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Informācija par Zāļu valsts aģentūras 04.02.2022. atzinumu Nr.11-3/188  

par zāļu Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums injekcijām 30mg/ml, 60mg/0,4ml, 

105mg/0,7ml, 150mg/ml ārstniecisko un izmaksu efektivitāti 
 

Zāļu nosaukums Hemlibra šķīdums injekcijām 30mg/ml, 

Hemlibra šķīdums injekcijām 60mg/0,4ml, 

Hemlibra šķīdums injekcijām 105mg/0,7ml, 

Hemlibra šķīdums injekcijām 150mg/ml 

Zāļu vispārīgais nosaukums Emicizumabum 

Zāļu reģistrācijas apliecības 

numurs 

EU/1/18/1271/001, EU/1/18/1271/002, EU/1/18/1271/003, 

EU/1/18/1271/004 

Reģistrācijas apliecības 

īpašnieka nosaukums un adrese 

Roche Registration GmbH  

Emil-Barell-Strasse 1  

79639 Grenzach-Wyhlen  

Vācija 

Zāļu kods ATĶ/DDD 

klasifikācijā 

B02BX06, hemostatiskie līdzekļi, K vitamīns un citi 

hemostatiskie līdzekļi, citi hemostatiskie līdzekļi sistēmiskai 

lietošanai 

Zāļu forma šķīdums injekcijām 

Zāļu stiprums 30mg/ml, 60mg/0,4ml, 105mg/0,7ml, 150mg/ml 

Zāļu ievadīšanas veids subkutānai lietošanai 

Zāļu iepakojuma lielums 1 flakons 

Iesniegumā norādītā diagnoze Pacientu mērķa grupa 

Pārmantots VIII faktora deficīts 

(D66) 

Iepriekš neārstēti pacienti ar smagu A hemofīliju 

(pārmantotu VIII faktora deficītu, FVIII < 1%), kuriem nav 

VIII faktora inhibitori 

 

Zāļu Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums injekcijām 30mg/ml Nr.1, Hemlibra 

(Emicizumabum) šķīdums injekcijām 60mg/0,4ml Nr.1, Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums 

injekcijām 105mg/0,7ml Nr.1 un Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums injekcijām 150mg/ml 
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Nr.1 (turpmāk – zāles Hemlibra) ārstnieciskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Ministru 

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

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

10.91.apakšpunktu, novērtējot zāļu ārstniecisko efektivitāti Iesniegumā minētajai diagnozei un 

pacientu grupai. 

 

Zāļu ārstnieciskās efektivitātes novērtējums 

 

Zāles Hemlibra satur aktīvo vielu Emicizumabum (B02BX06, hemostatiskie līdzekļi, K 

vitamīns un citi hemostatiskie līdzekļi, citi hemostatiskie līdzekļi sistēmiskai lietošanai), kas ir 

humanizētas monoklonālas, modificētas imūnglobulīna G4 (IgG4) antivielas ar bispecifisku 

antivielas struktūru. Emicizumabum savieno aktivēto IX faktoru un X faktoru, atjaunojot trūkstošā 

aktivētā VIII faktora funkciju, kas nepieciešams efektīvai hemostāzei. Emicizumabum nav 

strukturālas līdzības vai sekvences homoloģijas ar VIII faktoru, tāpēc tas neinducē un neveicina 

tiešu VIII faktora inhibitoru veidošanos. 

 

Saskaņā ar zāļu aprakstu zāles ir indicētas asiņošanas ikdienas profilaksei pacientiem ar 

smagu A hemofiliju (pārmantotu VIII faktora deficītu, FVIII < 1%), kuriem nav VIII faktora 

inhibitori. Emicizumabum var lietot visās vecuma grupās. 

 

A hemofilija – retā slimība (ORPHA kods 98878; prevalence aptuveni 1 uz 6000 vīriešu; ar X 

hromosomu saistīta recesīvi pārmantota), visbiežākā no hemofilijas formām, kam raksturīgas 

spontānas vai ilgstošas asiņošanas VIII faktora (FVIII) trūkuma dēļ, ko izraisa mutācijas F8 gēnā 

(Xq28), kas kodē VIII koagulācijas faktoru. Klīnisko izpausmju smagums atkarīgs no FVIII 

trūkuma apmēra: smaga A hemofilija (retās slimības apakštips, ORPHA kods 169802; FVIII 

bioloģiskā aktivitāte ir zem 1%) – biežas spontānas hemorāģijas un anormālas asiņošanas nelielu 

ievainojumu gadījumā vai pēc traumas, operācijas vai stomatoloģiskas manipulācijas; vidēji 

smaga A hemofilija (FVIII bioloģiskā aktivitāte ir 1% - 5%) – anormālas asiņošanas nelielu 

ievainojumu gadījumā vai pēc traumas, operācijas vai stomatoloģiskas manipulācijas, bet 

spontānas hemorāģijas ir reti; viegla A hemofilija (FVIII bioloģiskā aktivitāte ir 5% - 40%) – 

anormālas asiņošanas nelielu ievainojumu gadījumā vai pēc traumas, operācijas vai 

stomatoloģiskas manipulācijas, bet spontānu hemorāģiju nav. Visbiežāk asiņošana ir locītavās 

(hemartrozes) un muskuļos (hematomas), bet var būt jebkurā citā vietā; raksturīga slimības pazīme 

ir spontāna hematūrija. Nepietiekamas vai neatbilstošas atkārtotu hemartrožu un hematomu 

ārstēšanas rezultātā rodas stīvums, locītavu deformācija un paralīze, izraisot smagu invaliditāti. Ar 

mūsdienu terapijas iespējām prognoze ir labvēlīga – jo ātrāk tiek uzsākta pacienta klīniskajam 

stāvoklim vispiemērotākā aizvietojošā terapija, jo labāka ir prognoze. 

 

Ārstēšana jāsāk ārsta, kuram ir pieredze hemofilijas un/vai ar asiņošanu saistītu traucējumu 

ārstēšanā, uzraudzībā. Ieteicamā Emicizumabum deva ir 3 mg/kg vienu reizi nedēļā pirmajās 4 

nedēļās (piesātinošā deva) un pēc tam uzturošā deva vai nu 1,5 mg/kg reizi nedēļā, 3 mg/kg ik pēc 

divām nedēļām, vai 6 mg/kg ik pēc četrām nedēļām. Piesātinošo devu ievadīšanas shēma ir 

identiska neatkarīgi no ordinētās uzturošās terapijas shēmas. Zāles paredzētas tikai subkutānai 

lietošanai, un tās jāievada aseptiski. Zāļu injicēšanai drīkst izmantot tikai ieteiktās injekciju vietas: 

vēderu, augšdelmu ārpusi un augšstilbus; injekcijas vietu mainīšana var palīdzēt novērst vai 

mazināt reakcijas injekcijas vietā; injekcijas nedrīkst veikt vietās, kur āda ir apsārtusi, ar 

asinsizplūdumiem, jutīga vai cieta, kā arī dzimumzīmēs vai rētās. Līdzestības veicināšanai 

uzturošās terapija shēma jāizvēlas atkarībā no ārsta, pacienta/viņa aprūpētāja vēlmēm. 

Sagatavojot kopējo lietojamo zāļu tilpumu, vienā šļircē nedrīkst kombinēt dažādas 

medikamenta koncentrācijas (30 mg/ml un 150 mg/ml). Vienā injekcijā nedrīkst ievadīt par 2 ml 

lielāku tilpumu. Flakoni ar Emicizumabum šķīdumu injekcijām ir paredzēti tikai vienreizējai 

lietošanai. Zāles paredzētas ilgstošai profilaktiskai terapijai, devas pielāgošana ārstēšanas laikā 
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nav ieteicama. Profilaktiska FVIII lietošana var tikt turpināta pirmajās 7 Emicizumabum lietošanas 

dienās. 

 

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

Pārmantots VIII faktora deficīts (D66) ar izrakstīšanas nosacījumu – izraksta hematologs vai 

bērnu hematoonkologs saskaņā ar konsīlija slēdzienu pacientiem ar hemofīlijas inhibitoru formu; 

C saraksta medikaments. 

 

Emicizumabum salīdzinošās efektivitātes pierādīšanai izmantotās publikācijas 

 

Publikāciju (1., 2. un 3.) rezultātu sadaļās Aģentūra ir ietvērusi arī atsevišķus nozīmīgus 

rādītājus no Emicizumabum (Hemlibra) zāļu apraksta (no 08.12.2021.) un Eiropas Zāļu aģentūras 

(European Medicines Agency, EMA) novērtējuma ziņojuma (Assessment report), par kuriem 

publikācijā nav iekļauta informācija. 

 

1. Mahlangu et al. “Emicizumab Prophylaxis in Patients Who Have Hemophilia A without 

Inhibitors” N Engl J Med (2018) – 3. fāzes, randomizēts, atklāts, aktīvi kontrolēts, paralēlu grupu, 

daudzcentru pētījums HAVEN 3, kurā iekļauti vismaz 12 gadus veci vīriešu dzimuma pacienti ar 

smagu A hemofiliju (endogēnā FVIII aktivitāte < 1%) bez FVIII inhibitoriem, kuri iepriekš bija 

saņēmuši epizodiskas (pēc nepieciešamības) vai profilaktiskas FVIII koncentrāta infūzijas; 

pacientu ķermeņa masa vismaz 40kg u.c. Pētījumā netika iekļauti pacienti ar citiem asiņošanas 

traucējumiem; pacienti, kuri iepriekšējo 12 mēnešu laikā saņēmuši terapiju trombemboliskas 

slimības ārstēšanai; pacienti, kuriem plānota operācija; pacienti, kuri lieto sistēmisku 

imūnmodulatoru terapiju u.c. 

Primārais mērķis – ārstēto asiņošanas gadījumu skaita attiecība (A grupā vs. C grupā un B grupā 

vs. C grupā) vismaz 24 nedēļu periodā. 

Sekundārie/ citi – (randomizētajiem salīdzinājumiem) visu asiņošanas gadījumu (ārstēto un 

neārstēto) skaits; spontāno asiņošanas gadījumu skaits; locītavu asiņošanas gadījumu skaits; mērķa 

locītavu asiņošanas gadījumu skaits; dzīves kvalitātes vērtējums atbilstoši Haem-A-QoL anketas 

fiziskās veselības apakšskalai (The Haemophilia Quality of Life Questionnaire for Adults; vērtības 

no 0 līdz 100, augstāks punktu skaits atspoguļo lielāku pasliktināšanos, izmaiņas fiziskās veselības 

apakšskalā par 10 un vairāk punktiem uzskatāmas par klīniski nozīmīgām; alternatīvā anketa 

pusaudžiem Haemo-QoL-Short Form); labākais ārstēšanas veids pacientu vērtējumā; 

intrapersonālais (intra‐individual) asiņošanas gadījumu biežuma salīdzinājums nerandomizētajā 

grupā; terapijas drošums u.c. 

Terapijas shēma – pētījumā iekļauti 152 pacienti, no tiem 89 iepriekš bija saņēmuši epizodisku 

FVIII terapiju (t.sk. 10, 10 un 5 attiecīgi A, B un C grupās bija saņēmuši epizodisku ārstēšanu ar 

FVIII neintervences pētījuma (non-interventional study, NIS) ietvaros), randomizēti (2:2:1) 

Emicizumabum profilaktiskai lietošanai (A un B grupas) vai profilakses nelietošanai (C grupa): 36 

pacienti saņēma Emicizumabum 4 piesātinošās devas 3,0mg/kg nedēļā un turpmāk 1,5mg/kg vienu 

reizi nedēļā s/c (A grupa); 35 pacienti saņēma Emicizumabum 4 piesātinošās devas 3,0mg/kg 

nedēļā un turpmāk 3,0mg/kg vienu reizi 2 nedēļās s/c (B grupa); 18 pacienti saņēma epizodisku 

akūtu asiņošanu ārstēšanu, bet nesaņēma profilaksi (C grupa).  

