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SIULOMO JRA YTI f KOMPENSAVIMO S RASUS VAISTINIO PREPARATO
TERAPINES VERTfiS NUSTATYMO PROTOKOLAS
1. Bendroji informaeija
1.1. Vaistinio preparato prekinis pavadinimas, veiklioji medziaga, vaisto forma ir stiprumas

HUMIRA (adalimumabas), 40 mg injekeinis tirpalas u2pildytame Svirk§te.
1.2. Registruotos vaistinio preparato indikaeijos
Reumatoidinis artritas
Humira, vartojant kartu su metotreks tu, skiriamas:
• suaugusiiiji} vi utinio sunkumo ar sunkiam aktyviam reumatoidiniam artritui gy yti, kai ligq
modifikuojanciij vaist nuo reumato, skaitant ir metotreksatq, poveikis nepakankamas.
• anksciau metotreksatu negyd ti suaugusiyjy sunkiam, aktyviam ir progresuojanciam
reumatoidiniam artritui gydyti. Humira gali buti skiriamas monoterapijai tada, kai metotreksatas
netoleruojamas arba kai toliau gydyti metotreksatu netinkama. Humira suma2ino sqnarhj
pa eidimo progresavimo rodiklj, nustatom rentge ologi§kai, ir pagerino fizin funkeij , kai
Humira buvo skiriamas derinyje su metotreksatu.
Jaunatvinis idiopatinis artritas
Jamatvinis idiop tinis poliartrita
Humi a, kartu su metotreksatu skiriamas pacientams nuo 2 mety amSiaus, sergantiems aktyviu
jaunatviniu idiopatiniu poliartritu, kai vieno ar daugiau lig modifikuojanciy vaisti# nuo reumato
poveikis yra nepakankamas. Humira monoterapijai gali buti skiriama kai metotreksatas
netoleruojamas arba kai toliau gydyti metotreksatu negalima. Humira vartojimas jaunesniems kaip 2
meti pacientams nera iStirtas.

Su entezitu susij$s artritas
Humira skirtas aktyviu su entezitu susijusiu artritu sergantiems 6 meti amziaus ir vyresniems
Biud&tinfc jstaiga, 2irmQnij g.l39A, LT-09120 Vilnius, | * t ± QtkUftdi
tel. (8 5) 263 9264. faks. (8 31263 9265. cl. p. vv t@vvkt.lt If If # LifitUVai
Duomen skaupi mi Irsau omi Juridinit} asmenij registre, kodas 191351864

e

2
pacientams gydyti, kuriems atsakas j jprastq gydymq buvo nepakankamas ar kurie netoleruoja
jprasto gydymo.
ASinis spondiloartritas
Ankilozuojantis spondilitas
Humira vartojamas suaugusiiyi sunkaus aktyvaus ankilozuojancio spondilito gydymui tada, kai
atsakas j ]prastin| gydym yra nepakankamas.
ASirtis spondiloartritas be radiologiniy ASpozymiy
Humira skirtas gydyti suaugusius pacientus, sergancius sunkiu aSiniu spondiloartritu be radiologiniy
AS pozymiy, bet turincius objektyvi uzdegimo poiymiy, remiantis padidejusia CRB koncentracija
ir / ar MRT duomenimis, kuriems stebimas nepakankamas tsakas j g dymy nesteroidiniais
prieSuzdegiminiais vaistais ar kurie netoleruoja §i vaisty.
Psoriazinis artri as
Humira vartojamas su ugusi jy aktyvaus ir progr suojancio psoriazinio artrito gydymui tada, kai
atsakas prie§ tai taikyty ligy modifikuojant antireumatinj gydym yra nepakankamas. Nustatyta,
kad Humira letina rentgenu nustatomq periferini s nari azeidimo progresavimq pacientams, kurie
serga daug s nari simetrigkai pazeid iancia ligos forma (zr. 5.1 skyriy), ir gerina j fizin? funkcij .
Psoriaze
Humira vartojamas suaugusi jy vidutinio sun umo ar sunkios letines lokgtelines psoriazes gydymui
tada, kai reikalingas sisteminis gydymas.
PlokSteline psoriaze vaikams
Humira skirtas sunkios letines plokStelines psoriazes gydymui paaugliams ir vaikams nuo 4 mety
amziaus, kuriems vietinis gydymas ir fototerapija buvo nepakankamai veiksmingi ar kuriems §ie
gydymo metodai netinka.
Suouliaves hidradenitas
Humira vartojamas aktyviam vidutinio sunkumo ir sunkiam supuliavusiam hidradenitui (pulingam
prakaito liauk uZdegimui) gydyti suaugusiems pacientams, uriems nebuvo tinkamo atsako j jprasty
sistemin} supuliavusio hidradenito gydymy.
Krono lisa
Humira vartojamas vidutinio sunkumo ar sunkios, aktyvios Krono ligos gydymui suaugusiems
pacientams tada, kai negauta atsako \ pilny ir adekvaty gyd mo kortikosteroidais ir (ar)
imunosupresantais kursy, r kai suaugys pacientas netoleravo tokio gydymo r buvo kontraindikacijy
tokiam gydymui.
Krono liea vaikams
Humira skiriamas vidutinio sunkumo ir sunkios aktyvios Krono ligos gydymui vaikams (nuo 6 mety
amiiaus), kuriems buvo nepakankamas atsakas j jprastinj gydymq, jskaitant pirminj gydym dieta ir
kortikosteroidais, ir / arba imunomoduliatoriais, arba kurie netoleravo tokio g dymo arba tokiam
g dymui buvo kontraindikacijy.

