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Здравната реформа е една от водещите теми на броя, представена през погледа на дългогодишната кореспондентка на агенция Ройтер в България, която вече е
член на екипа на МД. Когато става дума за заплати, приватизация, съкращения,
дори седемте страници, които сме отделили едва ли ще са достатъчни.
Рубриката ни Продължаващо медицинско образование в този брой е с две
теми: едната е терапия на сърдечната недостатъчност, в която ви предлагаме в обобщен вариант препоръките на American Heart Association и на American College
of Cardiology, а другата е посветена на бронхиалната астма.
Поради големия читателски интерес, продължаваме да отделяме внимание на
рака на гърдата, като в този брой фокусът ни е върху медикаментозното му лечение.
За пореден път пишем за безполезността на алтернативната терапия – сега при
инфекции на горните дихателни пътища при деца. Предлагаме ви и обзор за ролята
на плесените като причинители на алергии.
Връзката между подаграта и риска за сърдечносъдово и бъбречно заболяване е още една близка до клиничната
практика статия. Много интересна и
разнообразна е рубриката ни Урология, а новините от света на фармацевтичните фирми ще задоволят любопитството на колегите, които следят
новостите на медикаментозния пазар.
Предлагаме ви и новите указания
за профилактичен скрининг на рака на
ендометриума и маточната шийка. Опитваме се да отговорим и на въпроса
компрометирани ли са антивирусните
медикаменти с обстоен коментар в рубриката ни Инфекциозни болести.
Приятно четене на МD
Моля, предайте броя
и на колеги
Корица: Реформа

НОВ НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ НА МД
Д-р Диана Смилкова, дмн, завеждащ Кардиологично отделение в Университетска
болница „Лозенец“

ЕДИЦИНСКА БАЗА

АННИ

Най-големият информационен
архив за лекари
On-line достъп до съдържанието на всички
досега излезли броеве на МD, както и на списанията Доктор D и Кардио D, можете да намерите на http://mbd.protos.bg. Това е нашата Медицинска база данни, която позволява бързото намиране на информация или на конкретен материал по ключова дума или диагноза, име на фирма
или на медикамент.
Мотото на редакционните екипи на списанията ни е “да поднесем на читателите си най-актуалната и полезна за клиничната практика медицинска информация в най-кондензирания и лесен
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за четене формат!”
Мотото на нашата Медицинска база данни (МБD) е “да помогнем на лекарите и всички свързани с медицината в България да спрат да
търсят информация и да започнат да я намират!”
В бъдеще в МБD ще може да намирате информация и от други специализирани медицински издания.
За допълнителна информация, моля, посетете уеб страницата на МБD на адрес
http://mbd.protos.bg, обадете на телефон 02/93 76
399 или ни изпратите e-mail на md@capital.bg.
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СЪДЪРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ
МД използва над 250 различни медицински списания и специализирани периодични научни публикации като източници
на актуална информация за новостите в клиничните изследвания и практика, фармацевтичната развойна дейност и открития. Сред тях се открояват четири списания, често наричани
„библиите“ на световната медицинска информация, за които
редакцията на МД е абонирана:
The Lancet – създаден през 1823 година, излиза всяка седмица, независимо
списание, без връзка с медицински или научни организации
(www.thelancet.com). Личен годишен абонамент 166 евро.
Journal of the American Medical Association –
създаден през 1883 година, излиза всяка сед-

мица и е издание на Американската медицинска асоциация
(http://jama.ama-assn.org). Личен годишен абонамент 210
евро.
British Medical Journal – създаден през 1840 година, излиза всяка седмица и е издание, свързано с Британската медицинска асоциация (http://
bmj.bmjjournals.com). Личен годишен абонамент 221 евро.
The New England Journal of Medicine – създаден през 1812 (най-старото медицинско издание в света, което излиза без прекъсване), излиза всяка седмица и е издание на Massachusetts Medical Society (http://content.nejm.org). Личен годишен абонамент 170 евро.

НОВОСТИТЕ ОТ АГЕНЦИИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ЛЕКАРСТВАТА
Екипът на списание МД има специално създадена система за мониторинг на новините от двете организации, които
имат практически „монопол“ върху контрола на медикаментите в света, както и на българския им еквивалент, който решава съдбата на лекарствата у нас:
Американската агенция за храните и лекарствените средства (Food and Drugs Administration – FDA)
е „научна, регулаторна и обществена здравна организация, която
контролира продукти и средства на стойност 25 цента от всеки
долар, който американските потребители харчат“ www.fda.gov
European Medicines Agency (ЕМЕА) е децентрализиран орган на Европейския съюз с глав-

на квартира в Лондон, обединяващ 42 национални структури
в 25-те страни-ачленки на ЕС. Нейният Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) оценява безопасността и
приложението на медикаментите и ако бъдат одобрени, позитивното мнение на този комитет се изпраща до Европейската
комисия в Брюксел, която дава пазарно одобрение, валидно за
целия ЕС www.emea.eu.int
Изпълнителната агенция по лекарствата - ИАЛ)
(на английски Bulgarian Drug Agency - BDA) бе
създадена през декември 1999 година като специализиран държавен орган за надзор върху качеството, ефективността и безопасността на лекарствата www.bda.bg

ВАЖНО ЗА АБОНАТИТЕ

Ако не сте получили новия брой на списание МD или ако има промени в домашния и служебния ви адрес, моля,
обадете ни се на телефони: 02/9376 349 или 02/9376 446, или 052/601 651. Корекции в адреса се приемат и на
факс: 02/9376 173, e-mail: abonament@capital.bg или на адрес Списание МD, ул. „Иван Вазов“ 28, София 1000.
Моля, не забравяйте, че МD излиза 10 пъти в година (няма броеве през януари и август)
МД ЗА ФИРМИ И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В ЧУЖБИНА
Всички желаещи да получават МД, които живеят извън България, могат да се абонират на тел.: +359 2 9376 123 или с e-mail
на abonament@economedia.bg. Цената за задграничен абонамент
е 100 лв. (50 евро) на година, като това включва и всички пощен-

ски разходи.
За фирми в България, които искат да поръчат броеве на МД,
цената за една година е 40 лв. Отново, това включва персоналната доставка на списанията до офиса всеки месец. Тази цена е
валидна и за желаещите да получават МД, които не са лекари.

COPYRIGHTS
Всички статии в МД са авторски публикации. Инициалите на авторите им са дадени в скоби на края на текста. Медицинските
редактори на списанието са лекари, които работят заедно с 15-те научни консултанти на МД.
Статиите в МД са обобщения на публикации от водещи медицински списания, допълнени с актуални новини, лекарствена и фирмена информация таблици, илюстрации, графики и насочени към клиничната практика. Често за написването на една публикация се използват пет и повече източници, като пълните детайли на основните са дадени също в края на текста.
Признание за МД е цитирането на нашите статии от лектори по време на научни конференции и симпозиуми, от други издания,
както и в дисертации и други научни трудове. В тези случаи, бихме искали да бъде цитирано и името на списанието ни. Това са
изискванията на законите за авторските права и за интелектуалната собственост. Това са и правилата, които и ние стриктно спазваме.
За препечатване на статии от МД в брошури на фармацевтични фирми или в други издания, моля, обръщайте се към Мария Богданова, тел.: 02/9376 399, e-mail: mariab@capital.bg

About MD
MD is a specialised monthly magazine for health professionals, jointly owned by the leading medical magazines in the
country – Doctor D, Cardio D and Club D and the respected Bulgarian business publications Capital weekly and Dnevnik daily.
MD offers unique collection of digests, abstracts and summaries of articles; information and news from the most authorit-
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ative publications for health professionals from around the world, from pharmaceutical firms and from global newswires.
The magazine is delivered free of charge to over 5,000 Bulgarian doctors who have registered with full professional details, as well as to libraries of medical schools, pharmaceutical
companies and health related organisations and institutions.
For more information about MD Magazine, please send us
an e-mail at md@capital.bg
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АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА

Скрининг
за рак на
ендометриума
и маточната
шийка
Нови указания за профилактичен скрининг на рака на ендометриума и маточната
шийка публикува в
края на 2005 Американското дружество
за лечение на рака
(American
Cancer
Society – ACS, www.
cancer.org) (1).

мална или негативна цитология, се
подлагат на скрининг през 2-3 години с конвенционални или разтворими цитонамазки.
Като добавка към цитонамазките може да се използва ДНК анализ за човешки папиломен вирус
(HPV), която може да се извършва
на всеки три години. Трябва да се
има в предвид, че преобладаващата част от жените обикновено нямат никаква предварителна инфор-

Скрининг
за рак на
маточната
шийка
ACS
препоръчва скрининг за рак
на маточната шийка да започва около три години след
началото на полов
живот, но не по-късно от 21-годишна възраст.
Профилактични прегледи трябва
да се извършват всяка година (при
използването на конвенционални
цитонамазки) или веднъж на две години (при използването на разтворими цитонамазки) до навършването на 30 години. След тази възраст
жени, които имат трикратно нор-

мация за този тест. Инфекцията с
HPV е доста честа, но наличието й
не означава автоматично развитие
на рак.
Жени на възраст над 70 години с
интактен цервикс могат да прекратят скрининга за рак на маточната
шийка, ако имат три и повече последователни нормални цитонамазки или нормални цитологичнии из-

Високите нива на C-реактивен протеин (CRP)
водят до повишен риск за развитие на ендометриален
карцином, показаха резултатите от три големи проспективни проучвания, представени в края на 2005 на
конгреса на Американската асоциация за изследване
на рака*.
“Изводите от изследванията сочат, че възпалителните процеси са свързани с прогресия на ендометриалния карцином”, заяви д-р Dana Christo от John
Hopkins School of Public Health, един от авторите на
проучването.
Учените са изследвали 226 случая на ендометриален карцином сред общо 35 000 пациентки, проследени за период от 30 години. Плазмени нива на CRP,
измерени в съхранени кръвни проби, са били по-високи при жени, развили заболяването (2.43 mg/l сре-

следвания за десетгодишен период
(възрастта 60-70 години).
Пациентки с анамнеза за рак на
цервикса и/или интраутеринна експозиция на diethylstilbestrol* (DES)
трябва да следват същите правила за профилактика всяка година и
след навършването на 30 години.
Имунокомпроментирани
жени
(органна трансплантация, химиотерапия, лечение с кортикостероиди,
СПИН) трябва да се подлагат на
изследване два пъти
през първата година
след поставянето на
диагнозата и веднъж
годишно след това.
Жени с извършена
субтотална или тотална хистеректомия
трябва да се проследяват като пациентки
с умерен риск. При
наличието на анамнеза за CIN 2/3 или
пациентки, при които това не може да
се изключи, трябва
да се изследват до
получаването на три
последователни нормални/негативни цитологични изследвания и липса на аномална/позитивна цитология в рамките на 10годишен период.
Пациентки с анамнеза за експозиция на DES и/или анамнеза за
цервикален карцином, трябва да
продължат да се проследяват и след
извършването на хистеректомия до
момента, в който са в добро общо

щу 1.84 mg/l при контролната група, р=0.04).
Пациентките са били разделени в четири групи в
зависимост от стойностите на CRP. Установено е, че
при жени с най-високи стойности на CRP, рискът от
развитие на овариален карцином е два пъти по-висок.
Корелацията е била особено силна при пациентки с
наднормено тегло и затлъстяване.
Резултатите потвърждават хипотезата, че хронични системни възпалителни процеси могат да увеличат
риска от различни злокачествени заболявания, включително от колоректален и овариален карцином.
Високи нива на CRP се установяват при диабет,
метаболитен синдром и хиперандрогенемия – всичките са рискови за развитие на ендометриален карцином. (ИТ)
* American Association for Cancer Research (AACR) www.aacr.org
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състояние или нямат тежко хронично заболяване.