63 pacienti iekļauti D grupā – Emicizumabum 4 piesātinošās devas 3,0mg/kg nedēļā un turpmāk 

1,5mg/kg vienu reizi nedēļā s/c (no tiem 48 pacienti iepriekš profilaktiski bija saņēmuši FVIII 

koncentrātu NIS ietvaros). 

Stratifikācija veikta atbilstoši asiņošanas notikumu skaitam (<9 vai ≥9) iepriekšējo 24 nedēļu 

laikā. 

Izlaušanās (breakthrough) asiņošanas kontrolēšanai tika lietots FVIII pētnieka noteiktā devā. 

Pacienti C grupā varēja mainīt terapiju uz Emicizumabum (3 mg/kg vienu reizi 2 nedēļās) pēc tam, 

kad vismaz 24 nedēļas nebija saņemta profilaktiska terapija. 
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A un B grupas pacientiem, kuriem bija apstiprināti vismaz divi asiņošanas gadījumi, pēc 24 

nedēļām bija atļauta devas titrēšana uz augšu līdz 3 mg/kg reizi nedēļā, D grupas pacientiem devas 

titrēšana uz augšu bija atļauta pēc otrā apstiprinātā asiņošanas gadījuma. 

Efektivitāte vērtēta ārstēt paredzētajai (intent-to-treat, ITT) populācijai, drošums vērtēts drošuma 

populācijai. 

Rezultāti: 

o efektivitātes ilguma mediāna A, B un C grupās: 29,6 nedēļas (diapazons 17,3 - 49,6), 

31,3 nedēļas (diapazons 7,3 - 50,6) un 24,0 nedēļas (diapazons 14,4 - 25,0); 

o vismaz 24 pētījuma nedēļas pabeidza 96,1% pacientu (146/152): 97,2% A grupā, 100% B 

grupā, 94,4% C grupā un 93,7% D grupā; 

o pacientu īpatsvars, kuri pētījuma laikā lietojuši FVIII terapiju (visbiežāk – īsas darbības): 

47,2% A grupā un 48,6% B grupā vs. 100% C (kontroles) grupā, 84,1% D grupā (ņemot 

vērā to, ka pacienti turpināja FVIII profilaksi līdz Emicizumabum otrās piesātinošās devas 

saņemšanai ar nolūku izvairīties no asiņošanas epizodēm līdz tiek sasniegts adekvāts 

Emicizumabum līmenis); 

o primārās analīzes laikā uzturošās devas titrēšana uz augšu tika veikta pieciem pacientiem; 

o vairums pacientu no C kontroles grupas, kuri pabeidza 24 pētījuma nedēļas bez zāļu 

lietošanas profilaktiski (15/16), mainīja terapiju uz Emicizumabum; 

o ārstētās asiņošanas: 

- asiņošanas gadījumu skaits gadā (annualised bleeding rate, ABR): 1,5 (95% CI 0,9 

- 2,5) A grupā un 1,3 (95% CI 0,8 - 2,3) B grupā vs. 38,2 (95% CI 22,9 - 63,8) C 

grupā; 

- asiņošanas biežuma relatīvais samazinājums bija 96% A grupā (biežuma attiecība 

(rate ratio, RR) 0,04; 95% CI 0,02 - 0,08; p < 0,001) un 97% B grupā (RR 0,03; 

95% CI 0,02 - 0,07; p < 0,001), salīdzinot ar C grupu; 

- pacientu īpatsvars bez ārstētiem asiņošanas gadījumiem bija 56% A grupā, 60% B 

grupā un 0% C grupā; 

- ABR mediāna: 0 A grupā, 0 B grupā un 40,4 C grupā; 

o visu sekundāro ar asiņošanu saistīto mērķa kritēriju biežums bija zemāks Emicizumabum 

grupās (A un B), salīdzinot ar profilakses nelietošanas grupu (C): 

- visas asiņošanas: ABR 2,5 un 2,6 vs. 47,6 (relatīvais samazinājums 95% un 94% A 

un B grupās vs. C; p < 0,0001 abiem salīdzinājumiem), pacientu īpatsvars, kuriem 

asiņošanas gadījumu skaits bija 0: 50%, 40% un 0%; 

- ārstētās spontānas asiņošanas: ABR 1,0 un 0,3 vs. 15,6 (94% un 98% samazinājums 

A un B grupās vs. C; p < 0,0001 abiem salīdzinājumiem), pacientu īpatsvars, 

kuriem asiņošanas gadījumu skaits bija 0: 67%, 89% un 22%; 

- ārstētās locītavu asiņošanas: ABR 1,1 un 0,9 vs. 26,5 (96% un 97% samazinājums 

A un B grupās vs. C; p < 0,0001 abiem salīdzinājumiem), pacientu īpatsvars, 

kuriem asiņošanas gadījumu skaits bija 0: 58%, 74% un 0%; 

- ārstētās mērķa locītavu asiņošanas: ABR 0,6 un 0,7 vs. 13,0 (95% samazinājums A 

un B grupās vs. C; p < 0,0001 abiem salīdzinājumiem), pacientu īpatsvars, kuriem 

asiņošanas gadījumu skaits bija 0: 69%, 77% un 28%; 

o intrapersonālais salīdzinājums – profilaktiski lietots Emicizumabum un iepriekš 

profilaktiski lietots FVIII – 48 pacienti no D grupas (profilaktiski lietots Emicizumabum 

HAVEN 3 ietvaros; iepriekš bija piedalījušies NIS) vs. NIS grupa (48 pacienti; agrāk 

profilaktiski lietots FVIII): 

- efektivitātes ilguma mediāna: 33,7 nedēļas (diapazons 20,1 - 48,6) vs. 30,1 nedēļa 

(diapazons 5,0 - 45,1); 



5 

 

- ārstētās asiņošanas: ABR 1,5 vs. 4,8 (relatīvais samazinājums 68% D grupā vs. 

NIS; RR 0,32; 95% CI 0,20 - 0,51; p < 0,0001), ABR mediāna: 0 D grupā un 1,8 

NIS grupā, pacientu īpatsvars, kuriem asiņošanas gadījumu skaits bija 0: 54% un 

40%; 

- visas asiņošanas – ABR relatīvais samazinājums 63% D grupā vs. NIS (RR 0,37, p 

< 0,0002); 

o ar veselību saistītā dzīves kvalitāte – novērotās vidējās (mean) atšķirības Haem-A-QoL 

Fiziskās veselības apakšskalā 25. nedēļā A un B grupās, salīdzinot ar C grupu, nebija 

statistiski nozīmīgas: 12,5 punkti (95% CI −2,0 līdz 27,0; p = 0,09) un 16,0 punkti (95% CI 

1,2 līdz 30,8; nav statistiski nozīmīgs atbilstoši hierarhiskai testēšanai) 

o atbilstoši EmiPref aptaujas rezultātiem, sākotnēji randomizētajā populācijā 94% 

respondentu deva priekšroku Emicizumabum lietošanai, D grupā – 98% priekšrocība 

Emicizumabum pār FVIII profilaksi. 

Drošums: 

o kopumā novērotas 543 nevēlamās blakusparādības 127 pacientiem, visbiežāk: reakcija 

injekcijas vietā (25%), artralģija (19%), nazofaringīts (12%), galvassāpes un augšējo 

elpceļu infekcija (katra 11%); 

o viens pacients pārtrauca terapiju vairāku zemas smaguma pakāpes blakusparādību dēļ, kas 

tika uzskatītas par saistītām ar Emicizumabum terapiju; 

o netika novēroti nāves gadījumi, trombotiski notikumi vai trombotiskas mikroangiopātijas 

notikumi, kā arī antivielu pret Emicizumabum veidošānās vai jaunu FVIII inhibitoru 

attīstība; 

o kopumā bija 14 nopietnas blakusparādības, neviena no tām nebija saistīta ar vienlaicīgu 

Emicizumabum un FVIII lietošanu.  

 

2. Pipe et al. “Efficacy, safety, and pharmacokinetics of emicizumab prophylaxis given every 4 

weeks in people with haemophilia A (HAVEN 4): a multicentre, open-label, non-randomised 

phase 3 study” Lancet Haematol (2019) – 3. fāzes, nerandomizēts, viena zara, atklāts, divpakāpju 

(two-stage), daudzcentru pētījums HAVEN 4, kurā iekļauti vismaz 12 g.v. vīriešu dzimuma 

pacienti ar smagu A hemofiliju (endogēnā FVIII aktivitāte < 1%) bez FVIII inhibitoriem vai A 

hemofiliju ar FVIII inhibitoriem, kuri saņēmuši epizodisku vai profilaktisku terapiju ar FVIII 

koncentrātu vai koagulācijas faktora inhibitoru aktivitātes mazinošiem līdzekļiem; pieejama 

dokumentēta informācija par saņemto terapiju vismaz 24 nedēļas pirms iesaistes pētījumā; 

adekvāta hematoloģiskā, nieru un aknu funkcija; pacientu ķermeņa masa vismaz 40 kg u.c. 

Pētījumā netika iekļauti pacienti, kuri saņem vai kuriem plānota imūntolerances indukcijas 

terapija; pacienti, kuri iepriekšējo 12 mēnešu laikā saņēmuši terapiju trombemboliskas slimības 

ārstēšanai; pacienti ar citiem asiņošanas traucējumiem; pacienti, kuriem plānota operācija u.c. 

Primārie efektivitātes mērķi – Emicizumabum profilaktiskas lietošanas efektivitāte, uzturot 

adekvātu asiņošanas kontroli, kas izteikta kā ABR ārstētām asiņošanām, visām asiņošanām 

(ārstētām un neārstētām), ārstētām spontānām asiņošanām, ārstētām locītavu asiņošanām, ārstētām 

mērķa locītavu asiņošanām. 

Citi: ar veselību saistītās dzīves kvalitātes vērtējums pēc 24 terapijas nedēļām atbilstoši Haem-A-

QoL (vismaz 18 g.v. pacientiem) vai Haemo-QoL-SF (12 - 17 g.v. pacientiem); terapijas 

priekšrocības vērtējums 17. nedēļā atbilstoši EmiPref aptaujai; farmakokinētikas un 

farmakodinamikas rādītāji run-in kohortai; terapijas drošums. 

Terapijas shēma: run-in kohortā 7 pacienti saņēma Emicizumabum 6mg/kg s/c reizi četrās nedēļās 

vismaz 24 nedēļas (bez piesātinošās devas), pēc tam pacienti varēja turpināt uzturošo terapiju vai 

paaugstināt lietoto devu līdz 3mg/kg reizi nedēļā, ja atbilda suboptimālas atbildreakcijas 

kritērijiem; 
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paplašinātajā (expansion) kohortā 41 pacients saņēma Emicizumabum 3mg/kg vienu reizi nedēļā 

četras piesātinošās devas ar sekojošu uzturošo terapiju Emicizumabum 6mg/kg s/c reizi četrās 

nedēļās vismaz 24 nedēļas. 

Pacientiem, kuri lietoja FVIII profilaktiski pirms dalības paplašinātajā kohortā, tika atļauts 

turpināt profilaksi līdz otrās Emicizumabum piesātinošās devas saņemšanai, lai izvairītos no 

asiņošanām pirms adekvātas Emicizumabum koncentrācijas sasniegšanas. Citos gadījumos 

vienlaikus lietota rutīnas profilakse ar FVIII koncentrātu vai koagulācijas faktora inhibitoru 

aktivitātes mazinošiem līdzekļiem netika atļauta. 