Qpinis kolitas
Humira yra skirtas vidutinio ar sunkaus aktyvaus opinio kolito gydymui suaugusiems pacientams,
kuriems atsakas j jprasty gyd my, jskaitant gydym kortikosteroidais ir 6-merkaptopurinu (6-MP)
arba azatioprinu (AZA), buvo nepakankamas, arba kurie toki vaist netoleruoja ar turi
kontraindikacij tokiam g dymui.
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Humira yra skirtas neinfekciniam viduriniam ir uzpakaliniam uveitui bei panuveitm gyoyti
suaugusiems pacient ms, kuriems nebuvo tink mo tsako j gy ymq kortikosteroidais,
acientams, kuriems yra reikalingas t usojanti kortikosteroidq gydymas, r kuriems gydymas
kortikosteroidais netinka.
i.3. Siulomos kompensuoti indikacijos (TLK-10-AM kodai)
TLK - 10 kodai: Gyslaines ir tinklaines uzdegimas (H30), H30, H30.1, H30t2 H30.8,
H44.1 - kiti endoftalmitai (parazitiniai endoftalmitai, neklasifikuojami kitaip, simpatinis uveitas)
Komentaras: Tarnybos nuomone, PareiSUjo siulomas kodas H44.1 kiti endoftatm m (parazitmm
endoftalmitai, neklasifikuojami kit ip, impati is veit s) neatiti ia registruotos indikacijos.
Parazitiniai endoftalmitai yra infekcini i, todtl ab jotit , ar Humir tinkajiems gydyti. larnyba
rekomenduoja kreiptispatikslinimo j speci listus.
1.4. Siulomi apribojimai
Pagal registruot s indikacijas.
2. Farmakologinio naujoviSkumo vertinimas
2.1. Vaistinio pre a to grupe, veikimo mech nizmas ir rei Sme gydant siulomq Ug
Farmakoter pine grupe: imunosupresantai, naviko nekrozes faktoriaus alfa (angl. T out Nectosi

Factor alpha TNF-a) inhibitoriiiSj ATC kod s: L04AB04
Veikimo mechanizmas
Adalimumabas speoifiSkai jungi si prie TNF ir neutralizuoja biologin? jo ftin cij*!, blokuodamas
saveik su p55 ir p75 l steles pavirSiaus TNF receptoriais. Adalimumabas top pat modul oja
biologini atsaka, kurj sukelia ar reguliuoja TNF, pvz., adhezijos molekulnj, atsakmgi, uz leukocit4
migracija (ELAM-1, VCAM-1 ir ICAM-1, kai IC50 - 0.1-0.2 nM), kiekio pokycius.
Dozavimas