Скрининг за рак
на ендометриума
ACS реши през 2001, че няма
достатъчно данни, които да препоръчват рутинен скрининг за ендометриален карцином при жени с
умерен или повишен риск (терапия
с естрогени, tamoxifen, късна менопауза, затлъстяване, диабет, хипертония, нераждали, наличие на
инфертилитет или липса на овулация,).
ACS препоръчва жените с умерен или повишен риск да бъдат
информирани в началото на менопаузата за симптомите на ендометриалния рак, особено анормално кървене, при които трябва да се консултират със специалист.
Жени с висок риск за рак на ендометриума, поради наличие на определени генни мутации, фамилна анамнеза за заболяването (възможно носителство на мутация)
или липса на генетично изследване
при фамилии с вероятност за наличие на автозомна доминантна предиспозиция за рак на дебелото черво, трябва да се подлагат на преглед всяка година, след навършването на 35 години.
Биопсията на ендометриума е
най-често използваната техника и
въпреки разработването на други
методи, хистологичното изследване
е стандарт за оценка на състоянието му. Пациентките трябва да бъдат
информирани за ползите, рисковете и ограниченията на изследването при диагностиката на ранния ендометриален рак. (ИТ)
* diethylstilbestrol (DES) е медикамент, предписван за
превенция на спонтанен аборт или преждевременно
раждане. Смята се, че в САЩ за периода 1938-1971 година, около 5-10 милиона пациентки са имали експозиция на DES. FDA спира медикамента през 1971, поради повишен риск от развитието на рак на влагалището
За допълнителна информация:
Ваксината Gardasil предотвратява цервикалните инфекции с
HPV. MD 2005; бр. 10 (декември)
(http://mbd.protos.bg)
Новини от годишната среща на Американското дружество по
клинична онкология. MD 2005; бр. 8 (октомври)
ХЗТ води до повишен риск от рак на ендометриума. MD
2005; бр. 5 (юни)
Лечение и прогноза при рак на шийката на матката в
напреднала възраст. MD 2005; бр. 2 (март)
По-чест скрининг за рак на шийката на матката. MD 2004;
бр. 8 (октомври)
Използван източник:
1. American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of Cancer CA Cancer J Clin 2005; 55; 31-44
http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/55/1/31
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Интраперитонеална
химиотерапия
при напреднал
овариален
карцином
Химиотерапията, комбинираща
интравенозен paclitaxel с интраперитонеално приложение на cisplatin
и paclitaxel, удължава периода без
прогресия на заболяването както
и преживяемостта при пациентки
с напреднал (стадий III) овариален
карцином след оптимално извършена оперативна циторедукция, показаха резултатите от фаза 3 клинично
проучване на Gynecologic Oncology
Group (www.gog.org), публикувани
през януари в New England Journal
of Medicine (NEJM) (1).
В изследването са включени
429 пациентки с епителен овариален карцином или перитонеална карциноматоза, с остатъчна туморна маса <1 см след проведено
оперативното лечение, разделени
в две групи: интравенозна терапия
(n=215) и интраперитонеална терапия (n=214). Първични крайни точки на проучването са били период
без прогресия на заболяването и
обща преживяемост.
Режим на химиотерапия (шест
цикъла):
z група I (интравенозна терапия) – paclitaxel 135 мг/м2 интравенозно (на ден 1), последвано от
cisplatin 75 мг/м2 интравенозно (на
ден 2)
z група II (интраперитонеална
терапия) - paclitaxel 135 мг/м2 интравенозно (на ден 1), последвано
от cisplatin 100 мг/м2 интраперитонеално (на ден 2) и paclitaxel 60 мг/
м2 интраперитонеално (на ден 8)
Резултатите показват, че средната продължителност на периода без
прогресия на заболяването е бил
18.8 месеца в група I срещу 23.8
месеца в група II (p=0.05), а средната преживяемост – 49.7 срещу
65.5 месеца съответно (р=0.03).
Честотата на усложнения – бол-
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ка, отпадналост и токсични ефекти
(хематологични, гастроинтестинални, метаболитни и неврологични),
са били по-чести в групата с интраперитонеална химиотерапия. В същата група е отчетено и сигнификантно по-лошо качество на живот,
в резултат на усложненията от проведеното лечение.
При извършването на вторичен оглед (second look) е установено постигане на пълен отговор при
41% в група I (35 от 85 пациенти)
и 57% в група II (46 от 81 пациенти).

Обсъждане
Овариалният карцином е водеща
причина за смърт сред гинекологичните заболявания, най-вече поради късната диагноза. Стандартната начална химиотерапия при заболяването в САЩ включва аналози
на платината и paclitaxel. Приложението на интравенозна химиотерапия се лимитира основно от миелотоксичността. Някои от използваните медикаменти могат да се прилагат директно интраперитонеално,
което води до висока локална и ниска системна концентрация.
Досега са проведени две фаза 3
клинични проучвания, които сравняват интраперитонеалната с интравенозна химиотерапия при напреднал овариален карцином с малка остатъчна туморна маса.
Резултатите от първото проучване показват значимо подобрение на
преживяемостта при пациентки с
интраперитонеална химиотерапия,
но в изследването не е използван
paclitaxel (2). Периодът без прогресия на заболяването е удължен,
но липсва разлика в преживяемостта, са изводите от второто проучване (3).
В уводна статия към същия брой
на NEJM, д-р Stephen Cannistra от
Harvard Medical School в Boston,
САЩ, се спира на възможностите на интраперитонеалната химиотерапия (4). Според него, средната
преживяемост при пациентки със
субоптимална циторедукция (остатъчна туморна маса >1 см) е около
37 месеца, а при извършена оптимална резекция (остатъчна туморна
маса <1 см) – около 49 месеца (5).
В повечето случаи се наблюда-
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ва рецидив, който не се повлиява от увеличението на дозировките на медикаментите. Прилагането
на интраперитонеална химиотерапия изглежда логична алтернатива,
като се има предвид, че овариалният карцином се локализира предимно в коремната кухина.
Фармакологичното предимство
на този метод е, че се постига от
20 до 1000 пъти по-високо съотношение на интраперитонеална/плазмена концентрация на медикаментите (cisplatin или paclitaxel). Приложените средства пенетрират няколко милиметра в туморната маса,
поради което се смята, че най-голяма полза от подобно лечение ще
имат пациентки с малък остатъчен
обем заболяване (след извършена
оптимална циторедукция).
Възможно е обаче, при напреднал процес (стадий III) да са налице метастази и в ретроперитонеалните лимфни възли, за ерадикацията на които е необходимо венозно
приложение на медикаменти.
Недостатъци на интраперитонеалната химиотерапия са висока
честота на усложнения, свързани с
катетъра, метаболитни нарушения
и невропатия. Около половината от
пациентките получават само до три
курса терапия, поради инфекция и
блокаж на катетъра, или токсични
странични ефекти. Тя има по-висока цена, а за осъществяването й са
необходими умения за поставяне на
катетър в коремната кухина. (ИТ)
За допълнителна информация:
Химиотерапия при напреднал овариален карцином –
първи мета-анализ, МД, 2005, бр. 10, декември
http://mbd.protos.bg
Поликистозният овариален синдром - проблем на няколко
медицински специалности. МД, 2005, бр. 6, юли

Вторична циторедукция при напреднал
карцином. МД, 2005, бр. 1, февруари

овариален

Използвани източници:
1. Gynecologic Oncology Group. Intraperitoneal cisplatin and
paclitaxel in ovarian cancer. N Eng J Med 2006; 354: 34-43
www.nejm.org
2. Alberts D., Liu P., Hannigan E. еt al. Intraperitoneal cisplatin plus intravenous cyclophosphamide versus intravenous cisplatin plus intravenous cyclophosphamide for
stage III ovarian cancer.
N Engl J Med 1996; 335: 1950-1955.
3. Markman M., Bundy B., Alberts D. et al. Phase III trial
of standard-dose intravenous
cisplatin plus paclitaxel versus moderately high-dose carboplatin followed by intravenous paclitaxel and intraperitoneal cisplatin in small-volume stage III ovarian carcinoma: an intergroup study of
the Gynecologic Oncology Group, Southwestern Oncology
Group, and Eastern Cooperative
Oncology Group. J Clin Oncol 2001; 19: 1001-1007
www.jco.org
4. Cannista S. Intraperitoneal chemotherapy comes of age.
N Eng J Med 2006; 354: 77-79
5. Cannistra S. Cancer of the ovary. N Engl J Med 2004;
351: 2519-2529

Радикалната
операция –
най-добър
подход при
напреднал
овариален
карцином
Извършването на максимална
оперативна циторедукция е найдобрият терапевтичен подход при
пациентки с напреднал овариален
карцином, особено в случаите с
карциноматоза, показаха резултатите от четиригодишно ретроспективно кохортно проучване на Mayo
Clinical Cancer Center, публикувани
през януари в списание Obstetrics
& Gynecology (1).
Обемът на остатъчното забо-

Първичната интраперитонеална химиотерапия подобрява периода без прогресия на заболяването и общата преживяемост при напреднал епителен овариален карцином са изводите от мета-анализ,
публикуван през февруари в Cochrane Database of
Systematic Reviews (1).
Недостатъци на метода са повишена честота на
неблагоприятни странични ефекти, най-вече от страна на перитонеалния катетър (болка и блокаж), гастроинтестинални нарушения и инфекция.
В анализа са включени осем рандомизирани клинични проучвания с общо 1819 пациентки с новодиагностициран първичен овариален карцином, без
значение на стадия по FIGO*, преминали през опе-

ляване е единственият основен
независим предиктивен фактор
за преживяемостта, е изводът на
авторите.
Резултатите показват подобрена преживяемост при пациентки с
най-тежки форми на заболяването.
Извършването на радикални операции при наличието на карциноматоза (отстраняването на максимално количество туморна маса
при първоначалната операция) подобрява сигнификантно петгодишна преживяемост (44% срещу 17%
в контролната група, p<0.001).
Цел на проучването е да оцени ефектът на агресивната хирургия върху преживяемостта на пациентки с овариален карцином, като
са приложени следните показатели: остатъчно заболяване след оперативната интервенция, петгодишна преживяемост и честота на радикалните операции (интервенции
върху диафрагмата, резекция на
черва, спленектомия или екстензивна абдоминална перитонеална
резекция). Включени са и показатели като възраст, общо състояние и
продължителност на операцията.
В изследването са включени 194
жени, от които 144 с карциноматоза на възраст 64.4 години и среден
период на проследяване 3.5 години, с първична оперативна интервенция за овариален карцином стадий IIIC. След операцията, 131 пациентки (67.5%) са имали остатъчно заболяване <1 см (показател за
оптимална циторедукция). (ИТ)
Използван източник:
1. Aletti G., Dowdy S., Cliby W. et al. Aggressive surgical effort and improved survival in advanced-stage ovarian cancer. Obstetrics&Gynecology 2006; 107: 77-85
www.greenjournal.org

ративна циторедукция. Сравнени са групи с интравенозна химиотерапия и група с химиотерапия, включваща и интраперитонеална апликация на медикаментите.
Според авторите на анализа, за определяне на оптималната дозировка, точното време и начина на
приложение на интраперитонеалната химиотерапия,
е необходимо провеждането на допълнителни проучвания. (ИТ)
* FIGO - International Federation of Gynecology and Obstetrics
(www.figo.org)
Използван източник:
1. Jaaback K., Johnson N. Intraperitoneal chemotherapy for advanced ovarian cancer improves both overall and disease free survival. The Cochrane Database of Systematic
reviews 2006; Issue 1 www.cochrane.org
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Плесените
– „истински“
или набедени
причинители
на алергии
През последните години плесените
бяха свързани с предизвикването на
множество нови болестни състояния,
но конкретна връзка между експозицията на тези микроорганизми и съответната нозология все още не е доказана. През февруари, списание Journal
of Allergy and Clinical Immunology
публикува обзор за ролята на плесените като причинители на заболявания като астма, алергичен ринит, алергична бронхопулмонална аспергилоза, алергичен синуит, хиперсензитивен
пневмонит и други, за които се твърди,
че са обусловени от гъби (1).
Авторите разделят болестите на такива, за които има ясно доказани патогенетичен механизъм и обективни методи за поставяне на диагнозата и други, за които това не е установено, а
само се предполага.
Плесените причиняват заболявания
по три специфични патогенетични механизма:
z имунен отговор (алергия или хиперсензитивен пневмонит)
z директна инфекция
z имунен механизъм
z токсично-иритативо въздействие
на плесенни биопродукти

Връзката на плесените
с астмата и алергиите
При около 10% от хората могат да
бъдат доказани IgE антитела към широко разпространени инхалаторни плесени, като половината от тях в живота си развиват алергични симптоми в
резултат на контакт с микотични антигени. Въпреки че тези алергени могат
да бъдат доказани в помещенията, почесто причина за появата на заболяването са антигени от външната среда.
Сенсибилизацията към микотични спори, особено тези на Alternaria
alternata, е свързана с наличието, поддържането и тежестта на астмата. Това
със сигурност важи за алергените в атмосферата, но не е категорично доказано за плесенните антигени в дома.
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Съществуват литературни данни, че
деца, живеещи във влажни помещения
и/или такива с видим мухъл, по-често
страдат от кашлица и задух, обусловени от засягане на долните отдели на
дихателните пътища.
Деца с по-висок риск за астма, определен от фамилна анамнеза от страна на майката, които през първата си
година се намират в домашна среда с
висока концентрация на плесени (а не
само на алергени, отделяни от хлебарки и на азотен диоксид), имат по-често продължителна кашлица и задух,
показаха данните от проведени през
последните години клинични проучвания.
При пациенти с различни форми на

атопия – алергичен ринит, алергична
астма и атопичен дерматит, често са
установявани IgE антитела към плесени. Няма обаче достатъчно доказателства, че те са етиологична нокса. Поскоро наличието на антитела към тях
се разглежда като част от полисенсибилизацията, характерна за тези пациенти.
Алергичният отговор към инхалаторни плесенни антигени е признат
фактор за патология на долните дихателни пътища (например астма). Наличните до момента данни не дават еднозначен отговор за експозицията на
атмосферни плесенни антигени и ролята им в патогенезата на алергичния ринит. Микотичните антигени нямат отношение към атопичния дерматит, уртикарията, ангиоедема и анафилаксията.
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Плесените и
бронхопулмоналната
аспергилоза и синуита
При алергичната бронхопулмонална
аспергилоза (АБПА) и алергичния синуит е налице типична хиперсензитивност към микотични антигени, особено
към представители на Aspergillus.
АБПА се развива при пациенти с
налична астма или кистична фиброза. Множество гъби (освен Aspergillus
fumigatus) могат да предизвикат сходна клинична картина. Основното при
нея е, че тя се развива поради анатомични промени в белия дроб, а не поради контакт с определени плесени в
околната или в домашната среда.
Алергичният синуит е локална проява на свръхчувствителност, дължаща се на растеж на плесени в област
с увредени тъкани – синусите. За диагностиката на заболяването има точно определени критерии и обикновено
то лесно се разграничава от хроничния
синуит.
Специфични диагностични критерии са: еозинофилен мукус с неинвазивни фунги, тип I свръхчувствителност (анамнеза, положително кожно
тестуване или положителен in vitro резултат към алергени), назална полипоза и характерни изменения в рентгенографията на синусите.
До момента липсват категорични
данни за ролята на гъбите за изявата
на хроничния синуит, а интраназалното приложение на антимикотици (например amphotericin) не води до ефективно повлияване на симптоматиката.

