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Informācija par Zāļu valsts aģentūras 29.12.2020. atzinumu Nr.11-3/2297  

par zāļu Ofev (Nintedanibum) mīkstās kapsulas 150mg ārstniecisko un 

izmaksu efektivitāti 
 

Zāļu nosaukums Ofev mīkstās kapsulas 150mg 

Zāļu vispārīgais nosaukums Nintedanibum 

Zāļu reģistrācijas apliecības 

numurs 

EU/1/14/979/004 

Reģistrācijas apliecības 

īpašnieka nosaukums un adrese 

Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 

55216 Ingelheim am Rhein 

Vācija 

Zāļu kods ATĶ/DDD 

klasifikācijā 

L01XE31, pretaudzēju līdzekļi un imūnmodulatori, citi 

pretaudzēju līdzekļi, proteīnkināzes inhibitori 

Zāļu forma mīkstās kapsulas 

Zāļu stiprums 150mg 

Zāļu ievadīšanas veids iekšķīgai lietošanai 

Zāļu iepakojuma lielums 60 kapsulas 

Iesniegumā norādītā diagnoze Pacientu mērķa grupa 

Idiopātiska plaušu fibroze (J84.1)  

Hroniska fibrozējoša intersticiāla 

plaušu slimība (J84.8, J84.9) 

Ar sistēmisko sklerozi saistīta 

intersticiāla plaušu slimība 

(M34.8) 

Pieaugušiem ILD pacientiem, lai ārstētu hroniskas 

fibrozējošas plaušu slimības, kas noris ar progresīvi 

fibrozējošu fenotipu, tai skaitā idiopātiskās pulmonālās 

fibrozes (IPF) un ar sistēmisko sklerozi saistītas intersticiālas 

plaušu slimības (SSc-ILD) ārstēšanai 

 

 

Zāļu Ofev (Nintedanibum) mīkstās kapsulas 150mg Nr.60 (turpmāk – zāles Ofev) 

ārstnieciskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra 

noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes 
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izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 10.91.apakšpunktu, novērtējot zāļu 

ārstniecisko efektivitāti Iesniegumā minētajām diagnozēm un pacientu grupai. 

 

Zāļu ārstnieciskās efektivitātes novērtējums 

 

Zāles Ofev satur aktīvo vielu Nintedanibum (L01XE31, pretaudzēju līdzekļi un 

imūnmodulatori, citi pretaudzēju līdzekļi, proteīnkināzes inhibitori), kas ir mazmolekulārs 

tirozīnkināzes receptoru, tai skaitā trombocītu augšanas faktora receptoru (platelet-derived growth 

factor receptor, PDGFR) α un ß, fibroblastu augšanas faktora receptoru (fibroblast growth factor 

receptor, FGFR) 1-3 un vaskulārā endotēlija augšanas faktora receptoru (vascular endothelial 

growth factor receptor, VEGFR) 1-3 inhibitors. Nintedanibum inhibē limfocītu specifisko 

tirozīnproteīnkināzi (Lck), tirozīnproteīnkināzi lyn (Lyn), protoonkogēna tirozīnproteīnkināzi src 

(Src) un koloniju stimulējošā faktora 1 receptora (CSF1R) kināzi. Nintedanibum konkurējoši 

saistās ar šo kināžu adenozīntrifosfāta (ATF) saistīšanās vietu un bloķē intracelulāro signālu 

kaskādes, kas iesaistītas fibrotisku audu remodelācijas patoģenēzē intersticiālu plaušu slimību 

gadījumā. 

 

Saskaņā ar zāļu aprakstu zāles indicētas: 

- pieaugušo pacientu ar idiopātisku pulmonālu fibrozi (IPF) ārstēšanai; 

- pieaugušo pacientu ar citām hroniskām fibrozējošām intersticiālām plaušu slimībām 

(interstitial lung diseases, ILD) ar progresējošu fenotipu ārstēšanai; 

- pieaugušo pacientu ar sistēmisko sklerozi saistītu intersticiālu plaušu slimību (systemic 

sclerosis associated interstitial lung disease, SSc-ILD) ārstēšanai. 

 

Idiopātiska plaušu fibroze – retā slimība (ORPHA:2032; prevalence 1-5/10 000) – 

mikroskopisku bojājumu un traucētu dzīšanas procesu rezultātā plaušu audos notiek rētaudu 

formēšanās, kas izraisa plaušu funkciju zudumu. Raksturīgie simptomi: elpas trūkums, sauss 

klepus, auskultējot – sprakšķoši trokšņi ieelpā, bungvālīšu pirksti/ pulksteņstikla nagi aptuveni 

pusei pacientu. Dzīvildzes mediāna bez ārstēšanas ir 2 līdz 5 gadi no diagnosticēšanas brīža. 

Fibrozējošas intersticiālas plaušu slimības (ILD) ir heterogēna slimību grupa, kuru cēloņi var 

būt pamatā esoša saistaudu slimība, aroda vai vides faktori, citi nezināmi iemesli. Šīm slimībām 

raksturīgie simptomi ir plaušu fibroze, progresējoša dispnoja, plaušu funkcijas pasliktināšanās. 

Prognoze ir slikta. 

Sistēmiska skleroze – retā slimība (ORPHA:90291; prevalence 1-5/10 000) – autoimūna 

reakcija organismā, kas izraisa kolagēna pārprodukciju, var noritēt tikai ar roku, sejas, pēdu un 

apakšdelmu ādas iesaisti un var skart arī jebkuru citu orgānu sistēmu (difūzais tips), radot dzīvībai 

bīstamas komplikācijas, piemēram, plaušu fibrozi, 10-gadu dzīvildzes rādītājs ir 60%-80%. 

 

Terapija jāuzsāk ārstam ar pieredzi to slimību ārstēšanā, kurām zāles Ofev ir apstiprinātas. 

Zāles Ofev paredzētas iekšķīgai lietošanai. Ieteicamā deva ir 150mg divas reizes dienā, ko lieto ar 

aptuveni 12 stundu intervālu. Kapsulas jālieto ēšanas laikā, norijot veselas un uzdzerot ūdeni, tās 

nedrīkst košļāt vai sasmalcināt. Papildus simptomātiskai ārstēšanai (ja nepieciešams) ar zāļu Ofev 

lietošanu saistītu nevēlamu blakusparādību gadījumā var būt jāsamazina deva vai uz laiku 

jāpārtrauc zāļu lietošana līdz brīdim, kad konkrētās nevēlamās blakusparādības samazinās līdz 

līmenim, kas ļauj turpināt terapiju. Zāļu Ofev terapiju var atsākt ar pilnu devu (150mg divas reizes 

dienā) vai samazinātu devu (100mg divas reizes dienā). Ja pacientam ir devas 100mg divas reizes 

dienā nepanesība, zāļu Ofev terapija ir jāpārtrauc. Zāles nav ieteicamas pacientu ar vidēji smagiem 

un smagiem (Child Pugh B un C) aknu darbības traucējumiem ārstēšanai, nav pētītas pacientiem 

ar smagiem nieru darbības traucējumiem (< 30 ml/min kreatinīna klīrenss). 
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Nintedanibum salīdzinošās efektivitātes pierādīšanai iesniegtās publikācijas: 

 

1. Flaherty et al. “Nintedanib in progressive fibrosing interstitial lung diseases” N Engl J Med 

(2019) – 3. fāzes, randomizēts, dubultakls, paralēlu grupu (1:1), daudzcentru, placebo kontrolēts 

pētījums INBUILD, kurā iekļauti pieauguši pacienti ar fibrozējošu plaušu slimību, kuriem slimība 

skārusi vismaz 10% plaušu, kas diagnosticēta ar augstas izšķirtspējas datortomogrāfiju, novērota 

slimības progresija iepriekšējo 24 mēnešu laikā neskatoties uz saņemto standarta terapiju (ne 

Nintedanibum, ne Pirfenidonum); forsētā vitālā kapacitāte (FVC) vismaz 45% no paredzamās 

vērtības, oglekļa monoksīda difūzijas kapacitāte (DLCO) 30% līdz < 80% no prognozētās vērtības. 