Suaugusiesiems, sergantiems uveitu, rekomenduojama pra ine Humira doze yra 80 mg, veliau
praejus savaitei Po pradines dozes, kas antr, savait? po 40 mg. Patirtts, kai gydymas pradedam s ten
Humi a, yra ibota. Gydym s Humira g li bflti pradetas derinyje su kortikosteroidais ir / arba su kitos
nebiologiniais imunomoduliatoriais. Kartu vartojamr) kortikosteroidn doz? galima pradeti maiinti
praejus dviem savaitems nuo gydymo Humir pra zios vadovaiyantis klmikme praktika.
Rekomenduojam kasmet veilinti ilg laikio gydymo n ud ir rizik .
Humira yra leidiiamas po oda.
2.2. Farmakologinio naujoviskumo jvertinimas balais (pazymeti)
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Balai

Vaistinio preparato farmakologinio naujoviskumo kriterijus

Veiklioji medSiaga jau kompensuojama, kai kitq vaistinio preparato formq, norima jra§yti j 2 n

Ligij ir kompensuojamiyi) vaistinii} preparat jo s gydyti s ra§3 (A s ra§ )
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Nauja veiklioji medziaga, priklausanti jau |ra§ytai vaistinii} prep rati} grupei, kuriai
budingas toks pat veikimo mechanizmas (tas pat ATC ketvirtas lygmuo)

Nauja veiklioji medziaga su nauju veikimo mechanizmu konkreCiai ligai gydyti, kuriai 4 IB
gydyti vartojami vaistiniai preparatai jau kompensuojami
Nauja veiklioji medziaga, skirta ligos, kuri iki §iol buvo gydom kitais ne medikamentiniais 5
budais

Nauja veiklioji medziaga, skirta ligai, kuriai iki siol gydymo nebuvo, etiologiSkai ar 5
patogenezigkai gydyti
2.3. Adalimumabas yra nauja veiklioji medZiaga su nauju veikimo mechanizmu neinfekciniam
uveitui gydyti, Kol kas uveitas, kaip liga, n6ra jtrauktas j kompensuojamij lig s raS . Neinfekcinis
uveitas yra gydomas kortikosteroidais, imunosuporesantais.
Uveitas yra akies uEdegimas, apimantis rainel?, kruplynq, stiklakunj, gyslain? ir tinklain?. Uveitas
skistomas j priekinj, vidurinj, uzpakalin ir panuveit . Pagal etiologyq jis skirtomas \ infekcinj ir
neinfekcinj. Neinfekcinis u eitas gali buti izoliuotas, pvz., Birdshot choroidiopatija, arba
pasirei§kiantis kites autoimunines ligos fone, pvz., sarkoidozes, Vogt Koyan gi Harada ligos,
Behfet o ligos, ankilozinio spondilito, juvenilinio idiopatinio artrito, psoriazinio artrito ir kt.
Globaliai naujai registmoto uveito (infekeinio ir neinfekeinio) daznis per metus yra 17-52 atvejai

100 000, o paplitimas - 38-714 atvejij 100 000 gyventojij. Europoje apie 26% visij uveiti* yra
viduriniai, uzpakaliniai i panuveitai (EMA/501143/2016).
Dabar uveitas yra gydomas kortikosteroidais (vietis ai ir sistemiSkai), imunosupresantais.
3. Terapines naudos vertinimas

.1. Pateikti klinikiniai tyrimai ir jij kokybes vertinimas pagal J dad kriterijus (maksimalus ball}
skai&us 5):
J. VISUAL I. GJ et al Adalimumab in Patie ts with Active No i fectious Uveiti . N E gl J
Med 2016;375:932-943.
2.. VISUAL II. Nguyen QD et al Adalimumab for preve tion of uveitic flare in patients with
inactive non-infectious uveitis controlled by corticosteroids (VISUAL II): a multice tre,
double- masked, ra domised, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2016;388:1183-

1192.
Jadad kriterijai

Tyrimo kodas arba autorius,
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3.2. Vaistinio preparato efektyvumas