Хиперсензитивен
пневмонит
Хиперсензитивният пневмонит (ХП)
е алергичен алвеолит по типа на забавената свръхчувствителност, при който антигените се инхалират под формата на органичен прах от бактериален, плесенен, растителен или птичи
произход. Заболяването е много рядко, като повечето описани случаи са
при пациенти с определени професии
– фермери, птицевъди.
За възникване на сенсибилизация
и клинична изява е необходима висока експозиционна доза и/или продължително време за контакт с етиологичния агент. Ето защо в повечето случаи
се касае за професионално заболяване. ХП протича под формата на остър,
имунологично медииран пневмонит,
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който може да доведе до необратимо
рестриктивно белодробно увреждане.
Подобна клинична картина се наблюдава и при хора, чиято работна
среда съдържа химикали, особено изоцианати. Няколко случаи са описани и
при системно приложение на медикаменти.
Наред с анамнезата, статуса и инструменталните изследвания, особено
важно е провеждането на елиминационен тест. Диагнозата се потвърждава от специфично тестуване за установяване на IgG антитела срещу алергенен екстракт, както и от доброто повлияване при приложението на кортикостероид.

Инфекции
Повърхностните микотични инфекции (tinea cruris, onychomycosis, кандидоза) се срещат често при здрави индивиди в резултат на промяна в
бариерните функции или резидентната микрофлора на кожата и лигавиците. Опортюнистичните гъбни инфекции обикновено се развиват при пациенти с дефицит на клетъчния имунитет
- фактори на организма, а не на средата определят тяхната поява.
Само ограничен брой от плесените са агресивни патогени за здрави индивиди и се придобиват в резултат на специфични външни условия
(причинителите на coccidiomycosis,
histoplasmosis, and blastomycosis).

Токсични ефекти
на плесените
Поглъщането на микотоксини в големи дози (от порядъка на милиграм
или повече на килограм телесно тегло)
чрез развалена или замърсена храна
причинява няколко болестни състояния. Специфичният ефект на даден микотоксин обикновено се получава в резултат на доста точно определима доза
от него за разлика от имунологичните или реакциите на свръхчувствителност.
Съществуват изисквания за допустимото съдържание на някои токсини
в храните - ocratoxins and aflatoxins.
Острата експозиция в професионалната среда на смесени биоаерозоли води
до клинична картина, наречена “toxic
dust syndrome” – синдром на токсичния прах. Какво точно предизвиква
тези симптоми все още не е изяснено,
но те са свързани с професионалната
среда.

Плесенната токсичност се дължи на
директното увреждащо действие върху
клетките на макроорганизма на продуцирани от гъбите молекули – микотоксините, които са химични вещества с
ниско молекулно тегло (вторични, ненужни за растежа и размножаването
на гъбите метаболити).
Микотоксините се продуцират от
определени видове гъби при определени условия, т.е. само наличието на такъв вид плесен не е достатъчно. За да
се получи токсичен ефект е необходимо: присъствието на токсин, начин на
експозиция и достатъчна доза. Микотоксините не са летливи субстанции.
Установяването им във въздуха се определя от присъствието на спори или
частици на гъбите. Всеки микотоксин
предизвиква специфична клиника.
Тези вещества не кумулират, полуживотът им варира от няколко часа до
дни. Затова малко вероятно е, имайки
предвид съдържанието им в спорите
и необходимата доза за причиняване
на клинична картина, микотоксикозата след инхалация да възникне в обикновени условия. Най-често това също
става в професионална среда.

Иритиращи ефекти
на плесените
Иритант е вещество, което предизвиква обратимо възпаление на живите тъкани в мястото на контакта чрез
химично въздействие. Иритиращият ефект зависи от дозата, той е транзиторен и изчезва при намаляване на
концентрацията или отстраняването на
субстанцията, която го е предизвикала и не води до системни ефекти в организма. Симптоми като нервност, отпадналост, главоболие не се дължат на
присъствието на плесенен иритант.
Плесените продуцират няколко потенциални иританти, които могат да
бъдат разделени в две групи – летливи
органични вещества (ЛОВ) и частици
(спори, хифни фрагменти и техни компоненти). Прагът на въздействие зависи от свойствата на иританта, концентрацията и продължителността на
въздействие, както и от специфичната
чувствителност на тъканите (кожа, лигавици).
ЛОВ, отделяни от плесените, определят техния специфичен мирис. ЛОВ
са алкохоли, кетони, алдехиди, естери,
карбоксилни киселини, лактони, терпентини, серни и азот-съдържащи ве-
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щества, алифатни и ароматни въглеводороди. За повечето от тях са установени необходимите концентрации, предизвикващи иритация. Във влажни помещения обаче тези нива са значително по-ниски, за да предизвикат симптоми в обитателите им.
Плесенните частици не са летливи,
те причиняват възпаление при отлагането си върху лигавиците. Възникването на такива ефекти клинично обаче е малко вероятно, тъй като е установено, че дори хора, работещи при
концентрация на плесенни спори между 215 000 and 1 460 000 спори/m3,
нямат промяна в дихателната функция
или повишаване на маркерите на възпаление в течностите от назалния лаваж – трудно е да се говори за иритативен ефект.

Промени
в имунитета
Плесените и техните продукти не
водят до имунна дисрегулация – имунодефицит или автоимунна реакция.
Хора, работещи в среда с повишено
съдържание на плесени, не развиват
опортюнистични инфекции или други
отклонения, които да насочат към имунодефицит.
Някои от микотоксините са имуносупресори (cyclosporine) и в клиничната практика се използват именно поради това си свойство. Това им действие
се постига при много по-високи дози
от тези, които реално се установяват
в средата.

IgE антитела към плесенни
протеини
Установяването на IgE антитела
към плесенни протеини, без да има съответната клинична картина, не трябва да бъде приемано като заболяване.
Освен това наличието им в серума не
може да послужи за определяне на дозата, времето и начина на първичната
експозиция.

IgG антитела към плесенни
протеини
Използва се имунопреципитация за
определяне на IgG антитела при диагностиката на хиперсензитивния пневмонит или алергичната бронхопулмонална микоза (аспергилоза). Правилно е такова тестуване да се извършва
само при съответната клинична картина, анамнеза и положителни резултати
от инструменталните и лабораторни-
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те изследвания. Не се препоръчва използването на метода за скрининг.

Антитела
към микотоксини
Микотоксините не са протеини, а
нискомолекулни съединения, т.е. няма
научна основа за провеждането на такива изследвания.

Измерване
на концентрацията
на плесените в средата
на пациента
Вземането на проби от околната
среда на пациента – домашна/работна
и външна доказва евентуалната експозиция на въздействието на плесените
и техните продукти. Определянето на
микотоксини във въздуха в неселскостопанска среда обаче не може да бъде
използвано за диагностика на евентуално въздействие на плесени. (АЦ)
Използван източник:
1. Bush R., Portnoy J., Saxon A. et al. The medical effects of
mold exposure. Journal of Allergy and Clinical Immunology
2006; 117 (2): 326-333 www.jacionline.org

Хранителни
алергени
Хранителните алергени са протеини, които са с относителна резистентност към процеса протеолиза и
към разграждане и резорбиране в гастроинтестиналния тракт (ГИТ). Резистентността им се определя от тяхната молекулна структура (дисулфидни
връзки), лигандното свързване, например с калций, с което се повишава устойчивостта им, взаимодействието им
с липиди, с което резорбцията им става по-лесна и в циркулацията комплексът се улавя по-трудно от антителата (1).
Семейството на проламините, които
са богати на аминокиселините пролин
и глутамин, са изключително устойчиви на процесите на разграждане при
тяхната кулинарна обработка.
То съдържа три основни групи хранителни алергени:
z 2S албумините се откриват в синапено семе, рапично масло, фъстъци, слънчогледови семки и сусам и съдържат множество дисулфидни връзки,
които трудно се разграждат в процеса
на храносмилане в организма
z протеините, свързани с липид-

10

ния трансфер, са мономери с четири
дисулфидни връзки и се акумулират в
повърхностните слоеве на много плодове (праскова, ябълка, кайсия, череша, грозде, слива), както и в ядки, и
житни растения
z алфа-амилазата и протеазните инхибитори осигуряват устойчивост на растенията към различни насекоми и гъбички. Тези белтъци могат да
алергизират организма при инхалирането им или при хранене. Откриват се
в пшеница, ръж, ориз, ечемик
Друга голяма група хранителни
алергени са PR-10 протеините, които
са широко разпространени сред растенията и играят ролята на стероидни транспортери. Те не са устойчиви
на висока температура и лесно се разграждат при храносмилането. Причиняват орален алергичен синдром, тъй
като предизвикват алергична реакция
локално в устната кухина.
Хранителните алергени от животински произход не са толкова разнообразни. Най-често те са от морски произход (ракообразни, мекотели,
риба), млечни алергени и такива с яйчен произход.
Еозинофилията на ГИТ също може
да предизвика хранителна алергия. Еозинофилното възпаление е различно в
различните отдели на тракта. То зависи от продукцията на цитокини като
интерлевкин-3 (IL-3) и IL-5, гранулоцито-макрофагеален колония-стимулиращ фактор, хемокини и левкотриени.
Различното възстановяване се регулира от адхезионни молекули на различни нива, което определя и различните
механизми за нормализиране на нивото на клетките в мукозата.
В миши модели на еозинофилно
възпаление на различни части на ГИТ
е установено, че IL-5 играе важна роля
в хранопровода, докато хемокините
основно действат в червата.
При децата хранителните алергии са най-честата самостоятелна причина за анафилаксия, която може да води и до смъртни случаи.
В клиничната практика за терапия
на тежки форми на астма се използва
рекомбинантно, хуманизирано моноклонално анти-IgE антитяло*, което се
свързва с Fc фрагмента на имуноглобулин Е, формирайки комплекси, които възпрепятстват отговора на имунната система към алергени чрез предо-
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твратяване на IgE-медиираното освобождаване на биологичноактивни вещества от мастоцитите и базофилите
(блокира алергичната реакция от бърз
тип).
Независимо, че 4% от общата популацията е засегната от хранителните алергии, все още няма специфично лечение за тях.
В двойно сляпо плацебо-контролирано проучване със сходно анти-Ig
E антитяло при пациенти с доказана
алергия към фъстъци (поява на симптоми при прием на един фъстък) е
било отчетено сигнификантно повишаване на поносимостта и намаляване на
IgE в циркулацията след три апликации на анти-IgE в различна дозировка
в продължение на три месеца (прием
на 8-9 фъстъка без поява на симптоми
при прилагане на висока дозировка).
От лекуваните пациенти около 25%
са могли да консумират над 20 фъстъци без поява на симптоми на алергия,
докато други 25% не са отговорили на
терапията (не е настъпило повишаване на поносимостта в сравнение с плацебо).
Определянето на клиничните характеристики, които предсказват
появата на отговор или липсата на
отговор към анти-IgE терапията, е
важна цел за по-нататъшно изследване.
Други два експериментални метода,
които се изпитват при животински модели, е прилагането на рекомбинантни хипоалергенни хранителни протеини и на различни съставки от традиционни китайски растителни лековити
формули.
Два такива хербални продукта
(FAHF-1 и FAHF-2)** са постигнали
тотално потискане на хранително-индуцираната анафилаксия при сенсибилизирани мишки, изложени на контакт
с провокиращия протеин, като протективният ефект е продължил около шест
месеца след лечението. (КП)
*Omalizumab може да предизвика нежелани реакции като главоболие, вирусни инфекции и локални реакции на мястото на инжектиране. Той бе одобрен от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) през юни
2003 с търговското име Xolair (www.xolair.com) на фирмите Genentech и Novartis. До момента не е регистриран
в България
** FAHF – Food Allergy Herbal Formula; Chinese herbal medicine formula
За допълнителна информация:
Анти-IgE антитялото Omalizumab осигурява по-добър
контрол при тежка алергична астма. МД 2004/Септември
http://mbd.protos.bg
Използван източник:
1. Gern J. New insights in food allergy. Medscape Pulmonary
Medicine 2005 www.medscape.com
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Бременност
и астма
Представяме ви някои от най-интересните доклади, свързани с бременност и астма, представени на годишния конгрес на Американската академия по алергии, астма и имунология
(www.aaaai.org), през март в Miami
Beach.
z Повишеният прием на витамин D по време на бременност намалява риска за развитие на астма
в новороденото, са изводите от проучване на д-р Carlos Camargo и сътр.
от Harvard Medical School в Boston,
САЩ.
Авторите са проследили количеството приеман витамин D по време
на бременността и са установили, че
повишеният му прием е свързан с пониска честота на развитието на астма
в ранното детство. Необходимо е попродължително проследяване на децата, за да се установи дали тази разлика се запазва и през следващите години от растежа.
Въпреки че витамин D е важен за
развитието на имунната система, не е
ясна връзката между недостига му и
развитието на заболяването.
z Наличието на астма при бременните жени е рисков фактор за
преждевременно раждане и ниско
тегло на новороденото, дори и при
давност на заболяването пет години
преди термина, заключиха авторите
на канадско проучване, представено
на конгреса.
„Разделихме новородените в групи, според гестационната възраст и
теглото, и ги съпоставихме с наличието на астма при майките през последните пет години преди раждането”, заяви д-р Joel Liem от University
of Manitoba в Канада, водещ автор на