Primārais mērķis – ikgadējs FVC samazinājums, novērtēts 52 nedēļu periodā. 

Sekundārie/ Citi – izmaiņas ILD anketas (King’s Brief Interstitial Lung Disease (K-BILD) 

questionnaire) skalas kopējos rādītājos 52. nedēļā; laiks līdz pirmajam akūtajam paasinājumam 

vai nāvei 52 nedēļu periodā; laiks līdz nāvei 52 nedēļu periodā; terapijas drošums. 

Terapijas shēma – 332 pacienti saņēma Nintedanibum 150mg divas reizes dienā iekšķīgi; 331 

pacients saņēma placebo. 

A daļa: pirmās 52 nedēļas; B daļa: periods pēc 52. nedēļas, kurā pacienti turpināja saņemt 

Nintedanibum vai placebo līdz visi pacienti pabeidza A daļu. Pēc pētījuma pacientiem bija iespēja 

saņemt Nintedanibum atklātā pagarinājumā. 

Pacientiem bija atļauta terapijas pārtraukšana vai devas samazināšana līdz 100 mg divas reizes 

dienā nevēlamo blakusparādību dēļ. 

Vidējais (mean) terapijas saņemšanas laiks līdz 52. nedēļai: 10,3 mēneši Nintedanibum grupā vs. 

11,2 mēneši placebo grupā. Vidējais (mean) terapijas saņemšanas laiks pirms pirmās datubāzes 

slēgšanas: 15,0 mēneši Nintedanibum grupā vs. 16,2 mēneši placebo grupā. 

Efektivitāte un drošums vērtēti pacientiem, kuri saņēma vismaz vienu zāļu vai placebo devu. 

Rezultāti: 

o pacienti stratificēti pēc fibrozējošā fenotipa (2:1) – parastā intersticiālā pneimonija (UIP) 

vai cits fibrozējošais fenotips, biežāk diagnosticētās ILD bija hroniska hipersentivitātes 

pneimonija un autoimūna intersticiāla plaušu slimība; 

o kopējā populācijā FVC samazinājums 52 nedēļu periodā bija -80,8 ml/gadā Nintedanibum 

grupā vs. -187,8ml/gadā placebo grupā (starpība 107,0 ml/gadā; 95% CI 65,4 līdz 148,5; p 

< 0,001), kas atbilst relatīvajai ārstēšanas efektivitātei 57,0%; 

o populācijā ar UIP pazīmēm (UIP-like) FVC samazinājums 52 nedēļu periodā bija -82,9 

ml/gadā Nintedanibum grupā vs. -211,1 ml/gadā placebo grupā (starpība 128,2 ml/gadā; 

95% CI 70,8 līdz 185,6; p < 0,001); 

o pacientiem ar citu fibrozējošo fenotipu FVC samazinājums bija -79,0 ml/gadā 

Nintedanibum grupā vs. -154,2 ml/gadā placebo grupā (starpība 75,3 ml/gadā; 95% CI 

15,5 līdz 135,0); 

o vidējā (mean) atšķirība K-BILD anketas kopējos rādītājos 52. nedēļā, salīdzinot ar 

sākotnējo, Nintedanibum vs. placebo: kopējā populācijā: 0,55 punkti vs. -0,79 punkti 

(starpība 1,34 punkti; 95% CI -0,31 līdz 2,98); populācijā ar UIP pazīmēm: 0,75 punkti vs. 

-0,78 punkti (starpība 1,53 punkti; 95% CI -0,68 līdz 3,74); 

o pacientu īpatsvars ar akūtu paasinājumu vai nāvi 52 nedēļu periodā Nintedanibum vs. 

placebo: kopējā populācijā: 7,8% vs. 9,7% (riska attiecība (hazard ratio, HR) 0,80; 95% 

CI 0,48 līdz 1,34); populācijā ar UIP pazīmēm: 8,3% vs. 12,1% (HR 0,67; 95% CI 0,36 

līdz 1,24); 

o mirušo pacientu īpastvars 52 nedēļu periodā Nintedanibum vs. placebo: kopējā populācijā: 

4,8% vs. 5,1% (HR 0,94; 95% CI 0,47 līdz 1,86); populācijā ar UIP pazīmēm: 5,3% vs. 

7,8% (HR 0,68; 95% CI 0,32 līdz 1,47);  

o rezultāti kopējā populācijā laika periodā līdz pirmajai datubāzes slēgšanai Nintedanibum 

vs. placebo: pacientu īpatsvars ar akūtu ILD paasinājumu vai nāvi: 12,3% vs. 17,8% (HR 
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0,68; 95% CI 0,64 līdz 1,01); mirušo pacientu īpatsvars: 8,1% vs. 11,5% (HR 0,70; 95% CI 

0,43 līdz 1,15); 

o populācijā ar UIP pazīmēm laika periodā līdz pirmajai datubāzes slēgšanai Nintedanibum 

vs. placebo: pacientu īpatsvars ar akūtu ILD paasinājumu vai nāvi: 13,6% vs. 21,4% (HR 

0,61; 95% CI 0,38 līdz 0,98); mirušo pacientu īpatsvars: 9,7% vs. 15,0% (HR 0,63; 95% CI 

0,36 līdz 1,10); 

o kopējā populācijā 52 nedēļu periodā nevēlmās blakusparādības un nopietnas nevēlamās 

blakusparādības novērotas vienlīdz bieži Nintedanibum un placebo grupās; 

o vairāk pacientiem Nintedanibum grupā, salīdzinot ar placebo, nevēlamo blakusparādību 

dēļ samazināta zāļu deva (33,1% vs. 4,2%) vai netika turpināta terapija (19,6% vs. 10,3%); 

o visbiežāk novērotā nevēlamā blakusparādība bija caureja (66,9% Nintedanibum grupā vs. 

23,9% placebo grupā), tāpat Nintedanibum grupā, salīdzinot ar placebo, biežāk novēroja 

arī citas blakusparādības: nelabumu (28,9% vs. 9,4%), vemšanu (18,4% vs. 5,1%), sāpes 

vēderā (10,2% vs. 2,4%), apetītes pasliktināšanos (14,5% vs. 5,1%) un svara 

samazinājumu (12,3% vs. 3,3%) un aknu funkciju laboratorisko rādītāju pieaugumu 

(13,0% vs. 1,8%). 

 

2. Distler et al. “Nintedanib for systemic sclerosis-associated interstitial lung disease” N Engl J 

Med (2019) – 3. fāzes, randomizēts, dubultakls, paralēlu grupu (1:1), daudzcentru, placebo 

kontrolēts pētījums SENSCIS, kurā iekļauti pieauguši pacienti ar sistēmisku sklerozi atbilstoši 

American College of Rheumatology un European League Against Rheumatism klasifikācijas 

kritērijiem, kuriem pirmais ne-Raynaud simptoms iepriekšējo 7 gadu laikā un fibroze skārusi 

vismaz 10% plaušu, kas pierādīta ar augstas izšķirtspējas datortomogrāfiju; FVC vismaz 40% no 

paredzamā tilpuma, DLCO 30% līdz 89% no paredzamā tilpuma; pacienti, kuri vismaz 6 mēnešus 

pirms randomizācijas saņēma Prednisonum līdz 10 mg/dienā vai Mycophenolatum vai 

Methotrexatum stabilā devā. 

