1 Priedas. MPS VI gydymo, skiriant pakaitinę fermentų terapiją (PFT) – galsulfazę, algoritmas
Indikacijos pradėti gydymą PFT , kai pacientui patvirtinta MPS VI diagnozė (žr. Metodikos III skyrių)

Amžius vyresnis, negu 5 metai
Amžius 0-5 metai
Yra bent vienas klinikinis ligos simptomas, kuris gali būti kontroliuojamas PFT:
1.

2.

3.

Kvėpavimo sistemos ligų simptomai – viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija ir (arba)
dažnos kvėpavimo takų infekcijos, ir (arba) restrikcinė plaučių liga, kai FVC rodiklio
reikšmė visais šiais atvejais yra <80% ūgio normos.
Kaulų ir sąnarių deformacijos ir judrumo sutrikimai, kurie blogina paciento mobilumą ir
trikdo kasdienę veiklą; arba sąnarių (t.y. peties, alkūnės, riešo, klubo, kelio, čiurnos,
stuburo sąnarių, plaštakos ir pėdos sąnarių) judrumo amplitudės sumažėjimas 10% ir
daugiau.
Obstrukcinė miego apnėja pasikartojanti dažniau kaip 1 kartą per valandą iki 18 metų
ir dažniau kaip 5 kartus per valandą pacientams, vyresniems negu 18 metų; vidutinė
deguonies saturacija (SpO2) naktį <92% pacientams iki 18 metų ir <85% pacientams,
vyresniems negu 18 metų;

Pacientas ir / ar jo įstatyminiai atstovai yra motyvuoti dalyvauti gydymo procese
Nėra gydymo PFT kontraindikacijų:
1) Nėštumas ir žindymas 2) Terminalinė paciento būklė 3) Sunki paciento būklė dėl gretutinių ligų 4) Buvusi sunki alerginė reakcija į vieną iš preparato
sudedamųjų dalių

Gydymas pradedamas po teigiamo gydytojų konsiliumo sprendimo, įvertinus indikacijas ir kontraindikacijas.

Paciento būklės ir gydymo plano įvertinimas ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai
Ar yra bent 1 iš šių indikacijų nutraukti PFT:
1. Pacientė yra nėščia ar žindo.
2. Sunki kartotinė alerginė reakciją į vaistą nepaisant adekvačių premedikacijos priemonių
3. Per 12 vaisto skyrimo mėnesių nepastebėta būklės pagerėjimo ar stabilizacijos ženklų, atsižvelgiant į natūralų ligos progresą ir vertinant klinikinius
parametrus, kuriais remiantis vyresniam negu 5 metų amžiaus pacientui pradėtas gydymas PFT, arba stebimas akivaizdus būklės blogėjimas
pacientui, kuriam gydymas pradėtas iki 5 metų amžiaus
4. Pacientas ir / ar jo įstatyminiai atstovai nemotyvuoti dalyvauti gydymo procese, nesilaiko numatyto vaisto vartojimo režimo (praleido 10% ir
daugiau vaisto dozių per 6 mėnesius dėl nemedicininių priežasčių), neatvyksta gydymo efektui įvertinti 2 kartus iš eilės.
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Tęsti gydymą ir kartoti įvertinimą ne rečiau kaip kas 6 mėn.