изследването.
Резултатите показват, че майките
с астма са имали 2.7 пъти по-голяма
честота на раждане преди 28 гестационна седмица (г.с.) и 3.04 пъти - преди 32 г.с., в сравнение с контролната
група. При страдащите от астма, честотата на новородените с тегло <1000
g е била 3.8 пъти по-висока и с тегло
<2000 g – 1.86 пъти по-висока.
В проучването са включени 13 980
деца, от които 6.3% са родени преди
37 г.с., а 9% са били с тегло под 2500
g; 10% от майките са били с астма.

z Стресът на майката е рисков фактор за развитието на астма при децата, показаха резултати
от проучване на д-р Anita Kozyrskyj
от University of Manitoba.
Около 19% от майките на включените в изследването 13 980 деца
са били изложени на стрес (дефиниран като наличие на депресия, възбуда или прием на антидепресанти) през
първата година от развитието на детето, като в тази група е отчетена по-

Пациентите с бронхиална астма на възраст над 35 години имат почти два пъти по-висока честота на съпътстващ диабет, артрит, сърдечно заболяване, инсулт, рак и остеопороза
в сравнение с общата популация, показаха резултатите от проучване*, публикувани през февруари в списание Chest (1).
“За астмата и заболяванията на алергична основа се смяташе, че са свързани с по-ниска честота на рак, но това не се потвърждава от нашето изследване”, заяви д-р Robert Adams от
University of Adelaide в Австралия.
“Лекарите, които се грижат за болни с астма трябва да имат

висока честота на заболяването.
Многократните епизоди на стрес
при майките увеличават риска за развитие на астма до седмата година на
детето, е изводът на авторите. (ИТ)

Приемът на
антибиотици през
първата година
от живота удвоява
риска за астма
Приемът дори на един курс с антибиотици през първата година от живота
удвоява риска за развитие на астма във
възрастта до 18 години, показаха резултатите от мета-анализ, публикуван през
март в списание Chest (1). Предписването на повече от един антибиотик допълнително увеличава този риск.
“Приложението на антибиотици при
деца е свързано с повишена честота
на астма, въпреки че все още не е открита директната етиологична причина за това”, заяви д-р Carlo Marra от
University of British Columbia в Канада, водещ автор на изследването.
В мета-анализа са включени осем
проучвания (четири ретроспективни и
четири проспективни) с общо 12 082
деца, от които 1817 с астма.
Авторите са направили допълнителен анализ върху пет проучвания, които изследват връзката между броя
антибиотични курсове и честотата на
развитие на астма. Резултатите показват, че всеки допълнителен антибиотичен курс е увеличавал риска за заболяването. Тези изследвания обхващат общо 27 167 деца, от които 3392
с астма.
При децата често се предписват антибиотици за лечение на среден отит,

предвид при съставяне на лечебен план високата честота на
коморбидност. Младите пациенти, поради повишен риск от
развитие на съпътстващи заболявания, трябва да се включат
рано в програми за първична или ранна вторична профилактика”, е препоръката на авторите.
* В популационното проучване са обхванати 10 080 пациенти, от които пълни данни са събрани при 7619; от тях 834 (11.2%) са били с диагностицирана астма.
Използван източник:
1. Adams R., Wilson D., Taylor A. et al. Coexistent chronic conditions and asthma quality of life.
Chest 2006; 129: 285-291
www.chestjournal.org

Брой 3, 2006

11

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 12

ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
инфекции на горните дихателни пътища и бронхит, но не всяко възпаление
изисква приложението им.
“Настоящите стандарти препоръчват при деца под двегодишна
възраст да се назначава антибиотично лечение при доказана инфекция на средното ухо. По-голяма част
от инфекциите на горните дихателни пътища и бронхитите са с вирусна
етиология, при която антибиотиците
са неефективни”, допълни д-р Fawziah
Marra, съавтор на изследването. (ИТ)
Използван източник:
1. Marra F., Lynd L., Coombes M. et al. Does antibiotic exposure
during infancy lead to development of asthma? Chest 2006;
129: 610-618 www.chestjournal.org

Специфичната
имунотерапия
– ефективна при
деца със сезонна
атопична астма
Специфичната
имунотерапия
(specific immunotherapy - SIT) е
безопасен и ефективен метод за лечение на сезонна атопична астма

при деца с непоносимост към тревните полени, показаха резултатите
от проучване на д-р Graham Roberts
и сътр. от Southampton University
Hospital NHS Trust, Великобритания, публикувани през февруари в Journal of Allergy and Clinical
Immunology (1).
Наскоро проведени изследвания
при деца и възрастни с алергичен
риноконюнктивит доказаха, че SIT
повлиява благоприятно симптоматиката, без да е свързана със сериозни нежелани реакции.
В клиничното изпитване са проследени 35 деца, на възраст от три
до 16 години, с индуцирана от полени астма (Phleum pratense), която
е изисквала прилагането на инхалаторен кортикостероид (поне 200
mcg beclоmethasone дневно или еквивалент) за поддържане на ремисия.
Използван е Alutard SQ, който е
инжектиран в нарастващи дози, от
10 до 100 000 SQ-U в продължение на няколко седмици. Преди всяка апликация, мястото на убождане е третирано с локален анестетик
под формата на крем, допълнително е приеман антихистаминов препарат – loratadine. Децата в групата

на плацебо са получвали histamine,
за да се имитират кожните реакции
на активното лечение.

Резултати:
z SIT е свързана със значимо на-

маляване на клиничната симптоматика и на дозата на инхалаторния
кортикостероид, оценени чрез комбиниран показател (децата, от терапевтичната група са намалили наполовина дозата на медикамента в
сравнение с контролите, р=0.04)
z Активното лечение води до
значимо понижаване на бронхиалната, кожната и конюнктивалната
реактивност към алергена, съпоставено с плацебо (р<0.05 за трите показателя)
z Не е отчетена значима разлика
в тежестта на бронхиалния възпалителен отговор (брой еозинофили в
храчка) между двете групи
z SIT се понася добре, без тежки странични ефекти. Броят на нежеланите реакции е сходен в двете групи. Те включват локални реакции (сърбеж, болка, оток) и системни (екзема, уртикария, риноконюнктивит)
Внимателният подбор на подходящите пациенти осигурява ефективността на SIT, смятат авторите.

Високите серумни концентрации на лептин са свързани с повишен риск за развитието на астма, особено при жени
в пременопауза, показаха резултатите от проучване на д-р
Akshay Sood и сътр., публикувани през март в Тhorax Online
First (http://thorax.bmjjournals.com).
Болните с диагностицирана астма са имали по-високи средни серумни нива на лептин, в сравнение със здравите контроли (9.2 mcg/l спрямо 7.6 mcg/l, p=0.02), е показал анализът на
данните при 5876 участници от третото национално изследва-

не на здравния и хранителен статус на населението в САЩ
(Тhe Third National Health and Nutrition Examination Survey).
Установената връзка е била по-силно изразена при жените
и особено сред тези в пременопауза. Лептинът е инфламаторен цитокин, произвеждан от клетките на мастната тъкан.
Ново проучване ще изследва зависисмостта между адипонектина и риска за появата на астма. Адипонектинът също се
секретира от мастните клетки, но притежава противовъзпалителни ефекти.

Пациентите с рефрактерна астма имат данни за ъпрегулация на тумор некротичен фактор (TNF)-alpha оста, заключиха авторите на проучване, резултатите от което бяха публикувани през февруари в New England Journal of Medicine (1)
Изследването на моноцити в периферна кръв е установило
повишена експресия на мембранно-свързан TNF-alpha, TNFalpha рецептор 1 и TNF-alpha-конвертиращ ензим в групата с
рефрактерна астма в сравнение със случаите с лека до средно
тежка астма и контролите.
В последвалото рандомизирано двойно сляпо пилотно изследване на пациентите с рефрактерна астма, лечението с
TNF-alpha антагониста etanercept* (25 mg два пъти седмично
подкожно) в продължение на 10 седмици е довело в сравнение
с плацебо до значимо:
z увеличаване на концентрацията на метахолин, необходи-

ма за да провокира намаление на форсирания експираторен
обем за една секунда (ФЕО1) с 20% (p=0.05)
z подобряване на астма-свързания скор за качество на живот с близо една точка от седем точкова скала (p=0.02)
z повишаване на постбронходилататорния ФЕО1 с 320 ml
над изходната стойност (p=0.01)
Данните от това проучване доказват, че цитокинът TNFaлфа участва в патогенезата на рефрактерната астма, пишат в
заключение авторите.
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* etanercept (Enbrel на Amgen и Wyeth Pharmaceuticals www.enbrel.com) е разрешен да се
прилага за лечение на ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатричен артрит
и тежък плакатен псориазис
Използван източник:
1. Berry M, Hargadon B., Shelley M. Evidence of a role of tumor necrosis factor a in refractory
asthma. NEJM 2006, 354; 7: 697-708 http://content.nejm.org
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Методът за бронхиална термопластика (Bronchial
Thermoplasty) с експерименталното катетерно устройство
Alair System при пациенти с персистираща астма навлезе
през януари във фаза 3 на клинично проучване, наречено
Asthma Intervention Research 2 (AIR2 www.AIR2Trial.com),
съобщи фирма Asthmatx, която е създател на метода.
AIR2 е международно, мултицентърно, двойно-сляпо
рандомизирано изследване, в което ще
участват около 300 пациенти с персистиращи симптоми на бронхоспазъм, въпреки конвенционалната терапия с високи дози инхалаторни кортикостероиди и
дългодействащи бета2-агонисти. Публикуването на резултатите се очаква през
2008 година, но системата изглежда обещаваща алтернатива за лечение на рефрактерна на медикаменти астма.
Alair System се въвежда в дихателните пътища с помощта на стандартен флексибилен бронхоскоп. Използва се за извършване на бронхиална термопластика – редукция на гладкомускулните клетки с помощта на прецизно дозирана топлинна енергия. Ендоскопската термопластика се провежда трикратно през три сед“Кандидати за тази терапия са болни с изявена симптоматика предимно през летния сезон, с положителен prick-тест и наличие на специфични IgE в серума към тревните полени”.
При възрастни пациенти с алергичен ринит, SIT, приложена за период от три-четири години, намалява значимо необходимостта от терапия с кортикостероиди, осигурява продължителна ремисия и води
до промени в реактивността, установиха Durham и сътр. през 1999
(2).
В проучване, обхванало над 200
деца на възраст от шест до 14 години, с клинична симптоматика на
сезонен алергичен риноконюнктивит, приложението на SIТ за тригодишен период възпрепятства развитието на астма и намалява тежестта
на симптомите на основното заболяване, показаха Moller и сътр. през
2002 (3). (КД)
Използвани източници:
1. Roberts G., Hurley C., Turcanu V. and lack G. Grass
pollen immunotherapy as an effective therapy for
childhood seasonal allergic asthma. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 263-268
www.sciencedirect.com
2. Durham S., Walker S., Varga E. et al. Long-Term Clinical Efficacy of Grass-Pollen Immunotherapy. NEJM
1999; 341: 468-475
www.nejm.org
3. Moller C., Dreborg S., Ferdousi H. et al. Pollen immunotherapy reduces the development of asthma in children with seasonal rhinoconjunctivitis (the PAT-study).
J Allergy Clin Immunol 2002; 109: 251-256

мици, като продължителността на всеки сеанс е под един
час (средно 30 минути).
Резултатите от проведените до момента четири клинични поучвания - включително AIR1, в което участваха 108 пациенти с астма - показаха, че методът води до
значимо подобрение при случаите с тежка и персистираща астма.
Alair System е в етап на развитие от
осем години, като преди пет години с
този метод бе лекуван първият пациент.
До момента бронхиалната термопластика
демонстрира добър профил на ефективност и безопасност, без да са регистрирани дългосрочни нежелани ефекти върху дихателната система.
Основната странична реакция, документирана до момента, е кашлицата след
процедурата. Методът не води до увеличена честотата на инфекциите на дихателната система в
сравнение с контролите.
Продажбите на лекарства за лечение на астма в света са
за над $10 милиарда, от които $3 милиарда в САЩ, като
лидер на този пазар е GlaxoSmithKline.

