Kas yra

hemofilija A
Hemofilija gali labai
pabloginti ne tik šia liga
sergančių žmonių, bet ir jų
šeimos narių, draugų ir jais
besirūpinančių asmenų
gyvenimo kokybę.1

Hemofilija yra paveldima, sunki, kraujavimą
sukelianti liga. Hemofilija sergančio žmogaus
kraujas kreša kur kas lėčiau arba visai
nekreša, todėl sunkiais ligos atvejais savaime
ar po nedidelės traumos prasideda
nekontroliuojamas kraujavimas.

Hemofilija A yra dažniausia
ligos forma

žmonių visame
pasaulyje2,3

50-60% iš jų yra
nustatyta sunki
hemofilijos A
forma.4

Kas vyksta
hemofilija A sergančio
žmogaus kraujyje?

Sveiko žmogaus organizme tam tikri
baltymai – krešėjimo faktoriai – sudaro
krešėjimo grandinę. Dėl jų veiklos
susidaro krešulys ir kraujavimas sustoja.
Hemofilija A sergantys žmonės
neturi arba turi labai mažai
krešėjimo faktoriaus, vadinamo

VIII faktoriumi,
todėl jų kraujas kreša
nepakankamai.

Be gydymo hemofilija A
sergantiems žmonėms gali
atsirasti šie simptomai:

Kraujosruvos
Pasikartojantis kraujavimas į raumenis
ir sąnarius, dėl kurio gali atsirasti
negrįžtami sąnarių pažeidimai.5,6

Savaiminis kraujavimas, kuris gali
sukelti pavojų gyvybei, jeigu kraujas
išsilieja į gyvybinius organus,
pavyzdžiui, į galvos smegenis.7

Užsitęsęs ir nesustabdomas
kraujavimas susižeidus arba po
operacijos.8

Varginantis
hemofilijos gydymas
Vaisto infuzijos – neatsiejama
sergančiųjų ir jais besirūpinančių
asmenų gyvenimo dalis. Jos ne tik
užima daug laiko, bet ir daro didžiulę
įtaką kasdienėms veikloms.9

Hemofilija A sergantys žmonės
prisipažįsta, kad vaisto
suleidimas gali trukdyti
kasdieninei veiklai, tačiau,
nesilaikant vaistų leidimosi
režimo,10,11 iškyla pavojingų
kraujavimų grėsmė.

Pakaitinis VIII faktorius
Šiuolaikinio hemofilijos A gydymo esmė yra
pakaitinis VIII faktoriaus suleidimas. Pakaitinis
faktorius gali būti leidžiamas pagal poreikį (prasidėjus
kraujavimui) arba profilaktiškai (kad apsaugotų nuo
galimų kraujavimų).

Pakaitinis VIII faktorius veikia
trumpai, todėl jį reikia leisti dažnai
(mažiausiai du kartus per savaitę)2.
Faktorių leidžiasi patys pacientai
arba jais besirūpinantys
asmenys, todėl gali būti sudėtinga
surasti veną, į kurią reikia suleisti
vaisto, ypač vaikams.12

Inhibitorių gydymas: ITI ir apeinančio
poveikio preparatai

Vienam iš keturių (25-30%) sunkia
hemofilijos A forma sergančių pacientų
atsiranda inhibitoriai, kurie veikia prieš
pakaitinį VIII krešėjimo faktorių.13

Inhibitoriai yra antikūnai, kurie
pakaitinį VIII faktorių atpažįsta kaip
svetimą organizmui, todėl jį atakuoja ir
sunaikina.14 Inhibitorių atsiradimas yra
Hemofilija A su inhibitoriais sergantiems

sunki gydymo komplikacija15, todėl

pacientams reikia dažnesnių vaisto

daugelis hemofilija sergančių žmonių

infuzijų ir imuninės tolerancijos

gyvena baimėje, kad jiems

indukcijos (ITI) – gydymo metodo, kurio

neišsivystytų inhibitoriai.

metu ilgą laiką leidžiamos labai didelės
VIII faktoriaus dozės.

ITI gali trukti kelerius
metus, ji yra labai
brangi, bet, deja,
maždaug 30
procentų pacientų
yra nesėkminga.16,17

Apeinančio veikimo preparatai
yra kita hemofilijos su inhibitoriais
gydymo galimybė – šie preparatai
dažnai skiriami po nesėkmingos ITI.
Deja, šie vaistai veikia trumpai,
juos leisti reikia dažnai, o
pasiekiama kraujavimo kontrolė
ne visada pakankama.18

Hemofilija A sergantiems pacientams reikia
naujesnių ir efektyvesnių vaistų, kurie padėtų
geriau kontroliuoti ligą, o jų vartojimas kuo
mažiau vargintų.
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