Rezultātu analīzē pielietota aprakstošā statistika. 

Rezultāti: 

o pacientu vecuma mediāna bija 37,0 gadi (diapazons 14 - 50) run-in un 39,0 gadi 

(diapazons 14 - 68) paplašinātajā kohortā; lielākā daļa pacientu bija vismaz 18 gadus veci 

(86% un 93%); 

o vairums pētījumā iekļauto pacientu bija ar smagu A hemofiliju (100% run-in un 98% 

paplašinātajā kohortā) un mērķa locītavām pētījuma sākumā (86% un 61%); 

o pacientu īpatsvars, kuri iepriekš saņēmuši profilaktisku terapiju: 0% run-in un 73% 

paplašinātajā kohortā (visbiežāk – īsas darbības FVIII), epizodisku terapiju iepriekš 

saņēmuši attiecīgi 100% un 27% (visbiežāk – īsas darbības FVIII); 

o pacientu īpatsvars ar FVIII inhibitoriem pētījuma sākumā: 43% run-in un 12% 

paplašinātajā kohortā; 

o visbiežāk līdztekus Emicizumabum terapijai pētījuma laikā pacienti lietoja īsas darbības 

FVIII koncentrātu (49%; lietotās devas mediāna 25,8 V/kg, devu skaita mediāna uz 

asiņošanas gadījumu 1,0), pagarinātas darbības FVIII koncentrātu lietoja 10% pacientu 

(lietotās devas mediāna 39,0 V/kg, devu skaita mediāna uz asiņošanas gadījumu 2,0), 

savukārt 2% pacientu lietoja rekombinanto FVIIa (lietotās devas mediāna 90,8 μg/kg, devu 

skaita mediāna uz asiņošanas gadījumu 3,0), neviens no pacientiem nesaņēma 

antiinhibitoru koagulantu kompleksu; 

o run-in kohortā efektivitātes perioda mediāna bija 35,43 nedēļas (diapazons 33,4 - 37,4); 

o atbilstoši run-in kohortas rezultātiem, terapijas shēmas farmakokinētiskais profils un 

drošums atbilda uz modeli balstītajām prognozēm, nodrošinot pietiekamus pierādījumus 

pētījuma uzsākšanai paplašinātajā kohortā; 

o paplašinātajā kohortā efektivitātes perioda mediāna bija 25,6 nedēļas (diapazons 24,1 - 

29,4); 

o asiņošanas incidence paplašinātajā kohortā: 

- ārstētās asiņošanas: ABR 2,4 (95% CI 1,4 - 4,3), ABR mediāna bija 0, pacientu 

īpatsvars bez ārstētām asiņošanām bija 56,1% un ar 0-3 ārstētām asiņošanām – 

90%; 

- visas asiņošanas: ABR 4,5 (95% CI 3,1 - 6,6), ABR mediāna bija 2,1, pacientu 

īpatsvars bez ārstētām asiņošanām bija 29% un ar 0-3 ārstētām asiņošanām – 80%; 

- ārstētās spontānās asiņošanas: ABR 0,6 (95% CI 0,3 - 1,5), ABR mediāna bija 0, 

pacientu īpatsvars bez ārstētām asiņošanām bija 83% un ar 0-3 ārstētām asiņošanām 

– 98%; 

- ārstētās locītavu asiņošanas: ABR 1,7 (95% CI 0,8 - 3,7), ABR mediāna bija 0, 

pacientu īpatsvars bez ārstētām asiņošanām bija 71% un ar 0-3 ārstētām asiņošanām 

– 95%; 

- ārstētās mērķa locītavu asiņošanas: ABR 1,0 (95% CI 0,3 - 3,3), ABR mediāna bija 

0, pacientu īpatsvars bez ārstētām asiņošanām bija 85% un ar 0-3 ārstētām 

asiņošanām – 98%; 

o atbilstoši iepriekš definēto apakšgrupu analīzes rezultātiem, nav pierādījumu, ka 

Emicizumabum 6 mg/kg vienu reizi četrās nedēļās terapeitisko efektivitāti ietekmē 
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atšķirības pacientu FVIII inhibitoru statusā, mērķa locītavu esamība vai iepriekš saņemtā 

terapijas shēma (epizodiska vs. profilaktiska); 

o Emicizumabum terapijas rezultātā novērots ar veselību saistītās dzīves kvalitātes 

uzlabojums (pēc 24 nedēļu terapijas vidējās (mean) izmaiņas Haem-A-QoL kopējā skalā 

bija -13,62 punkti (95% CI -18,36 līdz -8,88), zemākām vērtībām atspoguļojot labāku 

dzīves kvalitāti); 

o atbilstoši EmiPref rezultātiem, 100% pacientu norādīja, ka dod priekšroku Emicizumabum, 

salīdzinot ar iepriekš lietotiem i/v FVIII vai koagulācijas faktora inhibitoru aktivitātes 

mazinošiem līdzekļiem. 

Drošums: 

o vismaz viena nevēlamā blakusparādība novērota 73% pacientu, biežākās: nazogfaringīts 

(27%), reakcija injekcijas vietā (22%), artralģija (20%), galvassāpes (12%) u.c.; 

o ar terapiju saistītas nevēlamās blakusparādības novērotas 29% pacientu (biežākā – reakcija 

injekcijas vietā); 

o netika novēroti trombemboliski notikumi, trombotiska mikroangiopātija, hipersensitivitātes 

reakcijas vai de novo FVIII inhibitoru attīstība; 

o nevienam no pacientiem nebija nepieciešams pārtraukt terapiju nevēlamo blakusparādību 

dēļ, netika konstatēti nāves gadījumi. 

 

Emicizumabum un profilaktiski lietota FVIII savstarpējās efektivitātes novērtēšanai veikts 

intrapersonālais salīdzinājums klīniskā pētījuma HAVEN 3 D grupā iekļautajiem pacientiem ar 

viņu vēsturiskajiem rezultātiem NIS. 

 

3. Kruse‐ Jarres et al. “Bleeding and safety outcomes in persons with haemophilia A without 

inhibitors: Results from a prospective non‐interventional study in a real‐world setting” 

Haemophilia (2019) – starptautisks, daudzcentru, prospektīvs neintervences pētījums ar mērķi 

fiksēt detalizētus klīniskos datus par asiņošanas epizodēm un hemofilijas ārstēšanai paredzēto zāļu 

lietošanu pacientiem ar A hemofiliju reālā klīniskajā praksē. Pētījumā ir trīs kohortas: A kohorta – 

vismaz 12 gadus veci pacienti ar A hemofiliju un inhibitoriem; B kohorta – pacienti 0-11 gadus 

veci ar A hemofiliju un inhibitoriem; C kohorta – vismaz 12 gadus veci pacienti ar A hemofiliju 

bez inhibitoriem. 

Šajā publikācijā analizēti rezultāti C kohortai. 

Pētījumā iekļauti vismaz 12 gadus veci pacienti ar smagu A hemofiliju (endogēnā FVIII aktivitāte 

< 1%) bez FVIII inhibitoriem, kuri vismaz 150 dienas pirms iekļaušanas pētījumā bija saņēmuši 

epizodiskas (pēc nepieciešamības) vai profilaktiskas FVIII koncentrāta infūzijas. Pacientu 

iekļaušanas/ izslēgšanas kritēriji bija līdzīgi kā 3. fāzes pētījumā HAVEN 3. 

Primārais mērķis: ārstēto asiņošanas epizožu skaits laika gaitā. 

Citi ar asiņošanu saistītie mērķi: visu (ārstēto un neārstēto) asiņošanas epizožu skaits, asiņošanas 

cēlonis, veids un lokalizācija. 

Sekundārie: lietotā FVIII produkta veids un nolūks; terapijas drošums. 

Publikācijā nav ietverti ar veselību saistītās dzīves kvalitātes analīzes rezultāti. 

Terapijas shēma – pētījuma C kohortā bija iekļauti 94 pacienti: epizodiskās terapijas grupa (45 

pacienti) un profilaktiskās terapijas grupa (49 pacienti). Pēc tam pacientiem bija iespēja piedalīties 

3. fāzes Emicizumabum pētījumā HAVEN 3. 

Rezultātu analīzē pielietota aprakstošā statistika. 

Rezultāti: 

o iekļauto pacientu vecuma mediāna 34 gadi (diapazons 12 - 76), visi pētījumā iekļautie 

pacienti bija vīriešu dzimuma; 

o efektivitātes perioda mediāna bija 27,7 nedēļas (diapazons 15,4 - 47,7) epizodiskās 

terapijas grupā un 30,4 nedēļas (diapazons 12,4 - 45,1) profilaktiskās terapijas grupā; 
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o pētījumu pabeidza 95,6% pacientu epizodiskās terapijas grupā un 95,9% pacientu 

profilaktiskās terapijas grupā; 

o 64,4% pacientu no epizodiskās grupas un 89,8% pacientu no profilaktiskās grupas pēc tam 

iesaistījās HAVEN 3 pētījumā; 

o ārstēto asiņošanu īpatsvars: 81,8% epizodiskās terapijas grupā un 79,9% profilaktiskās 

terapijas grupā; 

o ārstētās asiņošanas epizodiskās un profilaktiskās terapijas grupās: ABR 36,1 (95% CI 30,8 

‐ 42,3) un 5,0 (95% CI 3,3 ‐ 7,5), ABR mediāna attiecīgi 31,1 un 1,9, pacientu īpatsvars 

bez ārstētām asiņošanām attiecīgi bija 0% un 36,7% un ar 0-3 ārstētām asiņošanām 

attiecīgi – 0% un 69,4%; 

o visas asiņošanas epizodiskās un profilaktiskās terapijas grupās: ABR 43,1 (95% CI 36,5 ‐ 

50,9) un 6,2 (95% CI 4,2 ‐ 9,2), ABR mediāna attiecīgi 35,3 un 2,7, pacientu īpatsvars bez 

ārstētām asiņošanām attiecīgi bija 0% un 32,7% un ar 0-3 ārstētām asiņošanām attiecīgi – 

0% un 61,2%; 

o asiņošanas cēlonis un lokalizācija bija līdzīgi epizodiskās un profilaktiskās grupās – 

aptuveni puse no ārstētām asiņošanām un visām asiņošanām bija spontānas, pārējās – 

traumas izraisītas, visbiežākā lokalizācija (ap 70%) – locītavas (elkonis, potīte, ceļa 

locītava); 

o visbiežāk lietotā terapija bija standarta FVIII (93,3% epizodiskās terapijas grupā un 83,7% 

profilaktiskās terapijas grupā), pagarinātas darbības FVIII – attiecīgi 11,1% un 18,4%; 

o līdzestība FVIII profilaktiskai terapijai: 66% pacientu izlietoja ≥80% no nozīmētajām 

devām, 34% – mazāk kā 80% no nozīmētajām devām; profilaktiski lietoto devu skaita 

nedēļā mediāna: 2,9 standarta FVIII un 2,1 pagarinātas darbības FVIII; 

o devu skaita mediāna: standarta FVIII – 24,5 (diapazons 1 - 109) epizodiskās terapijas 

grupā un 94,0 (diapazons 19 - 246) profilaktiskās terapijas grupā; pagarinātas darbības 

FVIII – attiecīgi 17,0 (diapazons 2 - 70) un 60,0 (diapazons 28 - 85). 