Инхалаторните
кортикостероиди
превъзхождат антилевкотриените
в контрола на
астмата при деца
Инхалаторните
кортикостероиди (inhaled corticosteroids – ICSs*)
са по-ефективни от антилевкотриените** (левкотриеновите рецепторни антагонисти, leukotriene receptor
antagonists – LTRAs) в контрола на
леката до умерено тежка персистираща астма при деца, показаха резултатите от проучване на Robert Zeiger и
сътр. от Childhood Asthma Research
and Education Network, публикувани
през януари в Journal of Allergy and
Clinical Immunology (1).
Проектът
Childhood
Asthma
Management Program показа, че дълготрайното използване на ICSs е безопасен и ефективен метод за поддържащо лечение на персистираща астма при деца, и се препоръчва като
терапия на първи избор.
Антилевкотриените бяха одобрени
за приложение след приключване на
това клинично изпитване.
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При възрастни, резултатите от
мета-анализ на наличните проучвания, съпоставящи ефективността на ICSs и LTRAs като монотерпия за контрол на персистираща астма, също демонстрират значимо подобър ефект при ICSs (2).
Изследването CARE (Childhood
Asthma Research and Education) показа, че децата с най-високи концентрации на маркерите за възпаление и тези с най-ниски показатели от
функционалното изследване на дишането, се повлияват най-благоприятно от лечението с ICSs, в сравнение с LTRAs (3).
В настоящото проучване са включени 144 деца на възраст от шест до
17 години, с лека до умерено тежка
персистираща астма. В продължение
на 16 седмици участниците са получавали fluticasone propionate (Flovent
Diskus, GSK, 100 mcg в доза две
впръсквания дневно) и montelukast
(Singulair, Merck&Co, tabl. 5 или 10
mg, еднократно вечер).
Kaто критерии за ефективност на
терапията са използвани:
z ACDs (Asthma Control Days) дните, през които не са регистрирани пристъпи, не се е налагало използването на albuterol или отсъствие от училище поради изостряне на
заболяването
z
АCQ
(Asthma
Control
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Questionnairre) - седемстепенна валидизирана скала (0-6, като 0 е показател за добър контрол на астмата, а 6 отговаря на лошо контролиране на заболяването), която включва три области (клинични симптоми, прилагане на albuterol и стойности на ФЕО1 (форсиран експираторен обем за една секунда). Kолкото
по-нисък е ACQ скорът, толкова подобре е контролирана астмата.
z Показатели от функционалното изследване на дишането - ФЕО1 и
ВЕД (витален експираторен дебит),
изследвани чрез спирометрия
z Азотен окис/оксид (в издишания въздух) (еNO)

Резултати
z Общо 127 деца (88.2%) са за-

вършили изследването
z ACDs са нараснали значително
както за fluticasone (2.8 дни/седмично), така и за montelukast (2.1 дни/седмично). Терапевтичният ефект върху
ACDs е бил по- изразен след приложението на fluticasone (р<0.001)
z Двата медикамента са довели до намаляване на ACQ сбора,

Препоръчвани
медикаменти
според степента
на тежест на
астмата при деца
На всички етапи, в допълнение
към дневната контролираща терапия, при нужда, за облекчаване на
симптомите, трябва да се приема
бързодействащ бета2-агонист, но не
повече от три-четири пъти дневно
На всички етапи, след постигане
на контрол на астмата и поддържането му най-малко три месеца, трябва да се опита постепенно намаление
на поддържащото лечение, за да се
определи минималното лечение, при
което се поддържа контролът
* budesonide, регистриран като Pulmicort на Astra Zeneca
и Tafen Novolizer на Lek Pharmaceuticals
** fluticasone, регистриран като Flixotide на GlaxoSmithKline
*** beclomethasone dipropionate е регистриран като Becotide на GlaxoSmithKline
**** theophylline е регистриран като Theoplus на Pierre Fabre и Durofilin на Zdravlje Leskovac
*****
В
България
е
регистриран
montelukast
като Singulair на MSD
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но по-добър контрол е постигнат с
fluticasone (р=0.0009)
z Както fluticasone, така и
montelukast са намалили честотата
на приложение на albuterol, но промяната е била отново по-изразена в
първата група (р=0.031)
z Fluticasone е бил свързан със
значимо подобрение на функционалните показатели ФЕО1 и ВЕД
(р<0.001), сравнен с montelukast
z Fluticasone е довел до 48% намаление на еNO спрямо 28% за
montelukast
Резултатите от клиничното изследване подкрепят данните от проучването MOSAIC (Montelukast
Study in Asthma in Children) при
* Медикамент
Beclomethasone dipropionate
Budesonide
Flunisolide
Fluticasone
Tramcinolone acetonide

деца на възраст от шест до 14 години с лека персистираща астма, според които едногодишната терапия с
fluticasone превъзхожда лечението
с montelukast по отношение на клинични, функционални показатели и
повлияване на маркерите за активност на възпалението (4). (КД)
Използвани източници:
1. Zeiger R., Szefler S., Phillips B. et al. Response profiles
to fluticasone and montelukast in mild-to-moderate persistent childhood asthma. J Allergy Clin Immunol 2006; 45-52
www.sciencedirect.com
2. Ducharme F. Inhaled glucocorticosteroids versus leukotriene receptor agonists as single agent asthma treatment: systemic review of current evidence. BMJ 2003; 326: 621-625
www.bmj.com
3. Szefler S., Phillips B., Martinez F. et al. Characterization of
within-subject responses to fluticasone and montelukast in
childhood asthma. J Allergy Clin Immunol 2005; 115: 233-242
4. Garcia M., Wahn U., Gilles L. Montelukast, compared with
fluticasone, for control of asthma among 6- to 14-year old
patients with mild asthma: the MOSAIC study. Pediatrics
2005; 116: 360-369 http://pediatrics.aappublications.org

Ниски дози
100-400 mcg
100-200 mcg
500-750 mcg
100-200 mcg
400-800 mcg

Средни дози
400-800 mcg
200-400 mcg
1000-1250 mcg
200-500 mcg
800-1200 mcg

Високи дози
Над 800 mcg
Над 400 mcg
Над 1250 mcg
Над 500 mcg
Над 1200 mcg

** Aнтилевкотриените са нов клас антиастматични медикаменти, които включват цистеинил левкотриен-1 (CysLT1) рецепторните
антагонисти montelukast, pranlukast, zafirlukast. Инхибиторът на 5-липоксигеназата zileuton е разрешен само за възрастни.
Montelukast (Singulair, MSD) се прилага еднократно, вечер, 5 или 10 mg (над 15 години)
Zafirlukast (Acolate) е показан за деца над 12 години

Степен
Дневни контролиращи
на тежест
лекарства
Етап 1
Интермитентна Не са необходими
астма
Инхалаторен кортикостероид Етап 2
ИКС (100-200 mcg budesonide*
Лека
или 100-200 mcg fluticasone**
персистираща
или 100-400 mcg beclomethasone
астма
dipropionate***)

Етап 3
Умерено
тежка
персистираща
астма

Етап 4
Тежка
персистираща
астма

Други терапевтични
възможности

Theophylline****
с дълго действие или Cromolyn,
или антилевкотриен*****

ИКС (под 800 mcg budesonide или под
500 mcg fluticasone, или под 800 mcg
beclomethasone dipropionate) в комбинация с theophylline с дълго действие
ИКС (под 800 mcg budesonide или под
ИКС (200-400 mcg budesonide
500 mcg fluticasone, или под 800 mcg
или 200-500 mcg fluticasone,
beclomethasone dipropionate) в комбиили 400-800 mcg beclomethasone
нация с инхалаторен бета2-агонист с
dipropionate)
дълго действие
ИКС (под 800 mcg budesonide или под
500 mcg fluticasone, или под 800 mcg
beclomethasone dipropionate) в комбинация с антилевкотриен
ИКС (над 800 mcg budesonide или
над 500 mcg fluticasone, или над 800
mcg beclomethasone dipropionate) в
комбинация с един/повече от следните медикаменти при нужда:
- theophylline с дълго действие
- инхалаторен бета2-агонист
с дълго действие
- антилевкотриен
- перорален кортикостеорид
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Поведение при
астматичен пристъп
Оценка на тежестта
на пристъпа
z ВЕД (витален експираторен

дебит) под 80% от най-добрия персонален или предвидения (в два
последователни дни) или над 70%,
ако не реагира на бронходилататор
z Клинични характеристики:
кашлица, затруднено дишане, “свирене” в гърдите, тежест, включва-

не на допълнителната мускулатура

Първоначално
лечение
Инхалаторен
бързодействащ
бета2-агонист до три пъти в рамките на един час

Реакции
Позитивна реакция (лек пристъп)

Непълна реакция (умерен пристъп)

Ако ВЕД е над 80% от предвидения
или най-добрия персонален, може да се
продължи с бета2-агонист
на всеки три-четири
часа в продължение
на 24-48 часа

Ако ВЕД е 60%-80% от предвидения
или най-добрия персонален:
- добавете перорален
глюкокортикостероид
- добавете инхалаторен антихолинергик
- продължете с бета2-агонист
- консултирайте се със специалист

Инхалаторни бета2-агонисти
Начало
на действие

Бързо

Продължителност
на действието
Кратко
Fenoterol*
Salbutamol** (Albuterol)
Terbutaline***

Бавно

Продължителност
на действието
Дълго
Formoterol****
Salmeterol*****

* fenoterol не е регистриран в България
** salbutamol е регистриран от
ИАЛ като Salbutamol inhaler на
GlaxoSmithKline и Ventolin inhaler,
сироп и разтвор за инхалаторно приложение на GlaxoSmithKline
*** terbutaline не е регистриран в
България
**** formoterol е регистриран като

Foradil на Novartis и Oxis Turbuhaler
на Astra Zeneca. В комбинация
с budesonide, влиза в състава на
Symbicort Turbuhaler на Astra Zeneca
***** salmeterol е регистриран като Serevent Diskus и Serevent
inhaler. В комбинация с fluticasone,
влиза в състава на Seretide Diskus
и Seretide inhaler. Продуктите са на
GlaxoSmithKline

Отрицателна реакция (тежък пристъп)
Ако ВЕД под 60% от предвидения или
най-добрия персонален:
- добавете перорален
глюкокортикостероид
- повторете бета2-агониста незабавно
- добавете инхалаторен антихолинергик
- незабавно транспортирайте до интензивно
отделение

Според Национален консенсус за
диагноза, лечение и профилактика на
бронхиалната астма в детска възраст:
Инхалаторните бета2-агонисти с
дълго действие се използват предимно
в комбинация с инхалаторни кортикостероиди – като поддържащо лечение
при средно тежка и тежка астма. Използването на комбинирани препарати
позволява намаляване на дозата на инхалаторния кортикостероид и подобрява сътрудничеството на пациента
Бързодействащите
инхалаторни
бета2-агонисти са показани за терапия
на пристъп. Предпочитан път на прилагане е инхалаторният, който позволява бързо постигане на бронходилатация с по-ниски дози и по-малко нежелани реакции.

Класификация на бронхиалната астма по тежест

Интермитентна

Лека персистираща

Средно тежка персистираща

Тежка персистираща

Симптоми по-малко от веднъж седмично
Екзацербации; Нощни симптоми не повече от два пъти месечно
ФЕО1 над 80% от предвиденото или ВЕД над 80% от най-доброто лично постижение
Вариабилност на ФЕО1 или ВЕД под 20%
Симптоми повече от веднъж седмично, но по-малко от веднъж дневно
Екзацербациите могат да повлияят нормалната активност и съня
Нощни симптоми повече от два пъти месечно
ФЕО1 над 80% от предвиденото или ВЕД над 80% от най-доброто лично постижение
Вариабилност на ФЕО1 или ВЕД 20%-30%
Всекидневни симптоми
Екзацербациите могат да повлияят нормалната активност и съня
Нощни симптоми повече от веднъж седмично
Всекидневно използване на краткотраен бета2-агонист ФЕО1 60-80% от предвиденото или ВЕД
60-80% от най-доброто лично постижение; Вариабилност на ФЕО1 или ВЕД над 30%
Всекидневни симптоми
Чести екзацербации; Чести нощни симптоми
Ограничена физическа активност
ФЕО1 под 60% от предвиденото или ВЕД под 60% от най-доброто лично постижение
Вариабилност на ФЕО1 или ВЕД над 30%
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Клиничен случай:
Болест на Crohn
55-годишна жена, без анамнеза за минали заболявания, се оплаква от коремна
болка и повръщане. Едно денонощие преди хоспитализацията, пациентката съобщава за внезапно появила се коликообразна
болка по целия корем, която бързо е била
последвана от повръщане, констипация и
обща слабост (1).
Клиничният преглед установява балониране на корема със засилена перисталтика.
Лабораторните показатели са нормални, с
изключение на С-реактивния протеин, който е повишен - 13.2 mg/dl. Поради съмнение за чревна обструкция е проведена компютърна томография (КТ) на корем и малък таз (Фиг. 1).
КТ установява стеноза с едемна стена
в терминалния илеум и наличие на чуждо тяло в нея. Допълнително снетата анамнеза установява, че предишния ден болната е глътнала костилка от мушмула. След
изключване на възможността за инфекциозна генеза на илеита (включително и туберкулоза), е прието, че най-вероятно пациентката е с начална изява на болестта на
Crohn.
Започната е терапия с hydrocortisone
300 mg дневно. След 72 часа симптомите
са овладяни, костилката е елиминирана.
Проведената впоследствие фиброколоноскопия показва нормален колон с дефор-

мирана и фиброзна клапа, която позволява
терминалният илеум да бъде огледан само
на пет сантиметра навътре поради налична стеноза. Установени са линеарни улцерации по лигавицата. В биопсичния материал се доказва лимфоцитна инфилтрация,

липсват грануломи.
Три месеца по-късно, след спиране на
преднизолона, е включен mesalamine 4 g
дневно. Проведена е втора КТ (Фиг. 2).
Образното изследване показва стеноза на
терминалния илеум с уплътняване на стената и придръпване на мезентериума. На-

