūtība, mērķlocītavu skaits un tā izmaiņas, 

datu avots – klīniskais pētījums paradigmTM2; 

3) sinovektomiju skaits, neveiksmīgu sinovektomiju un locītavu endoprotezēšanas īpatsvars, 

datu avoti: – klīniskie pētījumi O'Hara et al. “The cost of haemophilia across Europe: a 

socioeconomic survey (CHESS)” (2017), Rodriguez-Merchan et al. “General principles and 

indications of synoviorthesis (medical synovectomy) in haemophilis” (2001); 

4) ar veselību saistītie dzīves kvalitātes koeficienti un no vecuma atkarīgie dzīves kvalitātes 

koeficientu reizinātāji, datu avots – klīniskie pētījumi Hoxer et al. “Utility valuation of health 

states for haemophilia and related complications in Europe and in the United States” (2019), 

Risebrough et al. “Cost-utility analysis of Canadian tailored prophylaxis, primary 

prophylaxis and on-demand therapy in young children with severe haemophilia A” (2008), 

Kind et al. “UK Populations norms for EQ-5D” (1999); 

5) mirstības rādītāji, datu avots – Pasaules Veselības organizācija; 

6) veselības aprūpes resursu izlietojums, datu avots – klīniskais pētījums CHESS. 

5. Modelēšanas rezultātā iegūts, ka, profilaktiski ilgtermiņā lietojot Nonacogum beta pegolum, 

50 gadu laikā tiek iegūts 11,01 kvalitatīvs dzīves gads, savukārt no cilvēku donoru plazmas iegūto 

FIX koncentrātu lietošanas gadījumā 10,06 kvalitatīvi dzīves gadi. 

6. Ņemot vērā zāļu devas saskaņā ar Nonacogum beta pegolum klīnisko pētījumu protokolu un 

Immunine, Octanine zāļu aprakstiem, Iesniedzēja līdzdalību zāļu izmaksu segšanā un Immunine, 

Octanine cenas KZS, Iesniedzēja aprēķinātais izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājs par 

papildus iegūtu kvalitatīvu dzīves gadu ir EUR 983’449, salīdzinot Nonacogum beta pegolum ar 

Immunine, un EUR 1’144’808, salīdzinot ar Octanine.  

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

novērtēšanas vadlīnijas” prasībām. 

 

Ņemot vērā izmaiņas valsts apmaksāto veselības aprūpes tarifos un Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādī, Aģentūra Iesniedzēja iesniegtajā 

ekonomiskajā modelī veica atsevišķu izmaksu pozīciju precizēšanu, secinot, ka minētās korekcijas 

izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājus ietekmē minimāli. 

Aprēķinātie izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāji par papildus iegūtu kvalitatīvu dzīves 

gadu ievērojami pārsniedz trīskāršotu iekšzemes kopproduktu uz iedzīvotāju 2019.gadā: 3 x EUR 

15’923 (Centrālās statistikas pārvalde; https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-

temas/ekonomika/ikp/galvenie-raditaji/iekszemes-kopprodukts-un-kopeja-pievienota-vertiba; 

informācija skatīta 10.02.2021.) = EUR 47’769, un līdz ar to tie neatbilst Noteikumu 39.punktam.  

Tādējādi Nonacogum beta pegolum profilaktiska lietošana, salīdzinot ar KZS iekļauto no 

cilvēku donoru plazmas iegūto FIX koncentrātu profilaktisku lietošanu, diagnozei B hemofilija 

(D64) ar Iesniedzēja piedāvāto cenu, ietverot tā finansiālo līdzdalību, Latvijā nav uzskatāma par 

izmaksu efektīvu. 
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Informācija no citu valstu farmakoekonomiskajiem izvērtējumiem 

 

Šobrīd ir pieejams Medical Services Advisory Committee (Austrālija) izvērtējums 

“Extended half-life clotting factor concentrates for the treatment of haemophilia A and B” (2018), 

kurā novērtēta asinsreces faktoru koncentrātu ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu un standarta 

asinsreces faktoru koncentrātu izmaksu efektivitāte A un B hemofilijas gadījumā. Zāļu 

profilaktiskās lietošanas novērtēšanai veikta izmaksu lietderīguma un izmaksu efektivitātes 

analīze. Dzīves laika perspektīvai aprēķinātais izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājs par 

papildus iegūtu kvalitatīvu dzīves gadu ir AUD 17’300. Ņemot vērā izmaksu efektivitātes 

pieauguma rādītāju par novērstu asiņošanas epizodi, atzīts, ka FIX koncentrāti ar pagarinātu 

eliminācijas pusperiodu ir izmaksu efektīvi. 

 

 

Slēdziens par Refixia (Nonacogum beta pegolum) pulveris un šķīdinātājs injekciju 

šķīduma pagatavošanai 500SV Nr.1 un Refixia (Nonacogum beta pegolum) pulveris un 

šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai 1000SV Nr.1 salīdzinošo un izmaksu 

efektivitāti veselības aprūpes sistēmā 

 

1. Nonacogum beta pegolum ir zāles retās slimības ārstēšanai. 

2. Nav tiešo salīdzinošo pētījumu Nonacogum beta pegolum un standarta FIX koncentrātu 

salīdzinošās profilaktiskās efektivitātes un ārstēšanas pēc nepieciešamības novērtēšanai 

pacientiem ar B hemofiliju. 