Drošums: 

o nevēlamās blakusparādības novērotas 35,1% pacientu, visbiežākā – augšējo elpceļu vīrusu 

infekcija (6,4%); 

o nopietnas nevēlamās blakusparādības epizodiskas terapijas grupā nenovēroja nevienam 

pacientam, profilaktiskās terapijas grupā – 6,1% pacientu (t.sk. hemartroze un 

gastrointestinālu polipu hemorāģija ar sekojošu fatālu miokarda infarktu). 

 

Citas iesniegtās publikācijas 

 

4. Henry et al. “Cost-utility analysis of life-long prophylaxis with recombinant factor VIIIFc vs 

recombinant factor VIII for the management of severe Haemophilia A in Sweden” Journal of 

Medical Economics (2018) – izmaksu lietderīguma analīze ar mērķi novērtēt profilaktiski lietota 

rekombinanta pagarinātas darbības FVIII (rFVIIIFc) izmaksu lietderīgumu pacientiem ar smagu A 

hemofiliju no Zviedrijas veselības aprūpes sistēmas perspektīvas. Izmantojot Markova modeli, 

novērtēti paredzamie ieguvumi un izmaksas profilaktiskai rFVIIIFc un rFVIII lietošanai 

pacientiem mūža garumā. Klīniskie rezultāti ietvēra ABR un dzīves kvalitāti, kas atspoguļota kā 

nelietderīguma (disutility) vērtības piemērošana asiņošanas epizodēm un injekciju biežumam. 

Izmaksas ietvēra FVIII profilaktiskās lietošanas izmaksas un asiņošanas izārstēšanu. Pētījuma 

rezultāti liecina, ka pagarinātas darbības FVIII var būt izmaksu efektīva profilaktiskās terapijas 

iespēja A hemofilijas pacientiem, uzlabojot dzīves kvalitāti un samazinot ārstēšanas izmaksas 

salīdzinājumā ar biežāk lietotām konvencionālām rFVIII alternatīvām. Pagarinot zāļu devas 

ievadīšanas intervālu no reizi divās dienās uz reizi piecās dienās, tiek iegūts lietderīguma (utility) 
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pieaugums 0,04 vienību apmērā. Mazāks skaits asiņošanas epizožu un retāka zāļu injicēšana 

rezultējās paredzamajā ieguvumā 0,59 QALY apmērā. 

 

5. Johnston et al. “Preferences and Health-Related Quality-of-Life Related to Disease and 

Treatment Features for Patients with Hemophilia A in a Canadian General Population Sample” 

Patient Prefer Adherence (2021) – dzīves kvalitātes pētījums Kanādas pacientu populācijā ar 

mērķi noteikt lietderīguma vērtības saistībā ar veselības stāvokli un lietoto terapiju A hemofilijas 

gadījumā no Kanādas sabiedrības perspektīvas, iekļaujot priekšrocības, kas saistītas ar terapijas 

efektivitāti, lietošanas biežumu un ievadīšanas veidu. Apkopoti dati par 82 respondentiem (bērni 

vai pieaugušie ar A hemofiliju), kuri saņēmuši s/c profilaksi, i/v profilaksi, ārstēšanu pēc 

nepieciešamības. Vidējās (mean) lietderīguma vērtības visaugstāk novērtētas s/c profilaksei (0,90; 

95% CI 0,87 - 0,93), tālāk seko i/v profilakse (0,81; 95% CI 0,78  - 0,85) un ārstēšana pēc 

nepieciešamības (0,70; 95% CI 0,65 - 0,76). Regresijas analīzes rezultāti liecina, ka s/c terapija 

saistīta ar veselības stāvokļa lietderīguma pieaugumu + 0,1112 vienību apmērā (p < 0,001 

salīdzinājumam ar i/v infūziju). Papildus asiņošanas epizodes un biežākas infūzijas saistītas ar 

zemākām lietderīguma vērtībām (-0,0027 par asiņošanu un - 0,0003 par infūziju). 

 

6. Peyvandi et al. “A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in 

Hemophilia A” N Engl J Med (2016) – randomizēts, daudzcentru pētījums ar mērķi novērtēt FVIII 

inhibitoru incidenci pacientiem ar smagu A hemofiliju, kuri ārstēti ar plazmas derivētu FVIII, kas 

satur Villebranda faktoru, un rekombinanto FVIII. Analizēti dati par 251 vīriešu dzimuma 

pacientu ar smagu A hemofiliju, kas jaunāki par 6 gadiem un iepriekš nav saņēmuši ārstēšanu ar 

FVIII koncentrātu vai saņēmuši minimālu ārstēšanu ar asins komponentiem. Atbilstoši pētījuma 

rezultātiem, visu inhibitoru kumulatīvā incidence bija 26,8% (95% CI 18,4 - 35,2) plazmas 

derivētā FVIII grupā un 44,5% (95% CI 34,7 - 54,3) rekombinantā FVIII grupā, augsts inhibitoru 

titrs – attiecīgi 18,6% (95% CI 11,2 - 26,0) un 28,4% (95% CI 19,6 - 37,2). Rekombinanto FVIII 

preparātu lietošana saistīta ar inhibitoru incidences pieaugumu par 87%, salīdzinot ar plazmas 

derivēto FVIII preparātu lietošanu (HR 1,87; 95% CI 1,17 - 2,96) pacientiem ar smagu A 

hemofiliju, kuri iepriekš nav saņēmuši ārstēšanu ar FVIII koncentrātu vai saņēmuši minimālu 

ārstēšanu ar asins komponentiem. 

 

Vienlaikus, EMA veiktajā izvērtējumā “Factor VIII medicines: no clear and consistent 

evidence of difference in risk of inhibitor development between classes” (EMA/603417/2017, 

publicēts 15.09.2017., izvērtējumā iekļauts arī augstāk minētais pētījums Peyvandi et al. (2016); 

Aģentūras materiāls) secināts, ka pašreiz pieejamie pierādījumi nepamato apgalvojumu par 

atšķirībām attiecībā uz inhibitoru veidošanās risku starp plazmas derivētiem FVIII preparātiem un 

rekombinantiem FVIII preparātiem. 

 

7. Young et al. “A multicenter, open-label phase 3 study of emicizumab prophylaxis in children 

with hemophilia A with inhibitors” Blood (2019) (Aģentūras materiāls) – 3. fāzes, atklāts, viena 

zara, daudzcentru klīniskais pētījums HAVEN 2, kurā iekļauti 88 pacienti ar A hemofiliju (96,6% 

pacienti ar smagu slimību) un FVIII inhibitoriem, kas jaunāki par 12 gadiem un iepriekš saņēmuši 

epizodisku vai profilaktisku ārstēšanu ar koagulācijas faktora inhibitoru aktivitātes mazinošiem 

līdzekļiem. 

Terapijas shēma – sākotnēji pacienti saņēma četras Emicizumabum piesātinošās devas (3,0 mg/kg 

s/c vienu reizi nedēļā) un turpmāk uzturošo terapiju: 1,5 mg/kg vienu reizi nedēļā (A grupa; 68 

pacienti), 3 mg/kg vienu reizi 2 nedēļās (B grupa; 10 pacienti) vai 6 mg/kg vienu reizi 4 nedēļās 

(C grupa; 10 pacienti). 

Vērtēta terapijas efektivitāte, drošums un farmakokinētiskais profils. 

Rezultāti: 
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o efektivitātes perioda mediāna A grupā bija 57,6 nedēļas (diapazons 17,9 - 92,6); 

o A grupā ārstētās asiņošanas: ABR 0,3 (95% CI 0,17 - 0,50), mediāna 0, pacientu īpatsvars 

bez ārstētām asiņošanām bija 77%; 

o 15 pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši profilaktisku ārstēšanu ar koagulācijas faktora 

inhibitoru aktivitātes mazinošiem līdzekļiem, veiktā intrapersonālā salīdzinājuma rezultāti 

uzrādīja asiņošanas riska relatīvo samazinājumu par 99% (95% CI 97,4 - 99,4) ar 

Emicizumabum terapiju; 

o ārstētās asiņošanas B un C grupās: ABR 0,2 (95% CI 0,03 - 1,72) un 2,2 (95% CI 0,69 - 

6,81), pacientu īpatsvars bez ārstētām asiņošanām bija attiecīgi 90% un 60%; 

o visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija nazofaringīts un reakcijas injekcijas 

vietā, trombotiski notikumi netika novēroti. 

 

Neskatoties uz to, ka medikamenta reģistrācijas brīdī nav pieejami tieši pētījumi par 

Emicizumabum efektivitāti un drošumu pediatriskiem pacientiem ar A hemofiliju bez 

inhibitoriem, EMA ir akceptējusi Emicizumabum lietošanu visām pacientu grupām, pamatojoties 

uz šādu argumentāciju: 

o ņemot vērā atšķirīgās pētījumu populācijas (pieaugušie un vismaz 12 gadus veci pusaudži 

vs. pediatriskie pacienti jaunāki par 12 gadiem), iepriekš saņemtās terapijas shēmas 

(koagulācijas faktora inhibitoru aktivitātes mazinoši līdzekļi vs. FVIII), Emicizumabum 

lietošanas biežumu (reizi nedēļā/ divās/ četrās), konstatēts, ka pētījumiem ir kopīgas 

būtiskas iezīmes (līdzīgi iekļaušanas kritēriji, ar asiņošanu saistīto un citu efektivitātes 

rezultātu definēšana, datu ievākšana un analīze), kas ļauj novērtēt salīdzinošo efektivitāti 

starp šiem pētījumiem; 

o efektivitātes un drošuma vispārināšana pediatriskiem pacientiem ar A hemofiliju bez 

inhibitoriem – dati par Emicizumabum lietošanas efektivitāti un drošumu pediatriskā 

populācijā atvasināti no pētījuma HAVEN 2, kurā iekļauti pacienti ar FVIII inhibitoriem; 

Emicizumabum spēj atjaunot hemostāzi līdzīgā apmērā pacientiem ar vai bez FVIII 

inhibitoriem – novērota līdzīga Emicizumabum koncentrācija plazmā pie noteiktām 

lietotajām devām un salīdzināma efektivitāte un drošuma profils; 

o Emicizumabum uzturošās terapijas shēmu – vienu reizi 2 nedēļās un vienu reizi 4 nedēļās – 

lietošanas rezultātu ekstrapolācija pediatrisko pacientu grupai – dati par Emicizumabum 

lietošanu pediatriskiem pacientiem, kas jaunāki par 12 gadiem, ir atvasināti no HAVEN 2 

pētījuma (šajā pētījumā izvērtēšanas brīdī ietverta tikai zāļu uzturošā lietošana vienu reizi 

nedēļā (A grupa), pārējās – pievienotas vēlāk); ņemot vērā to, ka Emicizumabum 

farmakokinētiskie rādītāji un efektivitāte ir līdzīga pieaugušajiem, pusaudžiem un 

pediatriskiem pacientiem, uzturošās terapijas shēmu – vienu reizi 2 nedēļās un vienu reizi 4 

nedēļās – novērotās efektivitātes rezultāti pētījumos HAVEN 3 un HAVEN 4 

pieaugušajiem un pusaudžiem var tikt ekstrapolēti pediatrisko pacientu (< 12 g.v.) 

populācijai. 