Болестта на Crohn се дължи на вроден системен дефект
(неутрофили, макрофаги) в имунната система, който е в основата на хроничното възпаление с нарушаване на целостта и образуване на грануломи в интестиналната стена, според проучване
на Marks и сътр. (1).
Намалената акумулация и неефективния отговор на неутрофилите, както и недостатъчната продукция на цитокини, главно
интерлевкин-8 от макрофагите, предизвикват освен остро възпаление в червата, така също и в кожата, очите, ставите и черния
дроб.
Системният дефект се потвърждава от дефицитния отговор на
макрофагите (култивирани in vitro), посредством медиаторите на
острото възпаление при тези пациенти. Болни с намален отговор
са с висок риск за развитие на заболяването.
Когато неутрофилите имат неефективен клирънс спрямо бактериалните микроорганизми, голяма част от функцията им поемат макрофагите. Те стоят в основата на сформирането на грануломите и протичането на хроничното възпаление.
Пациентите с болестта на Crohn, поради нарушението в имунната система, са предразположени съм развитие на артрити, увеити, афтозни улцерации и по-чести пиогенни инфекции. Около
20% от тези с дефект в неутрофилната функция развиват грану-
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ходката потвърждава диагнозата болест на
Crohn (тиха, безсимптомна форма).
Болестта на Crohn е хронично възпалително заболяване на червата, което вероятно се дължи на дефект в локалния имунитет, с увреждане на интестиналната мукоза и функцията на фагоцитните клетки в
lamina propria, неутрофилите и макрофагите.
Нарушаването на тази защитна бариера
води до инкорпориране на микроорганизми в чревния епител, с последващо отделяне на токсини, което е една от вероятните
причини за отключване на болестта.
Активността на заболяването се определя с помощта на индекс - Crohn Disease
Activity Index (CDAI). Той включва няколко критерия, всеки от които се точкува според изразеността си: брой воднисти изпражнения, степен на абдоминалната
болка, общо състояние, екстраинтестинални прояви, необходимост от антидиарични
препарати, наличие на палпиращ се абдоминален тумор (маса), хематокрит, телесно тегло.
При CDAI<150 има ремисия на болестта. CDAI от 150 до 250 показва умерена
активност на заболяването, а при стойности >250 има изразена активност. При индекс >400 заболяването е тежко (2). (КП)
За допълнителна информация:
Ново лечение на хроничните чревни
заболявания. МД 2004, бр. 4, декември

възпалителни

Използвани източници:
1. Slim R., Chemaly M. et al. Silent disease revealed by a fruit.
Gut 2006; 55: 181 http://gut.bmjjournals.com
2. Ибишев О. Миелоиден растежен фактор при болест на
Crohn. МД 2005, бр. 6, юли http://mbd.protos.bg

ломатозен колит.
Улцерациите се развиват по-често в гастроинтестиналния
тракт, поради наличието на бактериалната флора (най-често терминален илеум и колон) и движението на фекалната маса.
Вероятните причини за отключване на болестта са нарушаването на защитната бариера на мукозата, което води до инкорпориране на микроорганизми (E.coli, установена е бактериална
ДНК в грануломите) в чревния епител, тяхната непълна деструкция от неутрофилите с последващо поглъщане от макрофагите и
отделяне на токсини.
Установените високи концентрации на циркулиращ интерлевкин-6, който се секретира от макрофагите, са индикация, че микроорганизмите са разпознати и погълнати от тези клетки.
Епидемиологични фактори, които се свързват със заболяването, са стрес и тютюнопушене, тъй като намаляват перфузията на
чревната мукоза, което от своя страна е свързано с намаляване
на емиграцията на неутрофилите. Тютюнопушенето самостоятелно оказва имуносупресивно действие чрез редуцирането на концентрацията на интерлевкин-8.
Използван източник:
1. Marks D., Harbord M. et al. Defective acute inflammation in Crohn's disease: a clinical investigation. Lancet 2006; 367:668-678 www.thelancet.com

Брой 3, 2006

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 17

МЕДИКА

Фамотидин
10 Медика
при повишена
стомашна
киселинност
Стомашната хиперсекреция и хиперацидитет са основният агресивен патогенетичен фактор за развитие на язвената и на гастроезофагеалната рефлуксна болест на дванадесетопръстника и на стомаха. Тези две
болестни състояния продължават да са със
значителен социален и биологичен резонанс
- намалена работоспособност, влошено качество на живот, висок риск за усложнения,
като нерядко (при кръвоизливи, перфорации) налагат спешна хирургична намеса.
Синтезирането и разработването на хистамин 2 (H2) блокерните препарати през
седемдесетте години постави началото на
истинската антисекреторна терапия с блокирането на хистамин- и гастрин-стимулираната киселинна секреция.
Различните генерации H2 блокерни медикаменти (simetidine, ranitidine и famotidine)
имат различен афинитет към H2-рецептори-

те, който е най-висок за фамотидин. Антисекреторната активност на фамотидин е 4060 пъти по-голяма от тази на симетидин и
12-15 пъти по-силна от ранитидин. Фамотидин има по-дълъг живот от симетидин и ранидитин, което прави възможен еднократният му прием.
Намаляването на симптомите като парене и киселини се наблюдава 15-30 минути
след приема, ефектът се кумулира 80-90 минути и е максимален към 3-4 час, действието продължава 12 часа и позволява дозиране веднъж дневно.
Фамотидин в доза от 10 mg се използва за лечение на състояния, изискващи контролирано намаляване на секрецията на стомашна киселина. Тези характеристики определят Фамoтидин 10 mg като мек антисекреторен и ОТС медикамент, който в тази дозировка е в състояние да купира ефективно
симптомите и да подобри качеството на живот при пациенти с функционална, неулцерозна диспепсия, хиперацидитетен, раздразнен стомах, гастрит и дуоденит, както и с някои форми на хронични гастрити, несвързани с хеликобактерпилорната инфекция.
Фамотидин в доза от 10 mg може да се
приема и за профилактика на постоперативна стрес язва. Тази доза ефективно потиска
базалната нощна секреция на пентагастрин,
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хистамин, тетрагастрин, както и постпрандиалната стимулирана киселинна секреция.
Фамотидин в доза от 10 mg не повлиява абсорбцията на храната. В черния дроб
се метаболизират 30-35% от медикамента.
Няма ефект върху чернодробния кръвоток
и не повлиява чернодробните микрозомални окислителни ензими. Няма канцерогенен
и мутагенен потенциал. Не води до промяна
в серумните нива на хипофизните, половите и надбъбречните хормони. Екстрахира се
като непроменено лекарство през бъбреците, чрез гломерулна филтрация и активна тубулна секреция, 25-30% - с урината и 50% с фекалиите.
Терапевтичните индикации включват и
облекчаване на симптомите на стомашен хиперацидитет в следствие на неправилно хранене или предизвикани от злоупотреба с алкохол и тютюнопушене, както и оплаквания
от киселини, когато са свързани с приемането на определени храни и напитки.
В дозировка от 10 mg Фамотидин Медика има предимството да се взема интермитентно, като е възможно да послужи и като
поддържащо лечение при повечето форми
на стомашната и дуоденална хиперсекреция
и хиперацидитет.
Д-р Стефан Ханджиев
Клиника по гастоентерология, ВМА
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Nexium намалява
честотата
на язви при
високорискови
пациенти на
продължителна
терапия с НСПВС
Nexium (esomeprazole*) (www.
nexium-us.com) намалява честотата на стомашни и дуоденални язви
при високорискови пациенти, които приемат продължително време
нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), включително Cox-2 инхибитори, показаха резултатите от две проучвания, публикувани през април в American
Journal of Gastroenterology (1).
НСПВС увеличават риска за
стомашни язви, особено при продължителен прием, при възрастни
пациенти и при хора с предхождаща анамнеза за язвена болест.
В САЩ годишно се регистрират
около 103 000 хоспитализации и 16
500 смъртни случаи в резултат на
тежки стомашночревни усложнения при терапия с НСПВС. Около 30% от хоспитализациите поради стомашна язва на възрастни пациенти в САЩ са свързани с прием на НСПВС.
Общите резултати от двете проучвания сочат, че след период на
проследяване от шест месеца, значимо по-малко пациенти в групите
с Nexium 20 mg/ден или Nexium 40
mg/ден са развили язви, в сравнение с контролите на плацебо (5.2%
и 4.6% срещу съответно 17%,
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р<0.001). Тези разлики са наблюдавани още през първия месец от
терапията и са се задържали през
целия период на проучването.
“Колкото и да е парадоксално
НСПВС се приемат от много пациенти, които имат висок риск за
стомашни язви или други усложнения, свързани с тези медикаменти.
Въпреки че Cox-2 инхибиторите са
селективни и с по-малко неблагоприятни странични ефекти от другите НСПВС, рисковете при тях
също не са за пренебрегване”, заяви д-р James Scheiman, гастроентеролог от University of Michigan в
САЩ и водещ автор на анализа.
z VENUS e рандомизирано,
двойно-сляпо, палцебо-контролирано проучване, резултатите от което сочат сигнификантно по-ниска
честота на стомашни и дуоденални язви при приложение на Nexium
20 mg/ден и Nexium 40 mg/ден в
сравнение с плацебо (5.3% и 4.7%
срещу съответно 20.4%, р<0.001 и
р<0.0001).
z PLUTO е рандомизирано,
двойно-сляпо, палцебо-контролирано проучване (аналог на VENUS,
но международно), резултатите от
което показват също сигнификантно по-ниска честота на стомашни
и дуоденални язви при приложение на Nexium 20 mg/ден и Nexium
40 mg/ден в сравнение с плацебо (5.2% и 4.4% срещу съответно
12.3%, р<0.018 и р<0.007).
Редукцията на язви е била еднакво ефективна при пациентите,
приемащи неселективни НСПВС
и Cox-2 инхибитори. Честотата на
язви при участниците на терапия с
Cox-2 инхибитори (n=400) са: 0.9%
(Nexium 20 mg/ден), 4.1% (Nexium
40 mg/ден) и 16.5% (за плацебогрупата). Медикаментът е толери-
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ран добре и е бил свързан с по-добър контрол на симптомите, отколкото плацебо.
И в двете проучвания пациентите са разделени в три групи:
Nexium 20 mg/ден, Nexium 40 mg/
ден и плацебо при пациенти, които приемат неселективни НСПВС
и Cox-2 инхибитори продължително време (поне четири месеца преди началото на изследванията).
Включените в анализа са били
рискови за развитието на стомашни или дуоденални язви (възраст
>60 години и анамнеза за предхождаща язвена болест). Към момента на рандомизирането, изследваните не са имали язви, инфекция с
Helicobacter pylori и данни за кървене или перфорация на гастроинтестиналния тракт през предхождащите шест месеца.
Инхибиторите на протонната
помпа намаляват честотата на язви
при прием на НСПВС, но ефектът
им при рискови пациенти досега не
бе напълно ясен.
Nexium е четвъртият по продажби медикамент в САЩ ($3.6 милиарда за 2004) (2). (ИТ)
* esomeprasole е регистриран в България (www.bda.bg) с
търговското име Nexium (на Astra Zeneca
Акроними на клиничните проучвания:
VENUS Verification of Esomeprazole for NSAID Ulcer and
Symptoms
PLUTO Prevention of Latent Ulceration treatment Options
За допълнителна информация:
Nexium намалява стомашните усложнения свързани
с приема на НСПВС. MD 2005; бр. 7 (септември)
http://mbd.protos.bg
Nexium подобрява качеството на живот. MD 2005; бр. 7
(септември)
Aspirin и esomeprazole са по-надеждни от clopidogrel
за превенция на язвеното кървене. MD 2005; бр. 2
(март)
Не позволявайте на стомашните киселини да опорочат
предстоящите празници. MD 2004; бр. 10 (декември)
Използвани източници:
1. Scheiman J., Yeomans N., Talley N. et al. Prevention of
ulcers by esomeprasole in at-risk patients using non-selective NSAIDs and Cox-2 inhibitors. Am J Gastroenterol 2006; 101: 1-10 www.amjgastro.com
2. www.drugs.com
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Хранителните
добавки с калций
и витамин D не
профилактират
фрактури

групи).
Жените, които са приемали калций
и витамин D без прекъсване, са имали
сигнификантно (с 29%) намаление на
честотата на фрактурите на бедрената
кост; същото се е отнасяло и за пациентките в групата над 60 години (намаление с 21%). Не е отчетена съществена разлика в честотата на другите видове фрактури (гръбначен стълб, китки) между двете групи.
В проучването са включени 36 282

Приемът на калций и витамин D
като хранителни добавки при здрави
жени в постменопауза
има малък ефект върху
Фиг.1 Нормална костна структура
съхранението на костната маса и превенцията на феморалните
фрактури, като не води
до профилактика на
други видове фрактури, показаха резултатите от рандомизираното,
двойно-сляпо, плацебо контролирано проучването CaD*, част
от “Инициатива женско здраве”(WHI) **,
публикувани през февруари в New England
Journal of Medicine (1).
Остеопорозата, водеща до повишен риск от
фрактури, е една от осФиг.2 Остеопороза
новните причини за инвалидизация и влошено
качество на живот. Всяка година в САЩ се регистрират 300 000 случая на фрактури на бедрото. Близо 10 милиона жени са с остеопороза, а 34 милиона – с
ниска костна минеарлна плътност. Всеки четири от 10 жени над 50
години получават фрактури на бедрото, гръбначния стълб или китките.
Жените,
приемали
калций и витамин D,
жени в постменопауза на възраст 50имат малко по-висока (с 1%) костна
79 години за периода 1995-2000 годиплътност, в сравнение с плацебо груна, разделени в две групи: терапевтичпата. По време на проследяването, 374
на - на калциев карбонат (1000 мг елепациентки са имали фрактури на бементарен калций) и витамин D3 400 IU
дрената кост – 14/10 000 случая на гои плацебо-група. Основна цел на продина в групата с добавки срещу 16/10
учването е било да се установи дали
000 случая на година в плацебо групаприемът на добавки намалява риска от
та (несигнификантно намаление с 12%
фрактури на бедрото при здрави жени
в честота на фрактурите между двете
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в постменопауза.
Пациентките са имали сходни характеристики (средна възраст 62.2 години, индекс на телесна маса 29 кг/м2,
10 725 са били на хормонална терапия). Средният период на проследяване е бил седем години. Добавките са
толерирани добре, като единственият значим неблагоприятен страничен
ефект е увеличената честота (със 17%)
на нефролитиазата.
Няколко са причините, които обясняват защо въпреки подобрението на костната плътност на фемура, намалението на честотата на фрактурите е
по-ниско от очакваното
и значимо само в някои
от групите – жени над
60 години и тези, които
са приемали стриктно
пълната доза добавки.
“Въпреки че 76% от
пациентките са приемали калций и витамин
D до края на проучване, само 59% са приемали стриктно пълната
доза. Възможно е това
да се дължи и на сравнително ниската доза
витамин D, използвана
в изследването”, според д-р Jackson, ендокринолог от Ohio State
University.