• VISUAL I
Tai randomizuotas, dvigubai akl s III fazes klinikinis tyrimas, kuriame dal vavo pacientai,
sergantys aktyviu uveitu nepaisant gydymo >10 mg iki <60 mg prednizolono per p r (arba
ekvivalento). Tyrime alyvavo ne jaunesni nei 18 m. pacientai, sirg$ aktyviu neinfekciniu viduriniu
ir uZpakaliniu uveitu ar panuveitu. Vidutinis pacientij amzius buvo 42,7 metai, vidutine sirgimo
uveitu trukme 46 men, 57% p cientij buvo moterys.
Pacient i santykiu 1:1 buvo randomizuoti j dvi gnipes: adalimumabo(n=l 10) ir placebo (n=107).
Adalimumabo pradine doze buvo 80 mg, veliau praejus savaitei po pradines dozes buvo skiriama 40
mg kas antr savait?. Pacientai buvo stratifikuoti pagal ankstesnj gydym . Adalimumabo ir placebo
grupese atitinkamai 45% ir 44% pacientij buvo di gnozuotas panuveitas, 3 % ir 35% pacientij
uz akalinis uveit s ir 22% ir 21% vidurinis uveitas. Tyrimo pradzioje adalimumabo ir placebo
g upese acientai atitinkamai vartojo azatioprino (4% ir 4%), ciklosporino (9% ir 3%), metotreksato

(8% ir 11%) bei mikofenolato mofetilio (10% ir 13%). Visiems pacientams prie§ tai buvo skirta 2
savaiciy 60 mg pe par$ prednizolono doze, o veliau privalomas dozes mazinimo grafikas, pagal kur
kortikosteroidi} vartojimas buvo vis i nutrauktas iki 15 savaites. Tyrimas vykdytas iki 80 sav. arba
iki laiko, kai registruoti 138 gydymo nesekmes atvejai.
Pagrindine vertinamoii baietis buvo laikas iki gydymo nesekmes 6-qj savait? ar veliau. Gydymo
nesekme buvo nustatoma pagal kelis krite ijus abejose akyse: naujij uzdegiminiq zidinii} atsi adim ,
geriausiai koreguoto regejimo astrumo (GKRA) pablogejimg, priekines kame os skys6io Iqstelines
reakcijos bei stiklakunio drumstumo pasikeitimq. Antrines vertinamosios baigtvs buvo - kies
priekines kameros skysfiio Iqstelines reakcijos pasikeitimai abejose akyse, stiklakunio drumstumo
pasikeitimas abejose akyse, GRKA abejose akyse.
Laiko iki gydymo ne ekmes mediana ad limumabo grupeje buvo statistiskai patikimai ilgesne
palyginus su placebu, atitinkamai 5,6 men. ir 3 men. (p<0,001). Pacientams adalimumabo grupeje
gydymo nesekmes rizika buvo statistiSkai patikimai maZesne nei placebo grupeje, rizikos santykis
palyginus adalimumab ir placebo, vertinant proporcing Sansij regresijq, kai veiksnys yra gydymas
buvo 0,5; 95% PI nuo 0,36 iki 0,7, p<0,001.
Pagal antrines vertinam sias baigtis - priekines kameros skyscio l stelines reakcijos, stiklakunio
drumstumo ir geriausiai koreguoto regejimo aStrumo (GKRA) pasikeitimo - adalimumabo grupeje
pasireiSke statistiSkai reiksmingai didesnis efektas palyginus su placebo grupe. Gydymo nesekmes
rizika buvo statistiSkai patikimai ma2esn6 palyginus su placebo grupe: stiklakunio padrumstejimo
rizi os santykis (HR - hazard ratio) 0,32, 95% PI 0,18 - 0,58; p<0,001; nauji| u2degiminii[ zidiniif
atsiradimo HR 0,38, 95% PI 0,21 - 0,69, p=0,001; priekines kameros skys&o l stelines reakcijos

pasikeitimo HR 0,51,95% PI 0,3 - 0,86, p=0,01 ir del pablogejusio GRKA HR 0,5 , 95% PI 0,32 0,98, p=0,04. L Siuko padrumstejimas buvo dazniausia gydymo nesekmes priez stis placebo grupeje

(36%) ir reciausia prie astis adalimumabo grupeje (15%). Adalimumabo g upeje dazniausiai gydymo
nesekme pasireiSke del priekines kameros skysCio lostelines reakcijos pasikeitimo pasireiSkusio 22%
pacienUj. Placebo grupeje reciausiai pasitaikiusi gydymo nesekmes priezastis buvo GRKA
pablogejimas, pasireisk s 25% pacientq.