Primārais mērķis – ikgadējais FVC samazinājums, novērtēts 52 nedēļu periodā. 

Sekundārie/ Citi – izmaiņas modificētās Rodnan ādas skalas rādītājos (modified Rodnan skin 

score, mRSS) 52. terapijas nedēļā, salīdzinot ar sākotnējo; izmaiņas kopējos St. George’s 

Respiratory Questionnaire (SGRQ) skalas rādītājos 52. terapijas nedēļā, salīdzinot ar sākotnējo; 

absolūtās izmaiņas FVC, DLco rādītājos, laiks līdz nāvei jebkura cēloņa dēļ; terapijas drošums 

u.c. 

Terapijas shēma – 288 pacienti saņēma Nintedanibum 150mg divas reizes dienā iekšķīgi; 288 

pacienti saņēma placebo. Pacienti turpināja saņemt nozīmēto terapiju līdz noslēdzošais pacients 

sasniedza 52. nedēļu, taču ne ilgāk kā 100 nedēļas. Tika atļauta terapijas pārtraukšana vai devas 

samazināšana līdz 100 mg divas reizes dienā nevēlamo blakusparādību dēļ. 48,4% pacientu 

saņēma Mycophenolatum terapiju pētījuma sākumā. 

Vidējais (mean) terapijas saņemšanas laiks līdz 52. nedēļai: 10,5 mēneši Nintedanibum grupā vs. 

11,4 mēneši placebo grupā. Efektivitāte un drošums vērtēti pacientiem, kuri saņēma vismaz vienu 

zāļu vai placebo devu. 

Rezultāti: 

o FVC izmaiņas 52 nedēļu periodā bija -52,4 ml/gadā Nintedanibum grupā vs. -93,3 ml/gadā 

placebo grupā (starpība 41,0 ml/gadā; 95% CI 2,9 līdz 79,0; p = 0,04; sensitivitātes 

analīzē, ņemot vērā trūkstošo datu vērtības, p vērtības bija no 0,06 līdz 0,10); 

o Nintedanibum relatīvā efektivitāte, salīdzinot ar placebo, attiecībā uz FVC pazeminājuma 

mazināšanu bija 44%; 

o absolūtās FVC izmaiņas 52. nedēļā bija -54,6 ml Nintedanibum grupā vs. -101,0 ml 

placebo grupā (starpība 46,4 ml, 95% CI 8,1 līdz 84,7); 
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o pacientu īpatsvars, kam 52. nedēļā absolūtais FVC samazinājums lielāks par 5 

procentpunktiem no paredzamās vērtības: 20,6% Nintedanibum vs. 28,5% placebo (odds 

ratio (OR) 0,65; 95% CI 0,44 līdz 0,96); 

o pacientu īpatsvars ar FVC relatīvo samazinājumu vairāk kā 10% 52. nedēļā: 16,7% 

Nintedanibum grupā vs. 18,1% placebo grupā (OR 0,91; 95% CI 0,59 līdz 1,41); 

o vidējās (mean) izmaiņas mRSS skalā 52. terapijas nedēļā starp terapijas grupā būtiski 

neatšķīrās: -2,17 Nintedanibum grupā vs. -1,96 placebo grupā (starpība -0,21; 95% CI -

0,94 līdz 0,53; p = 0,58); 

o vidējās (mean) izmaiņas SGRQ kopējā skalā 52. terapijas nedēļā starp terapijas grupām 

būtiski neatšķīrās: 0,81 Nintedanibum vs. -0,88 placebo (starpība 1,69; 95% CI -0,73 līdz 

4,12); 

o apakšgrupu analīzē rezultāti būtiski neatšķīrās; 

o mirstība visā pētījuma periodā bija līdzīga abās terapijas grupās: 3,5% Nintedanibum vs. 

3,1% placebo (HR 1,16; 95% CI 0,47 līdz 2,84); 

o pacientu īpatsvars ar nevēlamām blakusparādībām un nopietnām nevēlamām 

blakusparādībām bija līdzīgs Nintedanibum un placebo grupās; 

o visbiežāk novērotā nevēlamā blakusparādība bija caureja (75,7% Nintedanibum grupā vs. 

31,6% placebo), lielākoties viegla vai vidēji smaga, tāpat Nintedanibum grupā, salīdzinot 

ar placebo, biežāk novēroja: nelabumu (31,6% vs. 13,5%), vemšanu (24,7% vs. 10,4%), 

svara samazinājumu (11,8% vs. 4,2%) un aknu funkciju laboratorisko rādītāju pieaugumu 

(4,9% vs. 0,7%). 

 

3. Richeldi et al. “Outcomes following decline in forced vital capacity in patients with idiopathic 

pulmonary fibrosis: Results from the INPULSIS and INPULSIS-ON trials of nintedanib” 

Respiratory Medicine (2019) – divi vienāda dizaina pētījumi INPULSIS-1, INPULSIS-2: 3. fāzes, 

randomizēti, dubultakli, paralēlu grupu (3:2), daudzcentru, placebo kontrolēti pētījumi, un atklāts 

pagarinājuma pētījums INPULSIS-ON. Iekļauti vismaz 40 g.v. pacienti ar diagnosticētu 

idiopātisku plaušu fibrozi (IPF) iepriekšējo 5 gadu laikā, kuriem FVC ≥50% no paredzamā, DLCO 

30 – 79% no paredzamā. 

Primārais mērķis – ikgadējais FVC samazinājums, novērtēts 52 nedēļu periodā. 

Sekundārie/ Citi – laiks līdz pirmajam paasinājumam 52 nedēļu periodā; izmaiņas St. George's 

Respiratory Questionnaire (SGRQ) kopējā skalā 52 nedēļu periodā, salīdzinot ar sākotnējo; 

absolūtās FVC izmaiņas 52 nedēļu periodā; pacientu īpatsvars ar FVC atbildreakciju; mirstības 

rādītāji; terapijas drošums. 

Terapijas shēma – 1061 pacients saņēma terapiju INPULSIS pētījumos: 638 pacienti 

Nintedanibum 150mg divas reizes dienā; 423 pacienti saņēma placebo. Terapijas ilgums – 52 

nedēļas. Pēc tam pacientiem bija iespēja iesaistīties pagarinājuma pētījumā INPULSIS-ON, kurā 

visi pacienti saņēma Nintedanibum atklāti – pētījumā piedalījās 734 pacienti, no tiem 430 

turpināja saņemt Nintedanibum, 304 uzsāka Nintedanibum. Vidējais terapijas saņemšanas laiks 

INPULSIS pētījumos – aptuveni 45 nedēļas abās grupās. INPULSIS pētījumos 75,9% pacientu 

Nintedanibum grupās devas intensitāte bija vairāk kā 90%. Terapijas saņemšanas laika mediāna 

INPULSIS-ON bija 22,3 mēneši pacientu apakšgrupā, kuriem pēc Nintedanibum terapijas 52 

nedēļām INPULSIS pētījumos FVC samazinājums ≥10% no paredzamā, un 33,2 mēneši pacientu 

apakšgrupā, kuriem pēc Nintedanibum terapijas 52 nedēļām INPULSIS pētījumos FVC 

samazinājums <10% no paredzamā. 