Обсъждане
Калций и витамин D
са често използвана терапия при остеопороза,
въпреки че няма сигурни данни за мястото им
като средство за превенция на фрактури.
Калцият е най-купуваната хранителна добавка в САЩ с годишни продажби през 2004
за около един милиард
долара!
Ефектът на калция върху костната минерална плътност е минимален,
а ролята му за превенция на фрактури – неясна. Витамин D в дозировки
400-800 IU дневно също има минимален ефект върху костната плътност, с
изключение на ползата му при пациенти с дефицит на витамина.
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Резултатите от проучвания за прилагането на комбинация от калций и
витамин D с цел намаление на риска
за фрактури са противоречиви и според специалистите, ефектът им е минимален и варира значително между
различните групи пациенти.
Някои неясноти около проучването WHI (2):
z участничките не са групирани
според показатели като ниска костна
минерална плътност или други рискови фактори за фрактури
z пациентките с остеопороза може
и да имат по-голяма полза от приемането на калций и витамин D, в сравнение със здравите жени
z добавянето на калций и витамин
D може да има по-голямо предимство,
когато приемът им с храната е недостатъчен
z около половината от включените жени са били на хормонозаместителна терапия, което може да е попречило да се установят допълнителни ползи от добавките с калций и витамин D
Пациентките трябва да се съветват
да приемат необходимите им калций и
витамин D с храната (или комбинирано с храната и чрез добавки), но не
трябва да бъдат убеждавани, че това
е достатъчно за превенция на фрактури, особено ако са налице други рискови фактори, според изследователите. (ИТ)
* CaD – Calcium with Vitamin D Study
** WHI – Women’s Health Initiative
За допълнителна информация:
Strontium ranelate има двойно действие срещу
остеопорозата. MD 2005, бр. 10 (декември)
http://mbd.protos.bg
Ibandronate, прилаган еднократно месечно - високо
ефективен за лечение на остеопороза.
MD 2005, бр. 7 (септември)
Бисфосфонатите за интравенозно приложение увеличават
риска от остеонекроза на челюстта.
MD 2005, бр. 5 (юли)

Превенция и терапия на остеопорозата. MD 2005, бр. 5
(юли)
Калцитонин назален спрей подобрява качеството на костта
при жени с остеопороза в менопауза.
Doctor D 2005, (юли)
Fosamax plus d - ново лечение за остеопороза. MD 2005,
бр. 4 (май)
Ролята на точковите схеми в диагностиката на
остеопорозата. MD 2005, бр. 4 (май)
Медикамент за лечение на остеопороза намалява риска и
от когнитивни нарушения.
MD 2005, бр. 4 (май)
Използвани източници:
1. Women’s Health Initiative Investigators. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. N Engl
J Med 2006; 354 (7): 669-683 www.nejm.org
2. Finkelstein J. Calcium plus vitamin D for postmenopausal women – bone appetite? N Engl J Med 2006; 354 (7):
750-752

При жените
с диабет тип 1
се препоръчва
ранен скрининг
за остеопороза
Намалената
костна
минерална
плътност (КМП) при пременопаузалните жени с диабет тип 1 (Д1) може
чувствително да увеличи техния риск
за развитието на остеопороза след
менопаузата. Поради това, жените на
средна възраст с Д1 трябва да бъдат
прицелна група за провеждането на
скрининг за остеопороза и прилагане
на мерки за профилактиране на фрактури след навлизането им в менопауза, смятат авторите на проучване, резултатите от което бяха публикувани през февруари в списание Diabetes
Care (1).
Изследването е проведено с цел да
се сравни КМП и честотата на фрактурите при пременопаузални жени с
дългогодишна анамнеза за Д1 (32.2
+/- 5.3 години) и съотвестващи по пол

и възраст (35-55 години) контроли с
нормална глюкозна хомеостаза.
33.3% от диабетичките са съобщили за костна фрактура след 20-годишната им възраст в сравнение с 22.6%
от контролите (1.86 пъти по-висока
честота след изключване на влиянието на фактора възраст).
При жените с диабет е била установена сигнификантно по-ниска КМП
в областта на фемура, калканеуса и на
целия скелет, независимо от сходния
брой часове физическа активност седмично с останалите участнички в проучването. КМП на гръбначния стълб
и нивата на биохимичните маркери за
костно ремоделиране не са се различавали значимо в двете групи.
Диабетичките с периферна сензорна невропатия (намалена чувствителност при изследване с монофиламент)
и слепота са били с най-ниска КМП.
Не е ясно защо диабет тип 1 води
до по-бърза загуба на КМП и съответно до по-ранно развитие на остеопороза при жените с това заболяване. Доказано е, че микроваскуларните
и неврологичните усложнения са последица на дългогодишната хипергликемия. Известно е също така, че Д1
води до по-ранно развитие на атеросклерозата, което увеличава честотата
на сърдечносъсовите заболявания десет пъти в тази популация.
Предполага се, че диабетичките
по-рано загубват съдовопротективните ефекти на естествените естрогени, а тези хормони са и “пазителите”
на костното вещество на жените в репродуктивна възраст. (ДЯ)
Използван източник:
1.Strotmeyer E., Cauley J., Orchard T. et al. Middle-Aged
premenopausal women with type 1 diabetes have lower bone mineral density and calcaneal quantitative ultrasound than nondiabetic women. Diabetes Care 29:306311, 2006

Изводите за клиничната практика
z Жените на средна възраст с диабет тип 1 са рискова гру-

настъпване на кома

па за повишена загуба на КМП и по-ранно развитие на остеопороза, затова при тази популация трябва да се провежда изследване на КМП още преди настъпването на менопаузата и да се назначава навреме подходящо лечение с костноактивни медикаменти и добавки на витамин Д

- периферна (сензорно-моторна) и автономна невропатия,
които могат да водят нарушение в координацията на движенията, нестабилна походка, слабост на мускулатурата, замайване, ортостатизъм и загуба на съзнание (синкоп)

z Хората с дългогодишен диабет тип 1 са с повишен риск

за падания поради:
- намален усет за улавяне на хипогликемиите в резултат на
нарушения контрарегулаторен отговор, което води до тежки хипогликемични епизоди с нарушения в съзнанието до

20

- диабетна ретинопатия, оток на макулата и катаракта, причиняващи влошаване на зрението, намалена адаптация на
окото към тъмнина, слепота
z Диабетичките с периферна невропатия и влошено

зрение са с най-ниска КМП – тази група има най-висок риск както за падания, така за фрактури
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Фиг.1 Регулиране на остеокластогенезата чрез взаимодействия между фактори на остеобластите/стромалните клетки и рецептори на хемопоетичните остеокластни прекурсорни клетки
Остеокластни прекурсори

Зрели остеокласти

БИ

РА
Н

Е

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ

ХИ

Denosumab* - моноклонално антитяло, което се свързва високоспецифично с проостеокластния лиганд на
RANK и поради това се нарича инхибитор на RANK-L, може да повишава
костната минерална плътност (КМП)
и да намалява костната резорбция при
постменопаузални жени с ниска костна
маса, съобщиха през февруари авторите на фаза 2 клинично едногодишно
проучване в The New England Journal
of Medicine (1).
Бисфосфонатите доказаха, че са
ефективни за повишаване на КМП и за
редуциране на риска за фрактури при
жени след менопаузата, но придържането към терапията с тях за една година под 25%. Поради това, denosumab,
който се инжектира подкожно два или
четири пъти годишно, може да бъде
подходяща алтернатива за подобряване на комплаянса към терапията.
Д-р Michael McClung и сътр. от
Oregon Osteoporosis Center в Портланд
са проследили КМП при 412 постменопаузални жени на средна възраст 63
години, рандомизирани да получават
denosumab s.c. през три или шест месеца в различни дозировки, alendronate
еднократно перорално седмично в доза
70 mg или placebo за една година. Пациентките са били с ниска КМП.
В групата на denosumab e било регистрирано значимо подобрение на
КМП в края на 12-месечното проследяване в сравнение с контролите на
плацебо, но при пациентките, получили две апликации на експерименталното средство през шест месеца, резултатите са били по-добри от лекуваните
с alendronate всяка седмица.
Инжектирането на denosumab два
пъти годишно е довело до увеличение на КМП в областта на лумбалните
прешлени с 6.7% в сравнение с 4.6% в
групата на alendronate и в областта на
фемура с 3.6% в сравнение с 2.1% при
седмичното приложение на бисфосфо-

ната.
Допълнително, в дисталната третина
на радиалната кост лечението с инхибитора на лиганда на RANK (RANKL), прилаган през шест месеца, е било
свързано с леко увеличение на КМП,
докато това с alendronate е довело до
леко понижение.
72 часа след приложението на моноклоналното антитяло е било установено значимо понижение на серумните изходни нива на C-телопептид, като
продължителността на супресията е
била дозозависима.

ИН

Denosumab
– ново средство
за профилактика
и лечение на
постменопаузална
остеопороза

Остеобласти/
стромални клетки
ДИФЕРЕНЦИРАНЕ

ИНХИБИРАНЕ

RANK-L – лиганд на рецепторния активатор на NF-kappaB; RANK – рецепторен активатор на NF-kappaB; NFkappaB – нуклеарен фактор kappaB;
OPG – остеопротегерин; M-CSF –
макрофаг-колония стимулиращ фактор

Denosumab е обещаващо антирезорбтивно средство, което може да играе важна роля както в краткосрочната, така и в дългосрочната костна терапия. Основният проблем на наличните в момента средства е ниският комплаянс, коментира д-р Michael Whyte
от Shriners Hospital for Children в Сейнт Луис в придружаваща редакционна
статия в същия брой на NEJM (2).
Най-честата странична реакция е
била диспепсията, която е възникнала при повече пациентки на перорална терапия с бисфосфоната.
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За костната биология
и патология
Костното ремоделиране е постоянен естествен процес на формиране и
резорбция на костно вещество. Костната резорбция зависи от лиганда на
RANK (RANK-L) – протеин, който
действа като медиатор за формирането, функцията и преживяемостта на
остеокластите.
Предклинични модели показаха, че
инхибирането на RANK-L подобрява значимо както кортикалната, така и
трабекуларната костна плътност, маса
и здравина.
През последните три години на XX
век бяха направени епохални открития
в областта на молекулярните механизми на остеокластогенезата, които определят взаимодействията между остеобластите/стромалните клетки и хемопоетичните остеокластни прекурсорни
клетки.
Първо бе идентифициран “костният
протектор”
остеопротегерин
(оsteoprotegerin - OPG) - естестествен протеин, който е мощен инхибитор на остеокластогенезата. Това доведе до бърз напредък в изолирането на RANK-L – трансмембранен лиганд, представен в остеобластите/стромалните клетки, който свързва RANK
– трансмембранен рецептор в хемопоетичните остеокластни прекурсорни
клетки (3).
Взаимодействията между протеина
RANK и неговия лиганд RANK-L отключват сигналните пътища и каскадата за генна експресия, които водят
до диференциране на прекурсорните остеокластни клетки в активни остеокласти, осъществяващи костна резорбция.
OPG действа като decoy рецептор
(рецептор-примамка), който се свързва с RANK-L и преустановява неговото взаимодействие с RANK, което инхибира развитието на остеокластите.
Много от калциотропните хормони
и цитокини, включително витамин D3,
паратиреоидният хормон, простагландин E2, интерлевкин-11 и кортикостероидите, изглежда, че стимулират остеокластогенезата посредством двойно действие - инхибират продукцията
на OPG и стимулират продукцията на
RANK-L.
Естрадиолът, от друга страна, изглежда, че потиска продукцията на лиганда на RANK и съответно стимули-
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раната от RANK-L остеокластогенеза,
а в същото време стимулира производството на OPG.
Резултатите от първото клинично
проучване с OPG подкрепиха неговите потенциални възможности като терапия на остеопорозата.
Новите познания за участието на
RANK/RANK-L/OPG модела в диференцирането и активирането на остеокласти-

те промениха представите за костната биология и отвориха нови пътища за развитието на терапевтични средства за лечение на заболявания, причинени от ексцесивна костна резорбция (Фиг.1).
* Denosumab е напълно хуманизирано моноклонално антитяло
с висок афинитет към рецепторния антиватор на лиганда на
нуклеарния фактор kappa B - NFkappaB (RANK-L) - ключов
медиатор на резорбтивната фаза на костното ремоделиране.
Средството се свързва селективно с RANK-L и по този начин потиска неговата активност, която е есенциална за диференцирането, активирането и оцеляването на остеокластите.
Denosumab се изследва като потенциална терапия на