 

Informācija no vadlīnijām un citu valstu izvērtējumiem: 

 

1. Srivastava et al. “WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition” 

(Haemophilia, 2020) – rekomendācijas Emicizumabum terapijai (pamatojas uz viedokļu 

vienprātību – consensus based, CB): 

o pacientiem ar A hemofiliju un inhibitoriem ieteicams nozīmēt Emicizumabum regulārai 

profilaksei; pacientiem ar A hemofiliju bez inhibitoriem Emicizumabum var tikt nozīmēts 

regulārai profilaksei (CB); 
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o pacientiem ar smagu A hemofiliju bez inhibitoriem Emicizumabum lietošana profilaktiski 

novērsīs hemartrozes, spontānas asiņošanas un izlaušanās asiņošanas (CB); vienlaikus tiek 

norādīts, ka ir ļoti maz ilgtermiņa datu attiecībā uz pacientiem nozīmīgiem rezultātiem; 

o pacientiem ar vidēji smagu/ smagu A hemofiliju, sevišķi, ja ir bijušas dzīvībai bīstamas 

asiņošanas (piem., intrakraniāla hemorāģija), tiek rekomendēta profilakse ar FVIII 

koncentrātu vai asinsreces faktoru nesaturošu preparātu (Emicizumabum), lai novērstu 

atkārtotu dzīvībai bīstamu asiņošanu (CB); 

o hemofilijas pacientiem ar apgrūtinātu venozo piekļuvi, kas traucē regulāri veikt 

profilaktiskas asinsreces faktoru koncentrātu infūzijas, rekomendē ievietot centrālu 

venozās piekļuves ierīci (CVAD) vai izmantot citu iespēju – Emicizumabum s/c (CB); 

o papildus norādīts, ka: 

- profilakse jebkurā formā (asinsreces faktora koncentrāti augstā/ vidējā/ zemā devā 

vai asinsreces faktoru nesaturošs preparāts (Emicizumabum)) nodrošina pārākumu 

attiecībā uz klīnisko ieguvumu, salīdzinot ar epizodisku (pēc nepieciešamības) 

terapiju; konvencionālā profilakse, uzsākot agrīni, saistīta ar vairāk kā 90% relatīvo 

samazinājumu locītavu asiņošanas rādītājiem, locītavu asiņošanas gadījumu 

skaitam gadā zemākam par 3, kā arī saistīta ar locītavu stāvokļa pasliktināšanās un 

deģeneratīvas locītavu slimības nozīmīgu samazinājumu; 

- Emicizumabum un citi izstrādes procesā esoši asinsreces faktoru nesaturoši 

preparāti atšķiras no konvencionāliem profilakses līdzekļiem: tie neizvieto 

trūkstošo asinsreces faktoru, ievadāmi s/c, dažos gadījumos var tikt lietoti vienu 

reizi 2 vai 4 nedēļās, nodrošina vienmērīgu iedarbību bez ekstrēmām svārstībām; 

- Emicizumabum nav piemērots akūtu asiņošanas epizožu un izlaušanās asiņošanas 

ārstēšanai – šajā gadījumā hemostāzes sasniegšanai lietojams FVIII preparāts. 

2. Rayment et al. (British Society for Haematology) “Guidelines on the use of prophylactic 

factor replacement for children and adults with Haemophilia A and B” (Br J Haematol, 2020) – 

rekomendācijas Emicizumabum terapijai: 

o pacientiem ar smagu A hemofiliju bez inhibitoriem un vecākiem par 2 gadiem 

Emicizumabum var tikt piedāvāts kā alternatīva profilaksei ar FVIII; 

o pieejamo ierobežoto datu dēļ bērniem līdz 2 gadu vecumam ar smagu A hemofiliju un 

ar/bez inhibitoriem, apsverot Emicizumabum nozīmēšanu, ieteicams ievērot piesardzību; 

o pacienti ar smagu A hemofiliju, kuri lieto Emicizumabum profilaktiski, būtu jāuzrauga un 

par visām nevēlamajām blakusparādībām būtu jāziņo nacionālajam reģistram. 

3. “MASAC (Medical and Scientific Advisory Council of the National Hemophilia Foundation 

(NHF)) recommendations concerning products licensed for the treatment of hemophilia and 

other bleeding disorders” (MASAC Document #263, revised August 2020) – rekomendē 

humanizēto bispecifisko monoklonālo antivielu Emicizumabum, lai novērstu vai samazinātu 

asiņošanas rašanos pacientiem ar A hemofiliju dažādās vecuma grupās ar/ bez inhibitoriem; s/c 

ievades veids ir vienkāršāks/ mazāk laikietilpīgs ar garākiem intervāliem, salīdzinot ar i/v 

ievadāmiem FVIII koncentrātiem; ja pacientam veicama apjomīga operācija, lietojams FVIII 

atbilstoši standarta praksei, atsevišķiem pacientiem nelielu operāciju gadījumos var apsvērt 

mazākas FVIII devas vai tā nelietošanu. 

4. NHS England “Clinical Commissioning Policy: Emicizumab as prophylaxis in people with 

severe congenital haemophilia A without factor VIII inhibitors (all ages)” (NHS England 

Reference: 170134P; 2019) – izvērtējot pieejamos pierādījumus, secināts, ka tie ir pietiekami, lai 

nodrošinātu Emicizumabum terapijas pieejamību pieaugušiem pacientiem un bērniem ar smagu A 

hemofiliju (FVIII līmenis < 1 SV/dl vai < 1% no normālā) bez FVIII inhibitoriem ar mērķi novērst 

vai samazināt asiņošanas epizožu biežumu. Papildus ir noteikti dažādi kritēriji, t.sk. ievērot 
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noteikto dozēšanas algoritmu, izrakstot zāles; to pieejamība un apmaksa tiek nodrošināta caur 

visaptverošiem hemofilijas aprūpes centriem (Haemophilia Comprehensive Care Centres), 

terapijas pārtraukšanas kritēriji u.c. 

5. CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, Kanāda, 2020) – 

rekomendē Emicizumabum terapiju pacientiem ar A hemofiliju bez FVIII inhibitoriem, piemērojot 

šādus nosacījumus: 1) uzsākšanas kritēriji – pacienti ar smagu A hemofiliju (FVIII līmenis < 1%), 

kuri ir piemēroti rutīnas profilaksei, lai novērstu vai samazinātu asiņošanas epizožu biežumu; 2) 

izrakstīšanas nosacījumi – pacientam jāatrodas hematologa aprūpē, kuram ir pieredze A 

hemofilijas diagnosticēšanā un ārstēšanā; 3) finansiālie nosacījumi – Emicizumabum izmaksas 

nedrīkst pārsniegt lētākā FVIII koncentrāta terapijas izmaksas, kas tiek kompensēts profilaktiskai 

lietošanai A hemofilijas pacientiem bez inhibitoriem. 

6. MSAC (Medical Services Advisory Committee, Austrālija, 2019) – atbalsta Emicizumabum 

apmaksu, pamatojoties uz pieņemamu klīnisko efektivitāti un drošumu, salīdzinot ar FVIII 

koncentrātu, rutīnas profilaksei pacientiem ar vidēji smagu vai smagu A hemofiliju bez FVIII 

inhibitoriem. Atzīts, ka Emicizumabum lietošana ir vienkāršāka, salīdzinot ar FVIII, un drošuma 

profils pieņemams. 

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

ieguvumu aģentūra, The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, Zviedrija, 2018 un 2019 

(atkārtota vērtēšana)) – Emicizumabum tiek apmaksāts pacientiem ar A hemofiliju, kuriem ir 

FVIII inhibitori, kas netiek novērsti ar atkārtotu imūntolerances indukcijas terapiju; pamatojoties 

uz netiešo salīdzinājumu (tīkla metaanalīze, kurā salīdzināti profilaktiski lietoti dažādi FVIII 

koncentrāti ar profilaktiski lietotu Emicizumabum) un rezultātiem no pētījuma HAVEN 3, 

secināts, ka Emicizumabum nav sliktāka efektivitāte par profilaktisko ārstēšanu ar FVIII 

koncentrātu, tomēr veiktās analīzes liecina, ka Emicizumabum lietošana radītu lielākas izmaksas, 

kas nav samērojamas ar terapeitisko efektu, nekā profilakse ar FVIII koncentrātu nevienai citai 

pacientu grupai (t.sk. pacientiem ar smagu A hemofiliju bez inhibitoriem) papildus tai, kurai 

Emicizumabum jau tiek apmaksāts. 

8. Igaunijas slimokases zāļu komiteja (Eesti Haigekassa, Ravimikomisjoni, 2020) – rekomendē 

Emicizumabum apmaksu asiņošanas epizožu profilaksei pacientiem ar smagu A hemofiliju (FVIII 

līmenis <1% no normas) šādās grupās: 1) bērniem un pusaudžiem līdz 19 gadu vecumam; 2) 

pieaugušajiem ar apgrūtinātu venozo piekļuvi (kuriem i/v ārstēšana iespējama tikai tad, ja to veic 

medicīnas personāls), ar nosacījumu, ka slimokases budžetā nerodas papildu izdevumi. 

9. Lietuvas Valsts zāļu kontroles dienests (Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, 2019) – 

Emicizumabum farmakoekonomiskais ieguvums nav pierādīts pacientiem ar smagu A hemofiliju 

(FVIII <1%) bez FVIII inhibitoriem. 

10. IQWiG Reports “Emicizumab (haemophilia A) – Benefit assessment” (Institut für Qualität 

und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Vācija, 2019) – Emicizumabum lietošanas rutīnas 

profilaksei pacientiem ar smagu A hemofiliju bez FVIII inhibitoriem papildu terapeitiskais 

ieguvums nav pierādīts, salīdzinot ar rutīnas profilaksē lietotiem plazmas derivētiem vai 

rekombinantiem FVIII koncentrātiem. 

11. ZINL (Zorginstituut Nederland, Nīderlande, 2020) – rekomendē Emicizumabum profilaktiskai 

lietošanai pacientiem ar smagu A hemofiliju bez inhibitoriem tikai gadījumā, ja terapijas izmaksas 

ir līdzvērtīgas FVIII profilaktiskas lietošanas izmaksām; Emicizumabum priekšrocība ir ērtāka 

lietošana, salīdzinot ar pašreizējo standarta terapiju; ņemot vērā pašreiz pieejamās ārstēšanas 

iespējas minētajai pacientu grupai (FVIII), nav pamatotas papildus izmaksas, tādējādi paaugstinot 

kopējo ietekmi uz budžetu. 
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Secinājumi pēc zāļu ārstnieciskās efektivitātes izvērtējuma: 

 

1. Emicizumabum ir zāles retās slimības ārstēšanai, humanizēta monoklonāla antiviela ar 

bispecifisku struktūru. Zāles paredzētas subkutānai lietošanai, pielāgojama uzturošās terapijas 

shēma: reizi nedēļā, reizi divās nedēļās vai reizi 4 nedēļās. A hemofilijas pacientiem, neskatoties 

uz pieejamām ārstēšanas iespējām, joprojām saglabājas klīniska nepieciešamība samazināt 

asiņošanas epizožu biežumu un attiecīgi arī radušās komplikācijas, lietojot vieglāk ievadāmus 

medikamentus. 

2. Salīdzinošā 3. fāzes klīniskajā pētījumā HAVEN 3 Emicizumabum lietošana profilaktiski 

vienu reizi nedēļā vai vienu reizi 2 nedēļās nodrošināja statistiski nozīmīgu asiņošanas biežuma 

samazinājumu par 96% vai 97% (relatīvais rādītājs), salīdzinot ar profilakses nelietošanu 

pacientiem ar A hemofiliju bez inhibitoriem, turklāt vairāk kā pusei pacientu, kuri lietoja 

Emicizumabum profilaktiski, nebija ārstētu asiņošanas epizožu. Emicizumabum efektivitāte bija 

pārāka, salīdzinot ar profilakses nelietošanu, arī attiecībā uz sekundārajiem mērķa kritērijiem 

(jebkuru asiņošanu, ārstēto spontāno asiņošanu, ārstēto locītavu asiņošanu un ārstēto mērķa 

locītavu asiņošanu biežums). 