Rezultāti (publikācijā nav norādīti ne CI, ne p vērtības): 

o Nintedanibum grupā, salīdzinot ar placebo, pacientu īpatsvars ar absolūto FVC 

pazeminājumu ≥5% no paredzamā bija mazāks (47% vs. 61%) un ≥10% no paredzamā arī 

bija mazāks (30% vs. 39%) 52. nedēļā; 
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o Nintedanibum grupā pacientu īpatsvars ar FVC pieaugumu vai bez samazinājuma 52. 

nedēļā bija lielāks, salīdzinot ar placebo (30% vs. 15%); 

o Nintedanibum relatīvā efektivitāte, salīdzinot ar placebo, attiecībā uz FVC pazeminājuma 

mazināšanu bija 49%; 

o sākotnējā FVC samazinājuma ietekme uz sekojošu FVC samazinājumu – pacientu 

īpatsvars ar FVC pieaugumu/bez FVC samazinājuma % no paredzamā INPULSIS 

pētījumos no 24. līdz 52. nedēļai, kuriem no pētījuma sākuma līdz 24. nedēļai novērots: 

o FVC pieaugums/ bez samazinājuma % no paredzamā: 29,1% Nintedanibum vs. 

20,5% placebo; 

o absolūts samazinājums FVC < 10% no paredzamā: 34,6% Nintedanibum vs. 23,7% 

placebo; 

o absolūts samazinājums FVC ≥ 10% no paredzamā: 52,2% Nintedanibum vs. 39,6% 

placebo; 

o sākotnējā FVC samazinājuma ietekme uz sekojošu FVC samazinājumu – pacientu 

īpatsvars ar absolūtu FVC samazinājumu ≥ 10% no paredzamā INPULSIS pētījumos no 

24. līdz 52. nedēļai, kuriem no pētījuma sākuma līdz 24. nedēļai novērots: 

o FVC pieaugums/ bez samazinājuma % no paredzamā: 15,8% Nintedanibum vs. 

20,5% placebo; 

o absolūts samazinājums FVC < 10% no paredzamā: 16,1% Nintedanibum vs. 18,4% 

placebo; 

o absolūts samazinājums FVC ≥ 10% no paredzamā: 19,8% Nintedanibum vs. 18,9% 

placebo; 

o sākotnējā FVC samazinājuma ietekme uz mirstību – mirstība no 24. līdz 52. nedēļai bija 

augstāka pacinetiem, kuriem FVC samazinājums ≥10% no paredzamā, salīdzinot ar 

mazāku vai bez samazinājuma no pētījuma sākuma līdz 24. nedēļai; 

o FVC samazinājuma pētījumā INPULSIS ietekme uz FVC samazinājumu pētījumā 

INPULSIS-ON – pacientu īpatsvars ar FVC samazinājumu ≥ 10% no paredzamā 

INPULSIS-ON pētījuma pirmajā gadā bija lielāks pacientu apakšgrupā, kuriem pēc 

Nintedanibum 52 nedēļu terapijas INPULSIS pētījumā novērots FVC samazinājumu ≥ 

10% no paredzamā, salīdzinot ar mazāku vai bez samazinājuma pacientu apakšgrupu 

(34,0% vs. 21,4%); 

o ikgadējais FVC samazinājums INPULSIS-ON pētījuma 48 nedēļās atkarībā no iepriekšēja 

FVC samazinājuma INPULSIS pētījumā pēc Nintedanibum terapijas 52. nedēļā: -147,2 

ml/gadā (FVC samazinājums bija ≥ 10% no paredzamā) un -126,8 ml/gadā (FVC 

samazinājums nebija ≥ 10% no paredzamā); 

o rezultāti no atklātā pagarinājuma pētījuma INPULSIS-ON norāda uz Nintedanibum 

terapijas efektivitātes slimības progresijas palēnināšanā saglabāšanos vairāk kā 4 gadu 

garumā; 

o FVC samazinājuma INPULSIS pētījumos ietekme uz akūtu paasinājumu un mirstību 

INPULSIS-ON pētījumā: 

- INPULSIS-ON pētījumā pirmā gada laikā akūts paasinājums novērots 8,5% 

pacientu ar FVC samazinājumu ≥ 10% no paredzamā pēc 52 nedēļu Nintedanibum 

terapijas INPULSIS pētījumos vs. 4,4% ar FVC samazinājumu < 10% no 

paredzamā pēc 52 nedēļām INPULSIS pētījumos; 

- pacientiem ar FVC samazinājumu ≥ 10% no paredzamā pēc 52 nedēļu 

Nintedanibum terapijas INPULSIS pētījumos novērota augstāka mirstība pēc pirmā 

gada INPULSIS-ON pētījumā, salīdzinot ar tiem, kuriem FVC samazinājumu < 

10% no paredzamā pēc 52 nedēļu Nintedanibum terapijas INPULSIS pētījumos 

(21,3% vs. 5,7%). 
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4. (Aģentūras materiāls) Richeldi et al. “Efficacy and Safety of Nintedanib in Idiopathic 

Pulmonary Fibrosis” N Engl J Med (2014) – pamatpublikācija, no kuras izmantoti dati augstāk 

minētajā post-hoc analīzē – INPULSIS-1 un INPULSIS-2 bija identiski 3. fāzes randomizēti, 

paralēlu grupu (3:2), kontrolēti klīniskie pētījumi, kuros iekļauti 1066 pacienti, vismaz 40 gadus 

veci, ar diagnosticētu idiopātisku plaušu fibrozi (IPF) iepriekšējo 5 gadu laikā, kuriem FVC ≥50% 

no paredzamā, DLCO 30 – 79% no paredzamā; pētījumā saņemtā terapija – Nintedanibum 150mg 

divas reizes dienā vai placebo. Novērošanas laiks – 52 nedēļas. 

Rezultāti: 

o FVC samazinājums 52 nedēļu laikā statistiski nozīmīgi zemāks bija Nintedanibum grupā, 

salīdzinot ar placebo – novērotās atšķirības: INPULSIS-1: 125,3 ml/gadā (95% CI 77,68 

līdz 172,84; p < 0,0001); INPULSIS-2: 93,7 ml/gadā (95% CI 44,78 līdz 142,68; p = 

0,0002); apvienotā analīze: 109,9 ml/gadā (95% CI 75,85 līdz 144,03; p < 0,0001); 

o būtiski lielākam pacientu īpatsvaram Nintedanibum grupā novērotais FVC samazinājums 

nepārsniedza 5%, salīdzinot ar placebo: 52,8% vs. 38,2% (OR 1,85; 95% CI 1,28 līdz 2,66; 

p = 0,001) INPULSIS-1; 53,2% vs. 39,3% (OR 1,79; 95% CI 1,26 līdz 2,55; p = 0,001) 

INPULSIS-2; 53,0% vs. 38,8% (OR 1,8; 95% CI 1,4 līdz 2,4; p < 0,001) apvienotā analīze; 

o būtiski lielākam pacientu īpatsvaram Nintedanibum grupā novērotais FVC samazinājums 

nepārsniedza 10%, salīdzinot ar placebo INPULSIS-1 un apvienotajā analīzē, INPULSIS-2 

novērotā atšķirība nebija statistiski nozīmīga: 70,6% vs. 56,9% (OR 1,91; 95% CI 1,32 līdz 

2,79; p < 0,001) INPULSIS-1; 69,6% vs. 63,9% (OR 1,29; 95% CI 0,89 līdz 1,86; p = 

0,18) INPULSIS-2; 70,1% vs. 60,5% (OR 1,6; 95% CI 1,2 līdz 2,1; p < 0,001) apvienotā 

analīze; 

o INPULSIS-2 pētījumā Nintedanibum grupā novērots būtiski mazāks SGRQ kopējās skalas 

rādītāju pieaugums 52. nedēļā (atbilstoši – mazāka ar veselību saistītās dzīves kvalitātes 

pasliktināšanās), salīdzinot ar placebo (2,80 vs. 5,48; atšķirība -2,69; 95% CI -4,95 līdz -

