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DABIGATRAANIN HOIDOLLINEN JA TALOUDELLINEN ARVO ETEISVÄRINÄPOTILAAN HOIDOSSA VARFARIINIIN VERRATTUNA
Tausta
Eteisvärinään liittyy sydämensisäisen verihyytymän ja sen myötä hapenpuutteesta johtuvan kudosvaurion,
esimerkiksi aivohalvauksen, syntymisen riski. Sydänperäisten veritulppien estäminen verenhyytymisen estohoidolla (antikoagulaatiohoito) tai muulla hoidolla on eteisvärinäpotilaan ennusteen kannalta tärkein hoito.
Tavanomaisin ja kansallisen hoitosuosituksen mukainen verenhyytymisen estohoito on ollut pitkään varfariini. Dabigatraanille myönnettiin elokuussa 2011 myyntiluvan laajennus verenhyytymisen estohoidoksi sellaisille eteisvärinäpotilaille, joilla on kohonnut aivohalvausriski mutta ei läppäperäistä eteisvärinää. Suomessa arvioidaan olevan 50 000–100 000 eteisvärinäpotilasta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
(Fimea) pilottiarvioinnissa arvioitiin dabigatraanin hoidollista ja taloudellista arvoa eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona varfariiniin verrattuna.
Mitä eroja dabigatraani- ja varfariinihoidon toteuttamisessa on?
Dabigatraani- ja varfariinihoitojen toteuttamisessa on merkittäviä eroja. Varfariinihoidon annostus on yksilöllistä ja perustuu laboratoriokokeisiin (INR-mittaukset). Dabigatraanihoidossa lääkkeen annos on kiinteä
eikä vastaavaa laboratorioseurantaa edellytetä. Kun potilaat käyttävät dabigatraania varfariinin sijasta, tähän seurantatarpeeseen liittyvät terveydenhuollon ja muut voimavarat voidaan vapauttaa muuhun käyttöön.
Dabigatraanihoidon rajoitteena on, että sen vaikutusta ei voida kumota vasta-aineella esimerkiksi vakavan
verenvuodon tai leikkauksen yhteydessä. Sen sijaan varfariinin vaikutus voidaan kumota tarvittaessa.
Mitä terveyshyötyjä dabigatraanista voi olla varfariiniin verrattuna?
Näyttö, joka koskee dabigatraanin vaikutuksia eteisvärinän hoidossa, on pääosin peräisin yhdestä keskimäärin kaksi vuotta kestäneestä tutkimuksesta. Dabigatraani suuremmalla annoksella (150 mg kahdesti
päivässä) ehkäisi aivohalvauksia ja systeemisiä veritulppia varfariinia enemmän. Tuhatta potilasvuotta kohden dabigatraanihoidossa näitä tapahtumia oli 11 ja varfariinihoidossa 17. Dabigatraani ehkäisi myös sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta varfariinihoitoon verrattuna. Sen sijaan dabigatraanihoidon pienemmällä
annoksella (110 mg kahdesti päivässä) näitä eroja ei havaittu.
Mitä terveyshaittoja dabigatraanista voi olla varfariiniin verrattuna?
Vakavia verenvuotoja ilmeni dabigatraanin pienemmällä annoksella vähemmän kuin varfariinihoidossa. Tuhatta potilasvuotta kohden dabigatraanihoidossa näitä tapahtumia oli 29 ja varfariinihoidossa 36. Dabigatraanihoidon suuremmalla annoksella näitä eroja ei havaittu. Vakavia suolistokanavan vuotoja ilmeni dabigatraanihoidon suuremmalla annoksella enemmän kuin varfariinihoidolla. Tuhatta potilasvuotta kohden
dabigatraanihoidossa näitä tapahtumia oli 15 ja varfariinihoidossa 10. Sen sijaan dabigatraanihoidon pienemmällä annoksella tällaista eroa ei havaittu.

Kallonsisäisiä vuotoja esiintyi dabigatraanihoidolla kummallakin annoksella varfariinihoitoa vähemmän. Tuhatta potilasvuotta kohden dabigatraanihoidossa suuremmalla annoksella näitä tapahtumia oli 3, pienemmällä annoksella 2 ja varfariinihoidossa 7. Sen sijaan sydäninfarkteja voi esiintyä dabigatraanihoidolla kummallakin annoksella enemmän kuin varfariinihoidossa. Tuhatta potilasvuotta kohden dabigatraanihoidossa
sekä suuremmalla että pienemmällä annoksella näitä tapahtumia oli 8 ja varfariinihoidossa 6.
Dabigatraanihoitoon liittyi enemmän vatsaoireita (dyspepsiaa) kuin varfariinihoitoon. Varfariinihoidossa näitä esiintyi 6 prosentilla potilaista, kun vastaavat luvut dabigatraanihoidossa olivat 11─12 %. Dabigatraania
käyttäneet potilaat keskeyttivät tutkimuslääkkeen käytön useammin kuin varfariinia käyttäneet potilaat. Keskeyttämisen syyt vaihtelivat.
Milloin dabigatraanista voi olla terveyshyötyä varfariiniin verrattuna?
Dabigatraanihoidosta on todennäköisesti hoidollista hyötyä varfariinihoitoon verrattuna silloin, kun varfariinihoito onnistuu huonosti. Sen sijaan, kun varfariinihoito onnistuu hyvin, dabigatraanihoidosta on todennäköisesti vähäisemmin hyötyä.
Onko dabigatraanihoito kustannusvaikuttavaa varfariinihoitoon verrattuna?
Dabigatraanihoito on huomattavasti kalliimpaa kuin varfariinihoito. Dabigatraanihoito on todennäköisemmin
kustannusvaikuttavaa silloin, kun varfariinihoito onnistuu huonosti. Varfariinihoidon onnistuessa hyvin dabigatraanihoidosta saatava hyöty suhteessa korkeampiin kustannuksiin jää vähäiseksi.
Lisää tutkimusnäyttöä ja lääkkeen käyttökokemuksia tarvitaan
Tutkimusta, joka koskee dabigatraanin käyttöä eteisvärinässä, on vielä vähän ja se on ollut lyhytkestoista.
Myös potilaiden ja lääkäreiden käyttökokemukset dabigatraanista ovat vielä verrattain vähäiset. Näistä syistä johtuen dabigatraanin hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin liittyy rajoitteita.

Potilastiivistelmän tausta
Tämä potilaille suunnattu tiivistelmä on lyhennelmä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) vastaavasta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Arviointia tehdessään Fimea huomioi käytettävissä olevan
kliinisen ja terveystaloudellisen näytön. Terveydenhuollon ammattilaisia ja asiasta tarkempia tietoja tarvitsevia suositellaan tutustumaan itse arviointiraporttiin (Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna.pdf).
Vastuun rajaus
Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnit ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja lääkehoidon terveysja talousvaikutuksista. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.
Mikä on Fimea?
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) tuottaa ja kokoaa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja ja koordinoi tätä koskevaa yhteistyötä. Lääkkeellä on Suomessa oltava Fimean tai Euroopan komission myöntämä myyntilupa. Myyntiluvan ehtona ovat lääkkeellä osoitettu teho, turvallisuus ja laatu. Lääkkeen hoidollisen ja taloudellisen arvon osoittaminen ei ole myyntiluvan edellytys. Näyttöä lääkkeen vaikuttavuudesta sekä hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta käytetään lääkkeiden käyttöön liittyvän päätöksenteon tukena.
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