3. Prospektīvā neintervences pētījumā apkopotie detalizētie reālās dzīves dati par asiņošanas 

epizodēm, lietotajiem medikamentiem un to drošumu globālā pusaudžu/ pieaugušu pacientu 

kohortā ar smagu A hemofiliju bez inhibitoriem, kuri epizodiski vai profilaktiski ārstēti ar FVIII 

koncentrātu atbilstoši lokālai klīniskajai praksei, liecina, ka profilaktiska FVIII lietošana saistīta ar 

retākām asiņošanas epizodēm nekā epizodiska FVIII lietošana (asiņošanas gadījumu skaits gadā 

5,0 vs. 36,1; mediāna 1,9 vs. 31,1). 

4. Ņemot vērā to, ka nav pieejami tieši pētījumi Emicizumabum un FVIII koncentrāta 

profilaktiskas lietošanas salīdzināšanai, pamatojoties uz klīniskajā pētījumā HAVEN 3 iegūtajiem 

un prospektīvā neintervences pētījumā apkopotajiem datiem, veikts intrapersonālais salīdzinājums, 

kā rezultātā konstatēts, ka Emicizumabum vienu reizi nedēļā profilaktiska lietošana statistiski 

nozīmīgi samazināja asiņošanas biežumu par 68% (relatīvais rādītājs), salīdzinot ar iepriekš lietotu 

FVIII profilaksi. 

5. Intrapersonālā salīdzinājuma rezultāti interpretējami piesardzīgi – tiek salīdzināti reālās dzīves 

novērojuma rezultāti un kontrolēta klīniskā pētījuma rezultāti, turklāt mainīgā līdzestība FVIII 

profilaktiskai terapijai neintervences pētījumā var ietekmēt asiņošanas biežuma rādītājus. 

Vienlaikus, asiņošanas epizožu biežums neintervences pētījumā bija līdzīgs FVIII prospektīvos 

pētījumos novērotajam. Papildus jāņem vērā, ka šāds intrapersonālais salīdzinājums tika plānots 

jau iepriekš, attiecīgi pielietojot atbilstošās statistikas metodes. 

6. Nesalīdzinošā 3. fāzes klīniskajā pētījumā HAVEN 4 Emicizumabum, lietojot profilaktiski 6 

mg/kg vienu reizi 4 nedēļās, uzrādīja klīniski nozīmīgu asiņošanas kontroli (ar ārstēto asiņošanas 

gadījumu skaitu gadā 2,4) pacientiem ar A hemofiliju neatkarīgi no FVIII inhibitoru statusa, 

līdzīgi rezultātiem citos HAVEN pētījumos, kur Emicizumabum profilakse tika lietota biežāk. 

7. Emicizumabum profilaktiskā terapija bija labi panesama, biežākās nevēlamās blakusparādības 

bija reakcija injekcijas vietā, artralģija, nazofaringīts, galvassāpes un augšējo elpceļu infekcija. 

Netika novēroti nāves gadījumi, trombemboliskas komplikācijas vai trombotiskas 

mikroangiopātijas notikumi, kā arī antivielu pret Emicizumabum veidošanās vai de novo FVIII 

inhibitoru attīstība. 
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8. Neskatoties uz to, ka nav pieejami tieši pētījumi par Emicizumabum efektivitāti un drošumu 

pediatriskiem pacientiem ar A hemofiliju bez inhibitoriem, Eiropas Zāļu aģentūra ir akceptējusi 

Emicizumabum lietošanu visām pacientu grupām. 

9. Starptautiskās klīniskās vadlīnijas rekomendē Emicizumabum profilaktisku lietošanu 

pacientiem ar smagu A hemofiliju bez inhibitoriem kā ārstēšanas iespēju dažādās vecuma grupās, 

jo īpaši pacientiem, kuriem bijušas dzīvībai bīstamas asiņošanas vai pacientiem ar apgrūtinātu 

venozo piekļuvi, kas traucē regulāri veikt profilaktiskas asinsreces faktoru koncentrātu infūzijas. 

10. Atbilstoši informācijai no pieejamiem citu valstu kompetento institūciju izvērtējumiem, 

Emicizumabum profilaktiskā terapija tiek rekomendēta smagas A hemofilijas pacientiem bez 

FVIII inhibitoriem ar mērķi novērst vai samazināt asiņošanas epizožu biežumu, papildus nosakot 

kritērijus terapijas uzsākšanai un pārtraukšanai, definējot specifiskas pacientu grupas, kā arī 

piemērojot nosacījumu par Emicizumabum terapijas izmaksu līdzvērtību FVIII profilaktiskas 

lietošanas izmaksām. Atsevišķu valstu izvērtējumos secināts, ka Emicizumabum papildu 

terapeitiskais ieguvums nav pierādīts vai izmaksas nav samērojamas ar terapeitisko efektu. 

 

Ieinteresēto pušu (ārstu un pacientu organizāciju) viedokļu apkopojums 

 

1. Latvijas Hemofilijas biedrība (atbilde uz Aģentūras anketu 22.11.2021.): 

o Latvijas Hemofilijas biedrība atbalsta nepieciešamību Latvijā nodrošināt Emicizumabum 

pieejamību cilvēku ar hemofiliju A ārstēšanai. Emicizumabum lietošana ir pielīdzināma vai 

labāka par faktora aizstājterapijas lietošanu visiem pacientiem ar hemofiliju A – ar un bez 

inhibitoriem jebkurā vecumā. 

o Emicizumabum būtiskākā priekšrocība ir retāka un vienkāršāka lietošana, mazāk 

blakusparādību, un pozitīvs ilgtermiņa ieguvums gan pacientiem, gan viņu tuviniekiem, 

gan sabiedrībai, taču nepieciešami uzlabojumi laboratorijas diagnostikā un medicīnas 

personāla un pacientu visaptveroša apmācība medikamenta lietošanā. 

o Nodrošinot pieejamību ar Emicizumabum visām pacientu grupām (bērniem, pieaugušajiem 

ar smagu hemofiliju A ar vai bez inhibitoriem), būtu iespējams būtiski uzlabot hemofilijas 

A ārstēšanu Latvijā. Lai šobrīd sasniegtu ārstēšanas līmeni kā citās Eiropas valstīs, pie 

pašreizējām reālajām koagulācijas faktoru cenām vajadzētu vēl vismaz 1 miljonu euro 

faktoru iegādei. Tas ļautu ne tikai sasniegt Eiropas līmeni, bet arī būtiski uzlabotu faktora 

līmeni asinīs (trough-level), novēršot asiņošanas epizodes, skolas/darba kavējumus, 

invalidizāciju un kopumā uzlabojot pacientu dzīves kvalitāti. 

o Lielākās slimības izraisītās problēmas:  

- locītavu bojājumi (hroniskas sāpes, invaliditāte, deformācijas jau agrā vecumā); 

- slikta ar veselību saistītā dzīves kvalitāte (cieši saistīta ar pakāpi, kādā notikuši 

locītavu bojājumi); 

- funkcionālie ierobežojumi (biežāka slimošana ar artropātijām un artrītu, 

nepieciešamība pēc locītavu endoprotezēšanas; pasliktināta mobilitāte, pašaprūpes 

iespējas, nespēja veikt dažādas ikdienas aktivitātes); 

- sociālā izolācija (nespēja piedalīties sociālās vai sporta aktivitātēs); 

- sāpes (lielākas sāpes no funkcionāliem traucējumiem saistītas ar depresiju un 

bezdarbu, pacienti ziņo par “ekstrēmām” vērtībām sāpju vērtēšanas skalās, ar 

asiņošanu saistītās sāpes, neērtības un neparedzamība izraisa dusmas un 

frustrāciju); 

- psiholoģiskās (uztraukums, depresija); 

- personīgā veiktspēja (hemofilija funkcionālo ierobežojumu un sāpju dēļ negatīvi 

ietekmē iespējas mācīties un strādāt). 
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o Latvijā cilvēku ar hemofiliju A ārstēšanai pašlaik izmanto plazmas izcelsmes un III 

paaudzes rekombinētos koagulācijas faktorus, vienu ilgas iedarbības rekombinēto VIII 

faktoru, bet vieglas formas gadījumā izmanto arī Desmopressinum. 

o Cilvēkiem ar smagu hemofiliju parasti rekomendē profilaktisko režīmu, kas nozīmē, ka 

medikamentu ievada regulāri, lai asinīs uzturētu faktoru tādā līmenī (trough level), kas 

samazina asiņošanas riskus. Profilaksi var nozīmēt kā primāro, t.i., tikko pie piedzimšanas, 

diagnosticējot smagu hemofiliju, vai kā sekundāro, t.i., kad jau bijušas vairākkārtīgas 

asiņošanas kādā locītavā. Pēc KUS sniegtās informācijas, Latvijā teju 100% pacientu ar 

smagu hemofiliju – gan pieaugušie, gan bērni – saņem profilaktisko ārstēšanu ar 

pieejamajiem medikamentiem. 

o Salīdzinājumā ar konvenciālo faktora aizstājterapiju, pacientiem, kas lieto Emicizumabum, 

vairs nav jāveic injekcijas vēnā katru otro- trešo dienu, nenotiek mikroasiņošanas un 

būtiski samazinās asiņošanas locītavās, medikamenta darbības termiņš ir līdz pat 4 

nedēļām, nav inhibitoru veidošanās riska. 

o Emicizumabum ir pirmais un pagaidām vienīgais medikaments, ar kuru iespējams dubultot 

aizsardzību pret asiņošanu risku, uzturot faktora līmeni asinīs ap 10-12% (ar ārstēšanu pēc 

vajadzības var tikai reaģēt uz problēmu, bet ne to novērst, ar profilaksi ar parastiem faktoru 

koncentrātiem – uzturēt faktoru ap 1% līmenī, ar ilgas iedarbības faktoru koncentrātiem – 

līdz 3-5% līmenī). Šāds ārstēšanas līmenis pasargā no iekšējām asiņošanām, īpaši locītavu 

asiņošanām, ļaujot uzlabot pacientu dzīves kvalitāti un nodrošināt normālu mobilitāti un 

iekļaušanos sabiedrības dzīvē. 

o Ārstēšana ar Emicizumabum viennozīmīgi būtu gan ērtāka, gan vienkāršāka ģimenēm, 

kurās ir mazi bērni ar smagu hemofiliju. Šādi bērni pastāvīgi ir pakļauti asiņošanas riskam, 

īpaši, kad paliek kustīgāki un mācās staigāt – jebkurš galvas atsitiens var izraisīt iekšēju 

asiņošanu smadzenēs. Sliktās vēnu pieejas un ierobežotās veselības aprūpes speciālistu 

pieejamības dēļ, zīdaiņi un mazi bērni ar smagu hemofiliju nevar laicīgi saņemt parastos 

medikamentus, kas pakļauj viņus riskam dzīvot ar ilgtermiņa locītavu bojājumiem. Vecāki 

nepārtraukti ir stresā. 

o Blakusparādību iespējamība, lietojot Emicizumabum, ir zema – pacienti stāsta, ka var būt 

dažādas reakcijas uz ādas, bet ārsti piemin risku, ka var izveidoties antivielas pret 

medikamentu, taču salīdzinoši reti. Savukārt, no plazmas ražoti faktora koncentrāti var 

izraisīt arī alerģiskas reakcijas, saglabājas minimāls vīrusinfekciju pārneses risks, kā arī 

var izveidoties inhibitori – antivielas pret faktoru. 

o Zināmie pieaugušie pacienti ar smagu hemofiliju A, kas jau lieto šo jauno medikamentu, 

atzīst, ka tas ne tikai novērš spontāno asiņošanu risku, bet ir arī sajūta, ka kopumā 

uzlabojas locītavu veselība. Līdz ar to arī atgriežas dzīvesprieks un uzlabojas vispārējā 

dzīves kvalitāte. 

o Ārkārtas asiņošanu gadījumā pacientiem joprojām būs nepieciešami faktora koncentrāti 

asiņošanas apturēšanai, kas pieejami veselības aprūpes iestādēs pie kvalificētiem 

speciālistiem. 

o Pārejot uz Emicizumabum lietošanu, nepieciešama laboratorisko iespēju uzlabošana – 

laboratorijām jābūt spējīgām veikt hromagēniskos testus, lai noteiktu specifiskos rādītājus: 

klasiskā faktora līmeņa mērīšana vairs nedos norādes par ārstēšanas efektivitāti. To 

apmaksa jāiekļauj valsts sniegto pakalpojumu klāstā. 