3. Pivotālā 3. fāzes klīniskajā pētījumā Nonacogum beta pegolum uzrādīja efektivitāti attiecībā 

uz asiņošanas epizožu ārstēšanu profilakses un ārstēšanas pēc nepieciešamības grupās iepriekš 

ārstētiem pusaudžiem un pieaugušajiem ar B hemofiliju. Profilakses grupās novērots zems 

asiņošanas biežums, kas saistīts ar Nonacogum beta pegolum augstu minimālo koncentrāciju 

eliminācijas pusperioda pagarinājuma rezultātā. Mērķa locītavu un dzīves kvalitātes klīniskais 

uzlabojums novērots 40 SV/kg grupā. 

4. 3. fāzes klīniskā pētījuma rezultāti uzrādīja Nonacogum beta pegolum efektivitāti, nodrošinot 

minimālu peri- un postoperatīvo lietošanu un retākas injekcijas pacientiem ar B hemofiliju, kuriem 

nepieciešams veikt apjomīgas ķirurģiskas procedūras. 

5. Pagarinājuma pētījuma rezultāti uzrādīja Nonacogum beta pegolum ilgtermiņa drošumu un 

efektivitāti asiņošanas profilaksei un ārstēšanai pusaudžiem un pieaugušajiem ar B hemofiliju. 

6. Nonacogum beta pegolum terapijas rezultātā pacientiem netika novērota FIX inhibitoru 

attīstība, trombemboliski notikumi, nāves gadījumi, alerģiskas reakcijas un citi aspekti saistībā ar 

terapijas drošumu, nevēlamās blakusparādības lielākoties bija vieglas, visbiežākāk novērotas: 

nazofaringīts, gripa, augšējo elpceļu infekcija, sasitumi, saišu sastiepumi; iespējamās ar terapiju 

saistītās: nieze, paaugstināts ferritīna līmenis serumā, izsitumi injekcijas vietā, pārāk liela zāļu 

deva, neitropēnija. 

7. 3. fāzes klīniskajā pētījumā Nonacogum beta pegolum 40 SV/kg devā vienu reizi nedēļā 

nodrošināja efektīvu profilaksi un efektīvu hemostāzi, ārstējot asiņošanas epizodes iepriekš 

ārstētiem pediatriskiem pacientiem vecumā līdz 12 gadiem ar smagu B hemofiliju, netika novērota 

inhibitoru attīstība vai identificēti klīniski nozīmīgi drošuma aspekti. 

8. Atbilstoši starptautiskajām klīniskajām vadlīnijām, hemofilijas pacientiem asiņošanas 

ārstēšanai vai profilaksei var tikt lietoti gan plazmas derivētie, gan rekombinantie asinsreces 

faktoru koncentrāti, nav pierādītas priekšrocības rekombinantiem, salīdzinot ar plazmas 

derivātiem; izvēloties medikamentu, jāņem vērā lokālie kritēriji, tai skaitā pieejamība, izmaksas 
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un pacienta izvēle; atsevišķi FIX medikamenti ar pagarinātu eliminācijas pusperiodu spēj 

nodrošināt pacientam FIX līmeni virs hemofilijas intervāla nozīmīgu laika periodu, tikai īsi pirms 

nākamās infūzijas FIX līmenim pazeminoties līdz vieglai hemofilijai, salīdzinot ar 

konvencionāliem FIX koncentrātiem, kas var nodrošināt pacienta pāreju no smaga fenotipa un 

vidēji smagu; pacientiem ar smagu B hemofilijas fenotipu FIX koncentrātu ar pagarinātu 

eliminācijas pusperiodu profilaktiska lietošana tiek rekomendēta atbilstošās devās un lietošanas 

intervālos, lai novērstu hemartrozes un spontānas asiņošanas un saglabātu locītavu funkciju. 

Savukārt Liebritānijas hemofilijas vadlīnijās norādīts, ka rekombinantie FIX medikamenti ar 

pagarinātu eliminācijas pusperiodu lietojami tikai tajos gadījumos, kad tie nodrošina skaidru 

klīnisku ieguvumu, salīdzinot ar standarta FIX medikamentiem, vai atbilstoši Ziemeļvalstu 

hemofilijas vadlīnijām – apsverami pacientiem, kuriem profilaktiskā ārstēšanā ar standarta FIX 

koncentrātu rodas asiņošana, vai pacientiem ar samazinātu līdzestību. 

9. No pieejamiem citu valstu kompetento institūciju izvērtējumiem secināms, ka nav pieejami 

klīniskie pētījumi Nonacogum beta pegolum un standarta asinsreces faktoru koncentrātu tiešai 

salīdzināšanai ne profilakses, ne ārstēšanas pēc nepieciešamības gadījumā, līdz ar to nav iespējams 

novērtēt Nonacogum beta pegolum papildus terapeitisko ieguvumu, tomēr atsevišķās valstīs 

Nonacogum beta pegolum lietošana pacientiem tiek apmaksāta ar ražotāja līdzdalību zāļu izmaksu 

segšanā. 

10. Nonacogum beta pegolum profilaktiska lietošana, salīdzinot ar KZS iekļauto no cilvēku 

donoru plazmas iegūto FIX koncentrātu profilaktisku lietošanu, diagnozei B hemofilija (D64) ar 

Iesniedzēja piedāvāto cenu, ietverot tā finansiālo līdzdalību, Latvijā nav uzskatāma par izmaksu 

efektīvu. 

 