0,43; p = 0,02), INPULSIS-1 un apvienotās analīzes grupā novērotās atšķirības nebija 

statistiki nozīmīgas (-0,05; 95% CI -2,50 līdz 2,40; p = 0,97 un -1,43; 95% CI -3,09 līdz 

0,23; p = 0,09, attiecīgi); 

o INPULSIS-2 pētījumā novērots būtisks laika līdz pirmajam akūtajam paasinājumam 

pieaugums Nintedanibum grupā, salīdzinot ar placebo (HR 0,38; 95% CI 0,19 līdz 0,77; p 

= 0,005), un pacientu īpatsvars ar vismaz vienu akūtu paasinājumu bija zemāks 

Nintedanibum grupā, salīdzinot ar placebo (3,6% vs. 9,6%); INPULSIS-1 pētījumā netika 

novērota būtiska atšķirība starp Nintedanibum un placebo grupām attiecībā uz laiku līdz 

pirmajam akūtajam paasinājumam (HR 1,15; 95% CI 0,54 līdz 2,42; p = 0,67), uz pacientu 

īpatsvars ar vismaz vienu akūtu paasinājumu bija līdzīgs (6,1% vs. 5,4%); apvienotajā 

analīzē netika novērota būtiska atšķirība starp Nintedanibum un placebo grupām attiecībā 

uz laiku līdz pirmajam akūtajam paasinājumam (HR 0,64; 95% CI 0,39 līdz 1,05; p = 

0,08), pacientu īpatsvars ar vismaz vienu paasinājumu, attiecīgi, bija 4,9% vs. 7,6%, 

apvienotās grupas sensitivitātes analīzē novērots ieguvums ar Nintedanibum attiecībā uz 

laiku līdz pirmajam akūtajam paasinājumam; 

o apvienotajā analīzē netika novērotas statistiki nozīmīgas atšķirības starp Nintedanibum un 

placebo grupām attiecībā uz laiku līdz nāvei jebkura cēloņa dēļ (HR 0,70; 95% CI 0,43 

līdz 1,12; p = 0,14), laiku līdz nāvei respiratora cēloņa dēļ (HR 0,74; 95% CI 0,41 līdz 

1,34; p = 0,34), laiku līdz nāvei terapijas laikā (HR 0,68; 95% CI 0,39 līdz 1,19; p = 0,16), 

pacientu īpatsvars ar mirstību jebkura cēloņa dēļ 52 nedēļu terapijas periodā bija 5,5% 

Nintedanibum grupā vs. 7,8% placebo grupā; 

o nopietnas nevēlamās blakusparādības novēroja 31,1% pacientu Nintedanibum vs. 27,0% 

pacientu placebo (INPULSIS-1) un 29,8% vs. 32,9%, attiecīgi (INPULSIS-2); 
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o visbiežāk novērotā nevēlamā blakusparādība bija caureja (61,5% un 63,2% Nintedanibum 

vs. 18,6% un 18,3% placebo), līdzīgi arī citas gastrointestinālas blakusparādības 

(nelabums, apetītes pasliktināšanās, vemšana, svara zudums) un paaugstināts aknu enzīmu 

līmenis biežāk novēroti Nintedanibum grupā. 

 

Informācija no vadlīnijām un citu valstu izvērtējumiem: 

 

1. Latvijas reto slimību speciālistu asociācija “Idiopātiska plaušu fibroze (IPF)” (2017; 

sagatavots ar kompānijas Roche atbalstu) – terapijā lietojami antifibrotiskie medikamenti 

(Pirfenidonum, Nintedanibum); tādi medikamenti kā Prednisolonum, Azathioprinum, N-

acetylcysteinum, Imatinibum, Warfarinum, Ambrisentanum, Bosentanum, Sildenafilum, 

Macitentanum IPF terapijā nav lietojami. 

2. An Official American Thoracic Society (ATS)/ European Respiratory Society (ERS)/ 

Japanese Respiratory Society (JRS)/ Latinamerican Thoracic Association (ALAT) Clinical 

Practice Guideline: Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis (2015) – rekomendē 

Nintedanibum un Pirfenidonum terapiju; nerekomendē antikoagulantus (Warfarinum), 

Imatinibum, medikamentu kombināciju Prednisonum/ Azathioprinum/ N-acetylcysteinum, 

Ambrisentanum, kā arī Sildenafilum, Macitentanum, Bosentanum, N-acetylcysteinum 

monoterapijā. 

3. Diagnosis and management of idiopathic pulmonary fibrosis: Thoracic Society of Australia 

and New Zealand and Lung Foundation Australia position statements summary (Med J Aust, 

2018) – apsverama antifibrotiskās terapijas lietošana slimības progresijas palēnināšanai, taču 

jāņem vērā pierādījumu trūkums daudzās IPF apakšgrupās; optimālai slimības kontrolei ir 

nozīmīgas arī citas terapijas (skābekļa terapija, blakusslimību un ar IPF saistīto simptomu 

ārstēšana); fatāla slimība, tādējādi izvērtējama plaušu transplantācijas iespēja. 

4. NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) Clinical Guideline 

“Idiopathic pulmonary fibrosis in adults: diagnosis and management” (2017 atj.) – slimību 

modificējoša farmakoterapija: rekomendē Nintedanibum, Pirfenidonum pacientiem ar FVC 

rādītāju no 50% līdz 80% no paredzamā; nerekomendē ne monoterapijā, ne kombinācijās 

Ambrisentanum, Azathioprinum, Bosentanum, Mycophenolas mofetil, Prednisolonum, 

Sildenafilum, Warfarinum; izvērtējama plaušu transplantācijas iespēja; N-acetylcysteinum iekšķīgi 

tiek lietots, bet terapijas ieguvumi ir neskaidri; ja pacients lieto Prednisolonum vai Azathioprinum, 

izvērtēt potenciālos ieguvumus un riskus no terapijas turpināšanas, pārtraukšanas vai maiņas. 

5. Comprehensive management of fibrotic interstitial lung diseases: A CanadianThoracic 

Society position statement (Can J Respir Crit Care Sleep Med, 2018) – nepietiekamu 

pierādījumu dēļ attiecībā uz farmakoterapijas uzsākšanu un medikamentu izvēli ne-IPF fibrotisku 

intersticiālu plaušu slimību ārstēšanai, ieteicama individuāla farmakoterapeitiskā pieeja, ņemot 

vērā slimības smagumu un/ vai riska faktorus progresējošai slimībai. 

6. George et al. “Progressive fibrosing interstitial lung disease: clinical uncertainties, 

consensus recommendations, and research priorities” (Position Paper, Lancet Respir Med, 

2020) – ņemot vērā pierādījumus par antifibrotiskās terapijas efektivitāti, būtiski palēninot 

slimības progresiju ar progresējošu fibrozi noritošu ne-IPF intersticiālu plaušu slimību gadījumā 

pacientiem bez atbildreakcijas uz sākotnējo terapiju, apsverama antifibrotiskās terapijas 

(Nintedanibum, Pirfenidonum) lietošana, ja ir fibrozes progresija, neskatoties uz konvencionālu 

terapiju. 
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7. British Society for Rheumatology (BSR) and British Health Professionals in Rheumatology 

(BHPR) guideline for the treatment of systemic sclerosis (2016) – rekomendācijas sistēmiskas 

sklerozes ar plaušu fibrozi ārstēšanai: terapija nozīmējama atbilstoši slimības apjomam, 

smagumam un varbūtībai progresēt līdz smagai slimībai. 