 

KZS diagnozes Pārmantots VIII faktora deficīts (D66) ārstēšanai pacientiem ar smagu 

slimību un bez inhibitoriem ir pieejamas šādas FVIII (B02BD02) un FVIII/Villebranda faktoru 

(B02BD06) saturošas zāles: 

- VIII asinsreces faktors (plazmas derivēts); 
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- VIII asinsreces faktors/ Villebranda faktors (plazmas derivēts); 

- Octocogum alfa, Simoctocogum alfa, Turoctocogum alfa (rekombinanti); 

- Rurioctocogum alfa pegolum (pagarinātas darbības rekombinants) 
 

ar izrakstīšanas nosacījumiem – 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 3 reizes nedēļā, pēc 18 g.v. saskaņā ar konsīlija lēmumu 25-40 IU/kg 3 reizes nedēļā. 

 

 

Zāļu Hemlibra ekonomiskā novērtēšana veikta, pamatojoties uz Noteikumu 

10.92.apakšpunktu, izvērtējot zāļu izmaksu efektivitāti Iesniegumā minētajai diagnozei un 

pacientu grupai. 

 

Zāļu izmaksu efektivitātes novērtējums 

 

Iesniegumā Emicizumabum medikamentiem norādītas šādas kompensācijas bāzes cenas: 

- medikamentam Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums injekcijām 30mg/ml Nr.1 EUR 

2326,09, 

- medikamentam Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums injekcijām 60mg/0,4ml Nr.1 EUR 

4652,18, 

- medikamentam Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums injekcijām 105mg/0,7ml Nr.1 EUR 

8141,32, 

- medikamentam Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums injekcijām 150mg/ml Nr.1 EUR 

11630,45. 

Iesniegumam pievienotajā dokumentā “Hemlibra® (emicizumabum) izmaksu efektivitātes 

analīze iepriekš neārstētiem pacientiem ar smagu A hemofiliju, kuriem nav VIII faktora 

inhibitori” Iesniedzējs norāda tās līdzdalību Emicizumabum izmaksu segšanā. 

 

Aģentūra ir izvērtējusi iesniegtos farmakoekonomiskos aprēķinus: 

1. Ekonomiskās analīzes mērķis ir novērtēt lietderību Emicizumabum iekļaušanai 

Kompensējamo zāļu sarakstā. 

2. Iesniedzējs veicis izmaksu efektivitātes un izmaksu lietderīguma analīzes, aprēķinot izmaksu 

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

iegūtu dzīves gadu un papildus iegūtu kvalitatīvu dzīves gadu, Emicizumabum salīdzinot ar 

profilaktisku FVIII lietošanu un FVIII lietošanu pēc nepieciešamības. Ekonomiskais novērtējums 

veikts no Latvijas veselības aprūpes sistēmas perspektīvas, ietverot veselības aprūpes tiešās 

izmaksas (zāļu un to administrēšanas, hospitalizācijas, blakusparādību ārstēšanas, artroplastijas, 

imūntolerances indukcijas terapijas izmaksas). 

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

(Markova modelis). Modelis ietver šādus veselības stāvokļus: hemofilija A bez inhibitoriem,  

hemofilija A ar inhibitoriem, nāve. Izmantotais laika horizonts – 50 gadi, cikla garums – 1 gads. 

Modelī nākotnes izmaksām un ieguvumiem piemērota diskonta likme 5% gadā. 

4. Salīdzinājums ar profilaktisku FVIII lietošanu balstīts uz intrapersonālo salīdzinājumu, 

izmantojot HAVEN 3 pētījuma datus par pacientiem, kuri pirms tam saņēma profilaktisku FVIII 

terapiju NIS, savukārt salīdzinājumam ar FVIII lietošanu pēc nepieciešamības izmantoti tiešā 

salīdzinošā pētījuma HAVEN 3 dati. Papildus tam Iesniedzējs veicis arī netiešu salīdzinājumu 



17 

 

(tīkla metaanalīze), kurā Emicizumabum salīdzināts ar dažādu FVIII profilaktisku lietošanu un 

lietošanu pēc nepieciešamības. Salīdzinājumu rezultāti norāda uz labāku Emicizumabum 

efektivitāti attiecībā uz kopējo asiņošanas gadījumu skaita samazinājumu. 

5. Ekonomiskajā modelī izmantoti šādi dati: 

1) asiņošanas biežums, hospitalizāciju dati – datu avots: HAVEN 3, Oldenburg et al. 

“Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors” (2017) (pētījums HAVEN 1), 

NIS, 

2) inhibitoru rašanās varbūtības – datu avots: Carcao et al. “The changing face of immune 

tolerance induction in haemophilia A with the advent of emicizumab” (2019), Antun et al. 

“Inhibitor recurrence after immune tolerance induction: a multicenter retrospective cohort 

study” (2015), Kempton et al. “Inhibitors in previously treated patients: A review of the 

literature” (2010),  

3) blakusparādību sastopamība – datu avots: HAVEN 1, NIS, 

4) ar veselību saistītā dzīves kvalitāte – datu avots: HAVEN 3, HAVEN 1, NIS, Fitzgerald 

et al. “Patient quality of life during the 12 months following joint replacement surgery” 

(2004), Institute for Clinical and Economic Review “Emicizumab for hemophilia A with 

inhibitors. Effectiveness and value. Evidence report. March 15, 2018”, Henry et al. (2017), 

5) standartizētie mirstības koeficienti pacientiem ar smagu un vieglu/ vidēji smagu slimības 

norisi – datu avots: Darby et al. “Mortality rates, life expectancy, and causes of death in 

people with hemophilia A or B in the United Kingdom who were not infected with HIV” 

(2007), 

6) zāļu devas un lietošana – datu avots: zāļu apraksti. 

6. Modelēšanas rezultātā aprēķināts, ka, lietojot Emicizumabum, 50 gadu laikā tiek iegūti 20,174 

dzīves gadi un 14,211 kvalitatīvi dzīves gadi, profilaktiski lietojot FVIII – 20,174 dzīves gadi un 

12,782 kvalitatīvi dzīves gadi (starpība attiecīgi 0,000 un 1,430 gadi) un lietojot FVIII pēc 

nepieciešamības – 19,754 dzīves gadi un 9,523 kvalitatīvi dzīves gadi (starpība attiecīgi 0,421 un 

4,688 gadi). 

7. Iesniedzējs secinājis, ka: 

1) salīdzinot ar profilaktisku FVIII lietošanu, Emicizumabum pie vienāda dzīves gadu 

ieguvuma ir lētāks, savukārt attiecībā uz ieguvumu kvalitatīvos dzīves gados tas ir 

dominējošs, 

2) Emicizumabum salīdzinot ar FVIII lietošanu pēc nepieciešamības, aprēķinātais izmaksu 

efektivitātes pieauguma rādītājs par papildus iegūtu dzīves gadu ir EUR 558’992 un par 

papildus iegūtu kvalitatīvu dzīves gadu EUR 50’176. 

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

novērtēšanas vadlīnijas” prasībām. 

 

Izmantojot iesniegto ekonomisko modeli, datus par DRG grupu apmaksu 2021.gadā un 

izmaiņas valsts apmaksāto pakalpojumu tarifos, Aģentūra veica ar terapijām saistīto izmaksu 

pārrēķinu, secinot, ka minētās izmaiņas izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāju ietekmē 

nebūtiski.  

 

Aprēķinātais izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājs par papildus iegūtu kvalitatīvu dzīves 

gadu, Emicizumabum salīdzinot ar FVIII lietošanu pēc nepieciešamības: 

1) ir augstāks par trīskāršotu iekšzemes kopproduktu uz iedzīvotāju 2020.gadā: 3 x EUR 15’525 

(Centrālās statistikas pārvalde; https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/ikp-

gada/2411-iekszemes-kopprodukts-un-bruto-pievienota-vertiba?themeCode=IK; informācija 

skatīta 04.02.2022.) = EUR 46’575, un līdz ar to tas neatbilst Noteikumu 39.punktam, 
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2) nepārsniedz EUR 300’000, un līdz ar to tas atbilst Noteikumu 6.4.apakšpunktam.  

Emicizumabum ar Iesniedzēja piedāvāto cenu, ietverot tā finansiālo līdzdalību zāļu izmaksu 

segšanā, diagnozei Pārmantots VIII faktora deficīts (D66) un pacientu grupai – pacienti ar smagu 

A hemofīliju (pārmantotu VIII faktora deficītu, FVIII < 1%), kuriem nav VIII faktora inhibitori: 

1) salīdzinot ar profilaktisku FVIII lietošanu, ir izmaksu efektīvs, ņemot vērā zemākās ar 

Emicizumabum  lietošanu saistītās izmaksas, 

2) salīdzinot ar FVIII lietošanu pēc nepieciešamības: 

- ir izmaksu efektīvs, ņemot vērā izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāju par papildus 

iegūtu kvalitatīvu dzīves gadu un Noteikumu 6.4.apakšpunktā noteikto izmaksu 

efektivitātes slieksni, 

- nav izmaksu efektīvs, ņemot vērā izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāju par papildus 

iegūtu kvalitatīvu dzīves gadu un Noteikumu 39. punktā noteikto izmaksu efektivitātes 

slieksni. 

 

Informācija no citu valstu farmakoekonomiskajiem izvērtējumiem 

 

Šobrīd ir pieejama informācija par MSAC (Austrālija, 2019), CADTH (Kanāda, 2021) 

Igaunijas Slimokases Zāļu komitejas (2020) un Lietuvas Valsts zāļu kontroles dienesta (2019) 

secinājumiem par Emicizumabum izmaksu efektivitāti A hemofīlijas pacientiem, kuriem nav 

FVIII inhibitori. Emicizumabum terapija salīdzināta ar FVIII profilaktisku lietošanu un lietošanu 

pēc nepieciešamības. 

Kanādas kompetentajai institūcijai zāļu ražotājs iesniedzis izmaksu lietderīguma analīzi, datus 

iegūstot ar modelēšanas tehnikas palīdzību (Markova modelis). Ekonomiskais modelis 

Emicizumabum salīdzinājumam ar FVIII lietošanu pēc nepieciešamības balstīts uz tiešā 

salīdzinošā pētījuma HAVEN3 datiem. Savukārt salīdzinājumam ar profilaktisku FVIII lietošanu 

veikts netiešs salīdzinājums (tīkla metaanalīze un intrapersonālais salīdzinājums). CADTH norāda 

uz vairākiem ekonomisko pierādījumu trūkumiem, tai skaitā uz nenoteiktībām, kas saistītas 

pierādījumu trūkumu par Emicizumabum terapeitisko efektivitāti, salīdzinot ar profilaktisku FVIII 

lietošanu, ekonomiskā modeļa struktūras ierobežojumiem, modeļa mērķa populācijas neatbilstību 

Kanādas situācijai, izmantotajiem veselības stāvokļu lietderīguma rādītajiem. Izvērtējot iesniegtos 

klīniskos un ekonomiskos pierādījumus, CADTH rekomendē Emicizumabum apmaksu smagas A 

hemofīlijas pacientiem, kuriem nav FVIII inhibitori, ar nosacījumu, ka zāļu izmaksas tiek 

samazinātas līdz lētākās FVIII aizvietojošās terapijas izmaksām, kāda tiek kompensēta minētajai 

pacientu grupai. 