• VISUAL II
Tai randomizuotas, dvigub i aklas, dvigubai maskuotas, placebu kontroliuojamas III fazes
ty imas, kuriame dalyvavo ne jaunesni nei 18 m. pacientai su neaktyviu neinfekciniu viduriniu,
uzpakaliniu uveitu ar panuveitu, kontroliuojamu 10-35 mg prednizolono per dien - Veliau pacientai
rivalomai pagal grafik maZino doz$ ir iki 19 sav ites kortikosteroidi} vartojimas buvo visai
nutrauktas. Vidutinis padentq amZius buvo 42,5 m., vidutine uveito trukme 66 men. Adalimumabo
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ir placebo grupese atitinkamai 50% ir 41% pacienty buvo diagnozuotas panuveitas, 34 ir
31% pacienti} uzpakalinis uveitas ir 15% ir 27% vidurinis uveitas. Tyrimo pr d oje adalimumabo ir
lacebo grupese pacientai atitinkamai vartojo azatioprino (3% ir 10%), ciklosporino (13% ir 10%),

metotreksato (17% ir 13%) bei mikofenolato mofetilio (15% ir 15%). Pacientai santykiu 1:1 buvo
randomizuoti j dvi gru es: adalimumabo (n=115) ir placebo (n=l 14). Adalimumabo pradine doze
buvo 80 mg, veliau praej s savaitei po radines dozes buvo skiriama 40 mg kas antrq s vait?.
Paerindine vertinamoii baistis buvo laikas iki gydymo nesekmes. Gydymo nesekme buvo
nustatoma pagal kelis kriterijus abejose akyse: naujq u2degiminhj idiniij atsiradimq, geriausiai
koreguoto regejimo strumo (GKRA) pasikeitimq, priekines kameros skysdio l stelines reakcijos bei
stiklakunio drumstumo pasikeitimq. Gydymo nesekme adalimumabo ir placebo gru 6se atitinkamai

pasirei§k6 45 (39%) ir 61 (55%) pacientui. Laikas iki gydymo nesekmes buvo statisti§kai patikimai
ilgesnis adalimumabo grupeje nei placebo: adalimumabo grupeje mediana nenustatyta (>18 men;
daugiau nei 50% adalimumabu gydytp pacientij gydymo nesekm6 nepasireiSke), placebo grup6s
mediana 8, men; HR 0,57,95% PI 0,39-0,84, p=0,004.
3.3. Vaistinio preparato saugumas

• VISUAL I
Adalimumabo grupeje pasireiSke 657 nepageidaujamos reakcijos palyginti su 430
nepageidaujami} reakciji} placebo grupeje. Tyrejij vertinimu adalimumabo grupeje buvo 161 su
gydymu susijusi nepageidaujama reakcij , placebo grupeje 55 re kcijos. Sunkios nepageidaujamos
reakcijs dazniau pasireiske adalimumabo grupeje, palyginus su placebu, atitinkamai 18 ir 6 reakcijos.
Da2niausios nepagei aujamos reakcijos adalimumabo ir placebo grupese buvo reakcijos injekcijos
vietoje (28 ir 7) ir alergines reakcijos (14 ir 6). Dalyvavimo tyrime nutraukimas dazniau pasitaike
adalimumabo grup je ir pasireiske del tinklaines neovaskuliarizacijos, besiliejanCio vaizdo,
suma ejusio regos aStrumo, nuovargio, pykinimo.

