Kas ir

hemofilija A?

Hemofilija ir iedzimta un nopietna
asiņošanas traucējumu slimība, kura
neļauj cilvēka asinīm pilnvērtīgi sarecēt.
Tas noved pie nekontrolētas asiņošanas,
kas var parādīties spontāni vai pēc
traumas.

Šī slimība var būtiski
samazināt cilvēku dzīves
kvalitāti, kā arī ietekmēt viņu
ģimeņu un aprūpētāju dzīves1

Hemofilija A ir visizplatītākā
slimības forma, kura skar
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cilvēku visā pasaulē2,3

Kas notiek cilvēka asinīs, kurš
slimo ar hemofiliju A?
Vesela cilvēka organismā
olbaltumvielas, kuras sauc par
recēšanas faktoriem,
darbojas kopā, lai izveidotu
asins recekli/trombu un
palīdzētu apturēt asiņošanu.

Cilvēkiem, kuri slimo ar hemofiliju A
trūkst vai arī nav pietiekami daudz
asinsreces faktora, ko sauc par

faktoru

kas noved pie tā, ka
cilvēka asinis nespēj
pilnvērtīgi sarecēt.

Bez ārstēšanas cilvēki ar
hemofiliju var ciest no:

Atkārtotas asiņošanas muskuļos un
locītavās, kas var novest pie ilgtermiņa
invaliditātes vai locītavu deformācijām/slimībām4,5

Zilumiem

Ilgstošas un nekontrolētas
asiņošanas pēc traumas vai
operācijas2

Spontāna asiņošana, kas var
būt dzīvībai bīstama, ja tā notiek
vitāli svarīgos orgānos, piemēram,
smadzenēs6

Ir iespējamas
v vairāku
veidu hemofilijas
ārstēšanas metodes:
Profilakse
Profilakse ir preventīva, regulāra
ārstēšana ietverot VIII faktora
aizstājterapijas vai ne-faktoru terapijas, ar
mērķi novērst asiņošanu un ļaut
cilvēkiem ar hemofiliju dzīvot aktīvu
dzīvi un sasniegt dzīves kvalitāti, kas
salīdzināma ar cilvēku, kurš neslimo ar
hemofiliju. 2 Tas ir aprūpes standarts
cilvēkiem ar smagu A hemofiliju un daļai
cilvēku ar mērenu hemofilijas formu.2

Profilaktisko ārstēšanu var
ievadīt intravenozi vai
subkutāni.2 Ārstēšanu ar nefaktoru terapiju var veikt mājās
reizi divās vai četrās
nedēļās. Tas atvieglo cilvēkiem
ar hemofiliju ievērot ārstēšanas
režīmu un dzīvot pilnvērtīgu
dzīvi.2

Finding a vein for intravenous treatment
Vēnas atrašana intravenozai VIII faktora
administration of factor VIII therapies can
ievadīšanai dažiem pacientiem var būt
be difficult for some, especially children.7
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Inhibitoru ārstēšana: imūntolerances indukcijas
terapija (ITI) un apkārtejošie aģenti (bypassing agents)
Apmēram katrā ceturtajā…

un vienā no 20 ...

25-30%

5-10%

cilvēkā ar smagu
hemofiliju A

cilvēkiem ar vieglu līdz
mērenu hemofiliju A

... attīstās “inhibitori” VIII
faktora aizstājterapijai.2,8

Cilvēkus ar hemofiliju A ar inhibitoriem var
ārstēt ar ne-faktoru profilakses
terapiju.2 Ja nav pieejama ne-faktoru
profilakses terapija vai ja notiek asiņošana
(asiņošana, kas rodas profilakses laikā), var
būt nepieciešama VIII faktora
aizvietojošās terapijas infūzija, kā arī
imūntolerances indukcijas terapijas
(ITI) izmantošana, kuras laikā tiek
ievadītas ļoti lielas VIII faktora devas ilgstošā
laika periodā.2
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haemophilia A live in fear of
developing inhibitors.

Imūntolerances indukcijas
terapija (ITI) var ilgt

ITI
can take
many
daudzus
gadus,
tā ir ļoti
years,
is irvery
costly
dārga un
neefektīva
and is ineffective in

~30%
cilvēku.11,12
~30%
of people.11,12

Apkārtejošie aģenti (Bypassing
agents) ir vēl viens terapijas veids
cilvēkiem ar inhibitoriem, ko bieži lieto
pēc imūntolerances indukcijas
terapijas (ITI) neefektivitātes. Tomēr
tie ir īslaicīgas iedarbības, tie ir jālieto
bieži un sniedz mainīgu asiņošanas
kontroli.13
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