8. Hoffmann-Vold et al. “The identification and management of interstitial lung disease in 

systemic sclerosis: evidence-based European consensus statements” (Lancet Rheumatol, 2020) 

– ja pacientam nepieciešama farmakoterapija, pirmajā līnijā rekomendē Mycophenolas mofetil, 

Cyclophosphamidum, Nintedanibum; nepietiekamas atbildreakcijas vai slimības progresijas 

gadījumā – terapijas eskalācija – maina devu vai medikamentu: Mycophenolas mofetil, 

Cyclophosphamidum, Nintedanibum, apsver Rituximabum, izvērtē pacienta atbilstību plaušu 

transplantācijai, atsevišķiem pacientiem apsverama autologa hemopoētisko cilmes šūnu 

transplantācija. 

9. NICE (Lielbritānija, 2016) – rekomendē Nintedanibum kā terapijas iespēju IPF ārstēšanai ar 

šādiem nosacījumiem: 1) pacienta FVC rādītājs ir 50% līdz 80% no paredzamā; 2) kompānija 

nodrošina medikamenta atlaidi saskaņā ar zāļu pieejamības shēmas nosacījumiem; 3) terapija tiek 

pārtraukta slimībai progresējot (FVC samazinājums par 10% vai vairāk) 12 mēnešu periodā. 

10. SMC (The Scottish Medicines Consortium, Lielbritānija, 2015) – rekomendē Nintedanibum 

terapiju pieaugušiem pacientiem ar IPF, kuriem FVC ir 80% vai zemāka, ņemot vērā ražotāja 

piedāvāto medikamenta pieejamības shēmu pacientiem (Patient Access Scheme) tā izmaksu 

efektivitātes uzlabošanai vai ar cenu, kas ir līdzvērtīga vai zemāka par shēmā piedāvāto. 

11. CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, Kanāda, 2015) – 

rekomendē Nintedanibum IPF ārstēšanai, piemērojot šādus klīniskos kritērijus: 1) FVC ir 50% vai 

augstāka no paredzamā; 2) terapija netiek turpināta, ja 12 mēnešu terapijas laikā absolūtais FVC 

rādītājs samazinās par 10% vai vairāk; un piemērojot šādus nosacījumus: 1) pacients atrodas 

speciālista aprūpē, kuram pieredze IPF diagnosticēšanā un ārstēšanā; 2) Nintedanibum terapijas 

izmaksas nepārsniedz Pirfenidonum terapijas izmaksas. 

12. NCPE (National Centre for Pharmacoeconomics, Īrija) – 2016. gada izvērtējumā 

Nintedanibum pieaugušu pacientu ārstēšanai ar IPF ar piedāvāto cenu netiek rekomendēts, 2020. 

gadā saņemtais iesniegums ir vērtēšanas procesā. 

13. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Zobārstniecības un farmaceitisko produktu 

ieguvumu aģentūra, The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, Zviedrija, 2015) – 

rekomendē Nintedanibum terapiju pieaugušiem pacientiem ar IPF, ņemot vērā piedāvāto 

medikamenta cenu. 

14. Igaunijas slimokases zāļu komiteja (Eesti Haigekassa, Ravimikomisjoni, 2015) secinājusi, ka 

pastāv daudzas neskaidrības attiecībā uz ārstēšanas priekšrocībām Nintedanibum un Pirfenidonum 

terapijām pacientiem ar IPF, tomēr slimības ārstēšanai nav citu alternatīvu. 

15. PBAC (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee, Austrālija, 2016) – rekomendē 

Nintedanibum IPF ārstēšanai ar šādiem nosacījumiem: FVC ir vismaz 50% no paredzamā; forsētā 

izelpas tilpuma 1 sekundē (forced expiratory volume in 1 second, FEV1)/ FVC attiecība lielāka 

par 0,7; DLCO rādītājs lielāks nekā 30%; tiek piemērota īpaša medikamenta cena saskaņā ar 

vienošanos. 

 

Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) minēto diagnožu ārstēšanai ir iekļauti medikamenti no 

vairākām farmakoterapeitiskajām grupām, tai skaitā pretaudzēju līdzekļi un imūnmodulatori, 

glikokortikoīdi: 

o diagnozei Citas intersticiālas plaušu slimības (J84.0, J84.1, J84.8, J84.9): 
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- Ac. mycophenolicum, Azathioprinum (L04AA06, L04AX01) ar izrakstīšanas 

nosacījumu – pneimonologa kompetencē; Ac. mycophenolicum tikai 250mg un 500mg 

zāļu stiprums; 

- Cyclophosphamidum, Methotrexatum (L01AA01, L01BA01) ar izrakstīšanas 

nosacījumu – pneimonologa kompetencē; 

- Methylprednisolonum, Prednisolonum (H02AB04, H02AB06) ar izrakstīšanas 

nosacījumu – pneimonologa kompetencē; 

o diagnozei Sistēmiska sklerodermija (M34.0 - M34.2; M34.8): 

- Ac. mycophenolicum (L04AA06) ar izrakstīšanas nosacījumu – tikai 250mg un 500mg 

zāļu stiprums; 

- Cyclophosphamidum, Methotrexatum (L01AA01, L01BA01); 

- Diclofenacum (M01AB05); 

- Methylprednisolonum, Prednisolonum (H02AB04, H02AB06), Methylprednisolonum 

ar izrakstīšanas nosacījumu – bērniem līdz 18 g.v. 

 

Individuālās kompensācijas ietvaros 2020.gadā no janvāra līdz oktobrim 42 pacienti ar 

diagnozi Citas intersticiālas plaušu slimības un 2 pacienti ar diagnozi Idiopātiska plaušu fibroze 

saņēmuši valsts apmaksātu medikamentozo terapiju, tai skaitā arī Pirfenidonum, Nintedanibum. 

 

Citas terapijas iespējas: skābekļa terapija, simptomus atvieglojoša terapija dzīves kvalitātes 

uzlabošanai, plaušu transplantācija. 

 

Secinājumi pēc zāļu ārstnieciskās efektivitātes izvērtējuma: 

 

1. Salīdzinošā pētījumā INBUILD 52 nedēļu terapijas rezultātā pacientiem, kuri saņēma 

Nintedanibum, salīdzinot ar placebo, novērots mazāks FVC samazinājums intersticiālas plaušu 

slimības pacientiem neatkarīgi no fibrozes fenotipa, vienlaikus netika novērotas nozīmīgas 

izmaiņas dzīves kvalitātes un mirstības rādītājos. Nintedanibum grupā pacientiem biežāk novēroja 

tādas nevēlamās blakusparādības kā caureju, nelabumu un vemšanu. 

2. Salīdzinošā pētījumā SENSCIS ar sistēmisko sklerozi saistītas intersticiālas plaušu slimības 

pacientiem Nintedanibum terapijas rezultātā novērots mazāks FVC ikgadējais samazinājums, 

salīdzinot ar placebo, citi Nintedanibum terapijas klīniskie ieguvumi pētījumā netika novēroti, tai 

skaitā arī citu sistēmiskās sklerozes manifestāciju gadījumos. Nintedanibum terapijas rezultātā 

pacientiem biežāk novērotas gastrointestinālas blakusparādības, salīdzinot ar placebo. 

3. Divos salīdzinošos pētījumos INPULSIS-1 un INPULSIS-2 idiopātiskas plaušu fibrozes 

pacientiem Nintedanibum terapija, salīdzinot ar placebo, samazināja FVC pazemināšanos, tādējādi 

palēninot slimības progresiju, nozīmīgas atšķirības par labu Nintedanibum, salīdzinot ar placebo, 

attiecībā uz laiku līdz akūtam paasinājumam un izmaiņām dzīves kvalitātes rādītājos novērotas 

INPULSIS-1 pētījumā, bet ne INPULSIS-2. Nintedanibum terapiju saņēmušiem pacientiem biežāk 

novērotas gastrointestinālas blakusparādības un paaugstināts aknu enzīmu līmenis. 