• VISUAL II
Dazniausios nepageidaujamos reakcijos adalimumabo ir placebo grupese atitinkamai injekcijos

vietos reakcijos (38,1% ir 22,6%) ir alergines reakcijos (5,3% ir 11,3%). Sunkiu infekcinit| reakcijtj
daznis tarp adalimumabo ir placebo grupiij reiBmingai nesiskyre ir buvo atitinkamai 3,2% ir 2,8%.
3.4. Terapine nauda (paz meti)
Vaistinio preparato terapine nauda

Balai

Vaistinio preparato terapine nauda abejotina - nera jrodymij, ka ekvivalentiSka jau
kompensuojamam gydymui

3

Vaistinis preparatas suteikia papildo terapinj pasirinkitnq su i§ esmes tokia pat kaip jau
jtraukti} preparatij terapine nauda

6

Vaistinis p eparatas suteikia pridetin? terapin naudq* pacienti}, kurie gali buti gydomi
nauju vaistiniu, pogrupiui

7b

Vaistinis preparatas suteikia pridetin$ terapin naud daugumai pacienti}, kurie gali buti
gydomi nauju vaistiniu prepar tu

8

Vaistinis preparat s suteikia reikgmingq pridetin tera in? naud ** pacienti}, kurie gali
buti gydomi nauju vaistiniu preparatu, pogrupiui***

9

Vaistinis preparatas suteikia reikgming prid6tin$ terapin nauda daugumai pacienti}, kurie
gali buti gydomi nauju vaistiniu preparatu

10a
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*Prictetin6 terapinfe nauda - vaisto sukeliamas papildomas teigiamas poveikis, pvz., geresnis simptonnj slopinimas,
ma2esnis nepageidaujamas poveikis.
**Reik§minga prid iine terapine nauda - ligos iSgydymas, sergamumo ro ikliij mai6jimas, mirtingumo rodikliij
ma jimas, nejgalumo sumaiinimas, darbingumo atkOrimas ir pan.

***Pacienti{ pogrupis - tam tikra liga serganCkj pacienti} dalis (kai vaisto indikacijai taikomi tam tikri apribojimai, pvz.,
lydinfiios ligos, kitij vaisti| ne fekt vumas, kit tai ligai skirtij gydyti v istij kontraindikacijos ir pan.).

4. ISvada
Terapine verte: 11 bah}
Adalimumabas yra imu osupresantas, naviko nekrozes faktoriaus alfa (TNF-a) inhibitorius.

PareiSkdjas siulo jtraukti dalimumab (Humim) neinfekciniam viduriniam ir pakaliniam
uveitui bei panuveitui gydyti suaugusiems pacientams, kuriems nebuvo tinkamo atsako gydym
kortikosteroidais, pacientams, kurie s yra reikalingas tausojantis kortikosteroidi) gydymas, ar
kuriems gydymas kortikosteroidais netinka.
Remiantis klinikiniij tyrimij duomenimis, adalimuma as yra efektyvesnis negu placebas gydant
letinj aktyyif ar nea tyvi} uveit ir gali suteikti papildom ter pin? naudq pacientams.
Siuo metu uveitas, kaip liga, nera jtrauktas j kompensuojami} Hgq sqra§ . Neinfekcinis uveitas
y a gydomas kortikosteroidais ir i unosuporesantais. Taciau, ne inoma, koks yra neinfekciniij uveiti}
(viduriniij, u2pakalinii| ir p nuveito) daznis Lietuvoje, kaip jie g domi, koks gydymo efektyvumas ir
koks gydymo adalimumabu poreikis. Globaliai naujai registruoto uveito (infeiccinio ir neinfekcinio)
da nis per metus yra 17-52 atvejai 100 000, o aplitimas-38-714 atveji} 100 000 g ventojq. Europoje

apie 26% visi} uveiti} yra viduriniai, u2pak liniai irp nuveitai (EMA/501143/2016).
Be o, tamyba mano, kad Pareiskejo siulo as kodas H 4.1 kiti endoftalmitai (par zitiniai
endoftalmitai, neklasifikuojami kitaip, sim atinis uveitas) neatitinka registruotos indikacijos.
Par zitini i endoftalmit i yra infekciniai, todel abejojama, ar Humira tinka jiems gydyti. Tam ba
rekomenduoja kreiptis j specialistus del patikslinimo.
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