Ņemot vērā to, ka iesniegtie klīniskie pierādījumi nenorāda uz Emicizumabum ieguvumu 

attiecībā uz dzīvildzes pagarināšanu un nozīmīgu ieguvumu kvalitatīvos dzīves gados, salīdzinot 

ar profilaktisku FVIII lietošanu, Austrālijas kompetentajai institūcijai tika iesniegta izmaksu un 

seku analīze (cost-consequence analysis), kas primāri ir izmaksu minimizācijas analīze, 

intervences zarā iekļaujot nelielas papildus izmaksas (2% no kopējām), kas saistītas ar izlaušanās 

asiņošanu kontrolēšanu ar FVIII. Vērtētāju norādītās galvenās nenoteiktības ekonomiskajos 

pierādījumos ir tas, ka zāļu ražotājs aprēķinos: 1) nav iekļāvis ar Emicizumabum lietošanu saistītos 

zudumus un pacientu līdzestību, atšķirībā no salīdzinošās terapijas grupas; 2) nav ietvēris 

pacientus, kuri FVIII lieto pēc nepieciešamības un kuru lietotās FVIII devas gada ietvaros ir 

zemākas kā profilaktiskas lietošanas gadījumā. MSAC atbalsta Emicizumabum kompensāciju, 

pamatojoties uz akceptējamo zāļu klīnisko efektivitāti un drošību salīdzinājumā ar FVIII lietošanu 

pacientiem ar vidēji smagu un smagu A hemofiliju, kuriem nav inhibitori, ar nosacījumu, ka ar 

zāļu ražotāju tiek veiktas pārrunas, lai panāktu vienošanos par zāļu cenu.  

Igaunijas Slimokases Zāļu komitejai zāļu ražotājs sniedzis izmaksu minimizācijas analīzi, 

Emicizumabum salīdzinot ar ilgstošas darbības FVIII Efmoroctocogum alfa. Igaunijas kompetentā 

institūcija norāda uz pierādījumu trūkumu par Emicizumabum terapeitisko efektivitāti, salīdzinot 

ar FVIII profilaktisku lietošanu, un uz to, ka ražotāja zāļu izmaksu aprēķinā nav ietvertas 

salīdzinošās terapijas cenas konfidenciālās vienošanās ietvaros. Tādējādi Zāļu komiteja 
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rekomendē Emicizumabum kompensāciju divām pacientu grupām ar smagu A hemofiliju bez VIII 

faktora inhibitoriem (bērniem un pieaugušiem pacientiem, kuriem ir problemātiska intravenoza 

ārstēšana) ar nosacījumu, ka zāļu izmaksas tiek samazinātas līdz salīdzinošās terapijas izmaksām. 

Lietuvas kompetentajai institūcijai sniegta izmaksu efektivitātes analīze, kurā aprēķināts 

izmaksu efektivitātes pieauguma rādītājs par novērstu asiņošanu, Emicizumabum salīdzinot ar 

rekombinanta FVIII profilaktisku lietošanu. Lietuvas Valsts zāļu kontroles dienests secinājis, ka 

Emicizumabum farmakoekonomiskais ieguvums nav pierādīts. 

 

 

Slēdziens par Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums injekcijām 30mg/ml Nr.1, Hemlibra 

(Emicizumabum) šķīdums injekcijām 60mg/0,4ml Nr.1, Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums 

injekcijām 105mg/0,7ml Nr.1 un Hemlibra (Emicizumabum) šķīdums injekcijām 150mg/ml 

Nr.1 salīdzinošo un izmaksu efektivitāti veselības aprūpes sistēmā 

 

1. Emicizumabum ir zāles retās slimības ārstēšanai, humanizēta monoklonāla antiviela ar 

bispecifisku struktūru. Zāles paredzētas subkutānai lietošanai, pielāgojama uzturošās terapijas 

shēma: reizi nedēļā, reizi divās nedēļās vai reizi 4 nedēļās. A hemofilijas pacientiem, neskatoties 

uz pieejamām ārstēšanas iespējām, joprojām saglabājas klīniska nepieciešamība samazināt 

asiņošanas epizožu biežumu un attiecīgi arī radušās komplikācijas, lietojot vieglāk ievadāmus 

medikamentus. 

2. Salīdzinošā 3. fāzes klīniskajā pētījumā HAVEN 3 Emicizumabum lietošana profilaktiski 

vienu reizi nedēļā vai vienu reizi 2 nedēļās nodrošināja statistiski nozīmīgu asiņošanas biežuma 

samazinājumu par 96% vai 97% (relatīvais rādītājs), salīdzinot ar profilakses nelietošanu 

pacientiem ar A hemofiliju bez inhibitoriem, turklāt vairāk kā pusei pacientu, kuri lietoja 

Emicizumabum profilaktiski, nebija ārstētu asiņošanas epizožu. Emicizumabum efektivitāte bija 

pārāka, salīdzinot ar profilakses nelietošanu, arī attiecībā uz sekundārajiem mērķa kritērijiem 

(jebkuru asiņošanu, ārstēto spontāno asiņošanu, ārstēto locītavu asiņošanu un ārstēto mērķa 

locītavu asiņošanu biežums). 

3. Prospektīvā neintervences pētījumā apkopotie detalizētie reālās dzīves dati par asiņošanas 

epizodēm, lietotajiem medikamentiem un to drošumu globālā pusaudžu/ pieaugušu pacientu 

kohortā ar smagu A hemofiliju bez inhibitoriem, kuri epizodiski vai profilaktiski ārstēti ar FVIII 

koncentrātu atbilstoši lokālai klīniskajai praksei, liecina, ka profilaktiska FVIII lietošana saistīta ar 

retākām asiņošanas epizodēm nekā epizodiska FVIII lietošana (asiņošanas gadījumu skaits gadā 

5,0 vs. 36,1; mediāna 1,9 vs. 31,1). 

4. Ņemot vērā to, ka nav pieejami tieši pētījumi Emicizumabum un FVIII koncentrāta 

profilaktiskas lietošanas salīdzināšanai, pamatojoties uz klīniskajā pētījumā HAVEN 3 iegūtajiem 

un prospektīvā neintervences pētījumā apkopotajiem datiem, veikts intrapersonālais salīdzinājums, 

kā rezultātā konstatēts, ka Emicizumabum vienu reizi nedēļā profilaktiska lietošana statistiski 

nozīmīgi samazināja asiņošanas biežumu par 68% (relatīvais rādītājs), salīdzinot ar iepriekš lietotu 

FVIII profilaksi. 

5. Intrapersonālā salīdzinājuma rezultāti interpretējami piesardzīgi – tiek salīdzināti reālās dzīves 

novērojuma rezultāti un kontrolēta klīniskā pētījuma rezultāti, turklāt mainīgā līdzestība FVIII 

profilaktiskai terapijai neintervences pētījumā var ietekmēt asiņošanas biežuma rādītājus. 

Vienlaikus, asiņošanas epizožu biežums neintervences pētījumā bija līdzīgs FVIII prospektīvos 

pētījumos novērotajam. Papildus jāņem vērā, ka šāds intrapersonālais salīdzinājums tika plānots 

jau iepriekš, attiecīgi pielietojot atbilstošās statistikas metodes. 

6. Nesalīdzinošā 3. fāzes klīniskajā pētījumā HAVEN 4 Emicizumabum, lietojot profilaktiski 6 

mg/kg vienu reizi 4 nedēļās, uzrādīja klīniski nozīmīgu asiņošanas kontroli (ar ārstēto asiņošanas 
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gadījumu skaitu gadā 2,4) pacientiem ar A hemofiliju neatkarīgi no FVIII inhibitoru statusa, 

līdzīgi rezultātiem citos HAVEN pētījumos, kur Emicizumabum profilakse tika lietota biežāk. 

7. Emicizumabum profilaktiskā terapija bija labi panesama, biežākās nevēlamās blakusparādības 

bija reakcija injekcijas vietā, artralģija, nazofaringīts, galvassāpes un augšējo elpceļu infekcija. 

Netika novēroti nāves gadījumi, trombemboliskas komplikācijas vai trombotiskas 

mikroangiopātijas notikumi, kā arī antivielu pret Emicizumabum veidošānās vai de novo FVIII 

inhibitoru attīstība. 

8. Neskatoties uz to, ka nav pieejami tieši pētījumi par Emicizumabum efektivitāti un drošumu 

pediatriskiem pacientiem ar A hemofiliju bez inhibitoriem, Eiropas Zāļu aģentūra ir akceptējusi 

Emicizumabum lietošanu visām pacientu grupām. 

9. Latvijas Hemofilijas biedrība sniegusi atbalstošu viedokli par Emicizumabum nepieciešamību 

pacientiem ar A hemofiliju. 

10. Starptautiskās klīniskās vadlīnijas rekomendē Emicizumabum profilaktisku lietošanu 

pacientiem ar smagu A hemofiliju bez inhibitoriem kā ārstēšanas iespēju dažādās vecuma grupās, 

jo īpaši pacientiem, kuriem bijušas dzīvībai bīstamas asiņošanas vai pacientiem ar apgrūtinātu 

venozo piekļuvi, kas traucē regulāri veikt profilaktiskas asinsreces faktoru koncentrātu infūzijas. 

11. Atbilstoši informācijai no pieejamiem citu valstu kompetento institūciju izvērtējumiem, 

Emicizumabum profilaktiskā terapija tiek rekomendēta smagas A hemofilijas pacientiem bez 

FVIII inhibitoriem ar mērķi novērst vai samazināt asiņošanas epizožu biežumu, papildus nosakot 

kritērijus terapijas uzsākšanai un pārtraukšanai, definējot specifiskas pacientu grupas, kā arī 

piemērojot nosacījumu par Emicizumabum terapijas izmaksu līdzvērtību FVIII profilaktiskas 

lietošanas izmaksām. Atsevišķu valstu izvērtējumos secināts, ka Emicizumabum papildu 

terapeitiskais ieguvums nav pierādīts vai izmaksas nav samērojamas ar terapeitisko efektu. 

12. Emicizumabum ar Iesniedzēja piedāvāto cenu, ietverot tā finansiālo līdzdalību zāļu izmaksu 

segšanā, diagnozei Pārmantots VIII faktora deficīts (D66) un pacientu grupai – pacienti ar smagu 

A hemofīliju (pārmantotu VIII faktora deficītu, FVIII < 1%), kuriem nav VIII faktora inhibitori: 

1) salīdzinot ar profilaktisku FVIII lietošanu, ir izmaksu efektīvs, ņemot vērā zemākās ar 

Emicizumabum  lietošanu saistītās izmaksas, 

2) salīdzinot ar FVIII lietošanu pēc nepieciešamības: 

- ir izmaksu efektīvs, ņemot vērā izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāju par papildus 

iegūtu kvalitatīvu dzīves gadu un Noteikumu 6.4.apakšpunktā noteikto izmaksu efektivitātes 

slieksni, 

- nav izmaksu efektīvs, ņemot vērā izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāju par papildus 

iegūtu kvalitatīvu dzīves gadu un Noteikumu 39. punktā noteikto izmaksu efektivitātes 

slieksni. 