4. INPULSIS un INPULSIS-ON pētījumu veikto post-hoc analīžu rezultātā secināts, ka 

iepriekšējs FVC samazinājums ir maznozīmīgs prognostiskais faktors turpmākam vitālās FVC 

samazinājumam, taču ir saistīts ar paaugstinātu mirstību idiopātiskas plaušu fibrozes pacientiem. 

5. Neatkarīgi no FVC izmaiņām pirmajās 24 terapijas nedēļās INPULSIS pētījumos, 

Nintedanibum terapijas rezultātā, salīdzinot ar placebo, lielākam pacientu īpatsvaram netika 

novērots FVC samazinājums vai tika novērots tās pieaugums turpmāko 24 nedēļu laikā, tādējādi 

iegūtie rezultāti ir pretēji pieejai attiecībā uz antifibrotiskās terapijas pārtraukšanu idiopātiskas 

plaušu fibrozes pacientiem, balstoties vienīgi uz FVC rādītāja samazināšanos. 
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6. Gan atsevišķos pētījumos, gan apvienotajās analīzēs, kas nebija dizainēti kopējās dzīvildzes 

novērtēšanai, Nintedanibum terapija, salīdzinot ar placebo, bija saistīta ar kopējās dzīvildzes 

ieguvumu, kas nebija statistiski nozīmīgs. 

7. Starptautiskās klīniskās vadlīnijas rekomendē antifibrotisko terapiju (Nintedanibum, 

Pirfenidonum) slimības progresijas palēnināšanai pacientiem ar idiopātisku plaušu fibrozi. 

8. Atbilstoši starptautiskajai klīniskajai informācijai (position paper), ar progresējošu fibrozi 

noritošu ne-IPF intersticiālu plaušu slimību gadījumā pacientiem bez atbildreakcijas uz sākotnējo 

terapiju apsverama antifibrotiskās terapijas (Nintedanibum, Pirfenidonum) lietošana, ja fibrozes 

progresējusi, neskatoties uz konvencionālu terapiju. 

9. Atbilstoši starptautiskajai klīniskajai informācijai (evidence based consensus statements), ar 

sistēmisko sklerozi saistītas intersticiālas plaušu slimības pacientiem kā pirmās līnijas 

farmakoterapija tiek rekomendēti Mycophenolas mofetil, Cyclophosphamidum, Nintedanibum; 

nepietiekamas atbildreakcijas vai slimības progresijas gadījumā ieteicama devas vai medikamenta 

maiņa: Mycophenolas mofetil, Cyclophosphamidum, Nintedanibum, apsver Rituximabum. 

10. No pieejamiem citu valstu kompetento institūciju izvērtējumiem secināms, ka Nintedanibum 

terapija tiek rekomendēta idiopātiskas plaušu fibrozes pacientiem ar noteiktiem plaušu 

funkcionālajiem rādītājiem, kā arī ņemot vērā ražotāja līdzdalību zāļu izmaksu efektivitātes 

uzlabošanai. Citām iesniegumā minētajām diagnozēm izvērtēšana turpinās vai informācija nav 

pieejama. 

 

 

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

izvērtējot zāļu izmaksu efektivitāti Iesniegumā minētajām diagnozēm un pacientu grupai. 

 

Zāļu izmaksu efektivitātes novērtējums 

 

Iesniegumā medikamentam Ofev (Nintedanibum) mīkstās kapsulas 150mg Nr.60 norādīta 

kompensācijas bāzes cena EUR 2043,74.  

 

Iesniegumam Iesniedzējs ir pievienojis dokumentu "Ofev (nintedanibum) pacientu 

ārstēšanai ar progresējošu plaušu fibrozi. Farmakoekonomiskā analīze iesniegšanai Zāļu valsts 

aģentūrā":  

1. Farmakoekonomiskās analīzes mērķis ir novērtēt Ofev (Nintedanibum) terapeitiskās 

efektivitātes ieguvumu salīdzinājumā ar pieejamo alternatīvu pacientiem ar progresējošu plaušu 

fibrozi un veikt Ofev (Nintedanibum) izmaksu efektivitātes analīzi pacientiem ar progresējošu 

plaušu fibrozi. 

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

rādītāju (Incremental Cost Effectiveness Ratio – ICER) par papildus iegūtu dzīves gadu, salīdzinot 

Nintedanibum terapiju ar labāko uzturošo aprūpi (BSC – best supportive care). Ekonomiskais 

novērtējums veikts no Latvijas veselības aprūpes sistēmas skatupunkta, ietverot veselības aprūpes 

tiešās izmaksas (zāļu, vizīšu pie veselības aprūpes speciālistiem, stacionāro pakalpojumu, 

laboratorisko analīžu, plaušu transplantācijas, paliatīvās aprūpes izmaksas). 

3. Izmaksu efektivitātes un izmaksu lietderīguma analīzēs 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. Modelis atspoguļo progresējošas plaušu fibrozes norisi ilgtermiņā, kā galveno 

plaušu fibrozes progresēšanas rādītāju izmantojot forsētās vitālās kapacitātes paredzamo 
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procentuālo samazināšanos (FVC%pred), kas raksturo pacienta vispārējo stāvokli, ietverot 

pacienta vecumu un dzimumu. Modelī ietverti 5 veselības stāvokļu pāreju (transitions) veidi: 

mirstība, akūts paasinājums, plaušu funkcijas pasliktināšanās (jeb progresija, pamatojoties uz 

FVC%pred), terapijas pārtraukšana un plaušu transplantācija. Izmantotais laika horizonts – dzīves 

perspektīva (lifetime perspective) (25 gadi), cikla garums – 30 dienas. Diskonta likme 5% 

piemērota gan nākotnes izmaksām, gan ieguvumiem. 

4. Modelī izmantotie pacientiem atbilstošie pamatrādītāji un dati par plaušu funkcijas 

pasliktināšanos, laiku līdz akūtam slimības paasinājumam, laiku līdz terapijas pārtraukšanai, 

mirstību ņemti no klīniskā pētījuma INBUILD. 

5. Modelēšanas rezultātā iegūts, ka, lietojot Nintedanibum, dzīves laikā tiek iegūti 3,84 dzīves 

gadi, savukārt labākās uzturošās aprūpes gadījumā 2,74 dzīves gadi, un Iesniedzēja aprēķinātais  

izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājs par papildus iegūtu dzīves gadu ir EUR 40’215, 

salīdzinot Nintedanibum ar labāko uzturošo aprūpi.  

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

novērtēšanas vadlīnijas” prasībām. 

 

Ņemot vērā Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē pieejamo statistisko informāciju par 

DRG (Diagnoses Related Group) vidējām izmaksām 2019.gadā un Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi, Aģentūra Iesniedzēja iesniegtajā ekonomiskajā 

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

efektivitātes pieauguma rādītāju ietekmē minimāli. 

 

Aprēķinātais izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājs par papildus iegūtu dzīves gadu EUR 

40’215 nepārsniedz 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 29.12.2020.) = EUR 47’769, un līdz ar to tas atbilst Noteikumu 39.punktam.  

Tādējādi Nintedanibum terapija ar Iesniedzēja piedāvāto cenu ir izmaksu efektīva, salīdzinot 

ar labāko uzturošo aprūpi, pieaugušiem intersticiālas plaušu slimības pacientiem (diagnožu kodi 

J84.1, J84.8, J84.9, M34.8), lai ārstētu hroniskas fibrozējošas plaušu slimības, kas noris ar 

progresīvi fibrozējošu fenotipu, tai skaitā idiopātiskās pulmonālās fibrozes un ar sistēmisko 

sklerozi saistītas intersticiālas plaušu slimības ārstēšanai. 

 

Informācija no citu valstu farmakoekonomiskajiem izvērtējumiem: 

 

Šobrīd ir pieejami citu valstu kompetento institūciju veikti Nintedanibum izvērtējumi 

idiopātiskas plaušu fibrozes diagnozei (CADTH (2015), PBAC (2015), SMC (2015), NICE 

(2016), TLV (2015), Igaunijas slimokases zāļu komiteja (2015)): 

- Nintedanibum salīdzināts ar Pirfenidonum, kas Latvijā no valsts budžeta līdzekļiem tiek 

apmaksāts individuālās kompensācijas ietvaros, un/ vai labāko uzturošo aprūpi; 

- farmakoekonomiskajā analīzē dati iegūti ar modelēšanas tehnikas palīdzību (Markova 

modelis), Nintedanibum un Pirfenidonum terapeitiskās efektivitātes salīdzināšanai veikta tīkla 

metaanalīze; 

- kā galvenie trūkumi iesniegtajos farmakoekonomiskajos aprēķinos minēti: 

o nenoteiktības, kas saistītas ar ilgtermiņa efektivitātes datu nepieejamību, līdz ar to 

ekonomiskais modelis balstīts uz vienu gadu ilgu klīnisko pētījumu rezultātiem, 

ekstrapolējot tos dzīves ilgumam;  

o nenoteiktības, kas saistītas ar dzīvildzes un attiecīgi dzīves kvalitātes modelēšanu, 

pamatojoties uz surogātrezultātu (izmaiņas FVC%pred): atzīstot, ka zemāks FVC 
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rādītājs saistīts ar augstāku mirstības risku, korelācijas starp izmaiņām FVC un 

izmaiņām mirstībā (un līdz ar to dzīvildzes ieguvumā) izteikšana skaitliskā veidā ir 

problemātiska; 

- ņemot vērā zālēm piedāvāto cenu un ražotāju finansiālo līdzdalību zāļu izmaksu segšanā, 

Nintedanibum tiek atzīts par izmaksu efektīvu, salīdzinot ar Pirfenidonum, bet tas pārsvarā 

gadījumu nav izmaksu efektīvs, salīdzinot ar labāko uzturošo aprūpi; 

- ņemot vērā nenosegtu ārstēšanas vajadzību pacientiem ar idiopātisku plaušu fibrozi, kas ir 

retā slimība, citu valstu kompetentās institūcijas akceptē lielāku nenoteiktību (uncertainty) 

izmaksu efektivitātes rezultātos. 

 

 

Slēdziens par Ofev (Nintedanibum) mīkstās kapsulas 150mg Nr.60 salīdzinošo un 

izmaksu efektivitāti veselības aprūpes sistēmā 

 

1. Nintedanibum ir zāles reto slimību ārstēšanai, līdz šim nenosegta ārstēšanas vajadzība, citas 

terapijas iespējas pacientiem: skābekļa terapija, simptomus atvieglojoša terapija dzīves kvalitātes 

uzlabošanai, plaušu transplantācija. 

2. 3. fāzes klīniskajā pētījumā ir pierādīts Nintedanibum terapeitiskās efektivitātes pārākums, 

salīdzinot ar placebo, attiecībā uz FVC samazināšanos intersticiālas plaušu slimības pacientiem 

neatkarīgi no fibrozes fenotipa bez nozīmīgām izmaiņām dzīves kvalitātes un mirstības rādītājos. 

3. 3. fāzes klīniskajā pētījumā ir pierādīts Nintedanibum terapeitiskās efektivitātes pārākums, 

salīdzinot ar placebo, attiecībā uz FVC ikgadējo samazinājumu ar sistēmisko sklerozi saistītas 

intersticiālas plaušu slimības pacientiem, citi Nintedanibum terapijas klīniskie ieguvumi pētījumā 

netika novēroti, tai skaitā arī citu sistēmiskās sklerozes manifestāciju gadījumos. 

4. 3. fāzes klīniskajos pētījumos INPULSIS-1 un INPULSIS-2 idiopātiskas plaušu fibrozes 

pacientiem ir pierādīts Nintedanibum terapeitiskās efektivitātes pārākums, salīdzinot ar placebo, 

attiecībā uz FVC pazemināšanos, tādējādi palēninot slimības progresiju, kā arī attiecībā uz laiku 

līdz akūtam paasinājumam un izmaiņām dzīves kvalitātes rādītājos INPULSIS-1 pētījumā, bet ne 

INPULSIS-2 pētījumā. 

5. Divu 3. fāzes pētījumu post-hoc analīžu rezultātā secināts, ka idiopātiskas plaušu fibrozes 

pacientiem neatkarīgi no FVC izmaiņām pirmajās 24 terapijas nedēļās, novērots Nintedanibum 

terapeitiskās efektivitātes pārākums attiecībā uz FVC samazinājumu, salīdzinot ar placebo, 

turpmāko 24 nedēļu terapijas laikā, bez tam iepriekšējs FVC samazinājums ir maznozīmīgs 

prognostiskais faktors turpmākam FVC samazinājumam, taču ir saistīts ar paaugstinātu mirstību. 

6. Gan atsevišķos pētījumos, gan apvienotajās analīzēs, kas nebija dizainēti kopējās dzīvildzes 

novērtēšanai, Nintedanibum terapija, salīdzinot ar placebo, bija saistīta ar kopējās dzīvildzes 

ieguvumu, kas nebija statistiski nozīmīgs. 

7. Starptautiskās klīniskās vadlīnijas rekomendē antifibrotisko terapiju (Nintedanibum, 

Pirfenidonum) slimības progresijas palēnināšanai pacientiem ar idiopātisku plaušu fibrozi. 

8. Atbilstoši starptautiskajai klīniskajai informācijai (position paper), ar progresējošu fibrozi 

noritošu ne-IPF intersticiālu plaušu slimību gadījumā pacientiem bez atbildreakcijas uz sākotnējo 

terapiju apsverama antifibrotiskās terapijas (Nintedanibum, Pirfenidonum) lietošana, ja fibroze 

progresējusi neskatoties uz konvencionālu terapiju. 

9. Atbilstoši starptautiskajai klīniskajai informācijai (evidence based consensus statements), ar 

sistēmisko sklerozi saistītas intersticiālas plaušu slimības pacientiem Nintedanibum tiek 

rekomendēts kā terapijas iespēja pirmajā līnijā. 
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10. No pieejamiem citu valstu kompetento institūciju izvērtējumiem secināms, ka Nintedanibum 

terapija tiek rekomendēta idiopātiskas plaušu fibrozes pacientiem ar noteiktiem plaušu 

funkcionālajiem rādītājiem, kā arī ņemot vērā ražotāja līdzdalību zāļu izmaksu efektivitātes 

uzlabošanai. Citām iesniegumā minētajām diagnozēm izvērtēšana turpinās vai informācija nav 

pieejama. 

11. Nintedanibum terapija ar Iesniedzēja piedāvāto cenu ir izmaksu efektīva, salīdzinot ar labāko 

uzturošo aprūpi, pieaugušiem intersticiālas plaušu slimības pacientiem (diagnožu kodi J84.1, 

J84.8, J84.9, M34.8), lai ārstētu hroniskas fibrozējošas plaušu slimības, kas noris ar progresīvi 

fibrozējošu fenotipu, tai skaitā idiopātiskās pulmonālās fibrozes un ar sistēmisko sklerozi saistītas 

intersticiālas plaušu slimības ārstēšanai. 