Продължителността на съня е рисков фактор за развитието на диабет тип 2 при мъже в средна и в напреднала възраст. Както краткият сън, така и сън повече от осем
часа, са свързани със значимо по-голяма вероятност за появата на това заболяване, показаха резултатите от 15-годишното кохортно проучване MMAS (Massachusetts Male
Aging Study), публикувани през март в списание Diabetes
Care (1).
“Това е първото голямо проспективно изследване, което доказва наличието на връзка между продължителността на съня и развитието на диабет при мъже”, смятат неговите автори.
Кратката продължителност на съня е значим проблем
на съвременното общество, като според различни изследвания, днес ние спим средно по 6.8 часа на денонощие, което е с около 1.5 часа по-малко отпреди 100 години. Над
30% от възрастното население съобщава за сън с продължителност по-малко от шест часа.
Данните от няколко проучвания показаха, че намаляването на съня води до невро-ендокринни нарушения, като
инсулинова резистентност, повишен симпатиков тонус и
високи концентрации на кортизол (2).
Целта на авторите на MMAS е да изследва дългосрочната връзка между продължителността на съня и честотата
на диабет тип 2. В периода 1987-2004 са проследени над
1500 мъже на възраст 40-70 години, разделени в пет отделни групи в зависимост от продължителността на нощния им сън – до пет, шест, седем, осем и над осем часа.
Участниците с продължителност на съня седем часа са
служили като контроли.
Мъжете в отделните групи са се различавали по отношение на наличието на рискови фактори. Контролите са
били по-млади, по-образовани, с добър здравен статус, с
по-високи нива на тестостерона и с по-ниски нива на кортизола. Броят на пушачите, хипертониците и тези с наднормено тегло сред тях е бил по-малък в сравнение с останалите групи.
Анализът на резултатите показва:
z мъжете с продължителност на съня пет и шест часа
на нощ имат почти два пъти по-голям относителен риск
за развитие на диабет тип 2 (ОР 2.59 и съответно 1.91) в
сравнение с контролите
z участниците, които спят повече от осем часа, са изложени на три пъти по-висок риск за поява на заболяването (OP 3.69), съпоставени с тези, който спят седем часа
на нощ
За да изключат възможността за наличието на обратна
връзка (мъжете с диабет, непосредствено преди клинична-

различни заболявания като постменопаузална остеопороза,
лекарствено-индуцирана костна загуба, болест на Paget,
ревматоиден артрит, литични костни метастази и мултиплен
миелом. То е създадено и се разработва от фирма Amgen
(www.amgen.com), която е световен лидер в областта на
биотехнологиите.
Използвани източници:
1.McClung M., Lewiecki M., Cohen S. et al. Denosumab in
postmenopausal women with low bone mineral density. NEJM
2006, 354; 8: 821-831 http://content.nejm.org
2. Whyte M. The long and the short of bone therapy. NEJM
2006, 354: 860-863
3. Aubin J., Bonnelye E. Osteoprotegerin and its ligand: A
new paradigm for regulation of osteoclastogenesis and
bone resorption. Medscape General Medicine 2000, 2 (2)
www.medscape.com/viewarticle/408911

та му изява да имат нарушения в съня поради самото заболяване), авторите са изследвали повторно участниците,
като са изключили всички случаи с диабет, диагностициран в рамките на една година след началото на проекта.
Резултатите не са показали промяна.
Рискът намалява, когато под внимание се вземат стойностите на тестостерона (ОР 1.51 за тези с продължителност на съня под пет часа и 2.81 за тези в групата над осем
часа). Рискът остава непроменен, когато се отчете влиянието на рискови фактори като възраст, тютюнопушене, хипертония, степен на образование, индекс на телесна маса.
Намаляването на продължителността на съня (състояние на депривация) води до нарушаване на глюкозния толеранс и до повишаване на инсулиновата резистентност,
установиха по-рано Spiegel и сътр. Екипът е изследвал 11
млади мъже-доброволци, чиито сън е бил умишлено прекъсван на четвъртия час от заспиването за шест дни, последван от възстановителен период от една седмица (компенсаторен сън с продължителност 12 часа) (2).
Лишаването от сън е свързано с повишаване на нощните нива на кортизола, което предразполага към развитието на инсулинова резистентност. Тя води и до стимулиране на симпатикуса, което потиска панкреасната ендокринна функция и намалява глюкозния толеранс (2). Ограничената продължителност на съня теоретично може да отключи диабет тип 2 чрез увеличаване на телесната маса и намаляване на нивата на лептин (3).
Според резултатите от предходни изследвания, ниските
нива на тестостерон са свързани с влиянието на рискови
фактори като затлъстяване, увеличена обиколка на талията, високи нива на кръвната глюкоза и нарушена секреция
на инсулин. От друга страна, приемът на тестостерон при
мъже със затлъстяване води до подобряване на инсулиновата чувствителност.
Фрагментираният и много кратък сън (в резултат на
умишлено прекъсване) може да води до нарушен нощен
ритъм на тестостероновата секреция, показаха резултатите
от изследвания на Luboshitzky и сътр. (4). При мъжете без
първи REM (rapid eye movement - бързо очно движение)
епизод е било наблюдавано значимо по-бавно повишаване
на серумните нива на тестостерона през нощта. (КД)
Използвани източници:
1. Yaggi K., Araujo A. and McKinlay J. Sleep deprivation as a risk factor for the development of
type 2 diabetes. Diabetes Care 2006; 29: 657-661 http://care.diabetesjournals.org
2. Spiegel K., Leproult R., Van Cauter E. Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. Lancet 1999; 354:1435-1439 www.thelancet.com
3. Ayas N., White D., Al-Delaimy W. et al. A prospective study of self-reported sleep duration
and incident
diabetes in women. Diabetes Care 2003; 26:380-384
4. Luboshitzky R., Zabari Z., Shen-Orr Z. et al. Disruption of the nocturnal testosterone
rhythm by sleep fragmentation in normal men. J Clin Endocrinol Metab 2001, 86:1134-39
http://jcem.endojournals.org
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Компрометирани
ли са антивирусните
медикаменти?
Прилагането на адамантановите
препарати amantadine и rimantadine*
трябва да се избягва, а поради ниската им ефективност невраминидазните инхибитори** (oseltamivir,
zanamivir) не трябва да се използват за лечение на сезонните случаи
на грип, а трябва да бъдат запазени като крайна терапевтична
мярка само при
тежки епидемии
и пандемии, според обзор на д-р
Jefferson и сътр.,
публикуван през
януари в списание Lancet (1).
Заключението
на д-р Jefferson
и сътр. са в рязък
контраст
с
препоръките
на
Световната
здравна организация,*** която
през 2005 година подкрепи официално използването на антивирусните медикаменти и противогрипните ваксини: “Все по-широкото прилагане на тези средства ще увеличи терапевтичните им възможности и ще
намали сезонната заболеваемост и
смъртност от грип.”
Те се различават и от изявленията на Европейската агенция по лекарствата (EMEA),**** според която невраминидазните инхибитори,
особено oseltamivir, са допълващи
противогрипните ваксини средства
и трябва да се използват за лечение
на грип по време на пандемии, както и за профилактика на рисковите
популации.
Целта на авторите на настоящия
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обзор е да оценят ефикасността и
профила на безопасност на посочените антивирусни медикаменти. Те
са използвали данните от рандомизирани контролирани проучвания,
изследвали ефектите на amantadine,
rimantadine и на невраминидазните
инхибитори за лечение и профилактика на грипа при здрави индивиди
(без анамнеза за хронични заболявания) на възраст между 16-65 години*****.
Обзорът на д-р Jefferson и сътр.
показва, че адамантаните имат предимно симптоматичен ефект при
грип, тъй като не предотвратяват

филактират безсимптомните случаи
на грип и не потискат вирусната екскреция. Авторите обаче не могат
да обяснят механизма, по който медикаментите възпрепятстват развитието на усложнения като бронхит
и пневмония, но същевременно не
могат да предотвратят самата инфекция.
Според изследователите, “прилагането на невраминидазните
инхибитори за профилактика на
грипа в условията на тежки епидемии и пандемии може да увеличи възприемчивостта към инфекцията чрез предотвратяване на
сероконверсията и улесняване
на селектирането на резистентни щамове”.

Ефективност
и безопасност
на amantadine
и rimantadine

развитието на инфекцията и не повлияват вирусната екскреция. Сериозните странични реакции, както и
бързото развитие на резистентност,
ги правят неподходящи за приложение при грипни пандемии и при
сезонните случаи на грип, особено
когато се използват самостоятелно
(без допълнителни противоепидемични мерки).
Невраминидазните
инхибитори
повлияват симптомите на грип или
чрез предотвратяването на инфекцията, или чрез намаляване на нейната продължителност. Те не про-
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Amantadine
предотвратява развитието на
грип
(influenza
virus A) в 61%
от случаите и в
25% - на грипоподобни заболявания. Ефектът е
значим само при
индивидите, които не са били
ваксинирани. Нежеланите
реакции
включват
гастроинтестинални нарушения
(гадене), безсъние и халюцинации, които често водят до отказ от
лечението.
Ефектът на rimantadine при профилактиката на случаите на грип и
грипоподобни заболявания е сходен
с този на amantadine. Нежеланите реакции обаче са по-изразени и
по-тежки при индивидите, приемали
amantadine.
При болните (клинично изявени
случаи), двата препарата намаляват
значително продължителността на
фебрилитета, но не повлияват съществено вирусната екскреция в назалния секрет, както и персистира-
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нето на вируса в епитела на горните дихателни пътища (отчетени на
петия ден от началото на терапията; тя е започната до 48-ия час от
изявата на симптомите).
Конвенционалното
лечение
на грипа (aspirin, антипиретици,
НСПВС, при необходимост антибиотици) има подобен на amantadinе
ефект по отношение на продължителността на фебрилитета, но не потиска вирусната репликация (симптоматична терапия).
Само едно клинично проучване изследва вирусната резистентност. Резултатите от него сочат, че
10-27% от пациентите, лекувани с
amanatdine, започват да отделят резистентни вируси около петия ден
от началото на терапията.

Невраминидазни
инхибитори –
профилактика на грипа
Прилагането на oseltamivir 75
mg/ден предотвратява заболяването в 54% от случаите. По-високата доза, 150 mg/ден, не осигурява
по-значима протекция (ефективност
52%). Инхалаторният zanamivir
10 mg/ден профилактира грипа в
43% от случаите. Оseltamivir води
до гастроинтестинални нарушения
(гадене), особено по-високата му
доза.
Пост-експозиционната
профилактика с oseltamivir е ефективна
в 58.5% от случаите (когато заболелият е вътре в семейството) и в
68% (когато контактът е в обществото).

Невраминидазни
инхибитори – терапевтични
възможности
При болни, двата медикамента
намаляват съществено вирусните
титри в назалния секрет, като ефектът е по-изявен при приемалите
ги за по-продължителен период от
време. Лечението обаче не потиска
екскрецията на вируса с назалните
секрети (независимо от приложената доза).
Оseltamivir 150 mg/ден намалява с 68% появата на усложнения на
грипа, като инфекции на долните
дихателни пътища и особено бронхити и пневмонии.

Птичи грип
Клиничните проучвания, изследващи ефективността на антивирусните медикаменти срещу птичия
грип, са свързани само с oseltamivir.
Препаратът е използван срещу три
подтипа – H5N1, H7N7, H7N3. Резултатите (основават се на случаите на птичи грип в югоизточна
Азия) показват, че прилагането на
oseltamivir няма никакъв ефект върху смъртността (това обаче може да
се дължи на късното включване на
медикамента в терапията и на високото вирусно натоварване). Отчетена е резистентност в близо 16% от
случаите.
“Не открихме доказателства за
ефективността на невраминидазните инхибитори при птичи грип, както и при грипни пандемии. Тъй като
вирусното натоварване и вирулентността на вирусните щамове в условията на пандемия са изключи-

Реакцията на Roche
Швейцарската фармацевтична фирма Roche излезе
с официално изявление, опровергаващо изнесеното в
обзора за антивирусните медикаменти в Lancet:
”Roche изцяло се противопоставя на заключението
на авторите, че oseltamivir не трябва да се прилага за
профилактика и лечение на сезонния грип. Направените изводи не съответстват на мнението на експертите и на официалните власти в света” (2).
Roche напомня, че Американската агенция по храните и лекарствените средства******, както и Комитетът за прилагането на лекарствени средства при
хора, са одобрили Tamiflu за лечение и профилактика
на грип при пациенти на възраст над една година.
Според Roche, обстойни клинични проучвания посочват, че Tamiflu:
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телно високи, то тези медикаменти
не трябва да се прилагат самостоятелно, без допълнителни противоепидемични мерки”, твърди екипът
на д-р Jefferson.
Възможната неспособност на
невраминидазните инхибитори да
предпазват от инфекция и да потискат вирусната назална екскреция поставят под съмнение тяхната ефективност за ограничаване на
разпространението на грипните вируси. Тези медикаменти могат да играят роля за намаляване на тежестта на симптомите и усложненията.
Облекчаването на клиничната
симптоматика и надценяването на
възможностите на антивирусните
медикаменти да профилактират болестта могат да доведат до нарушения в поведението на реципиентите,
което да улесни разпространението
на вируса, предупреждават авторите в заключение.

Резистентност
на вирусите в Северна
Америка
Почти 90% от influenza A вирусите, които циркулират през
този сезон в САЩ, са резистентни към amantadine и rimantadine,
показа обзор на д-р Rick Bright и
сътр., публикуван през февруари
в Journal of the American Medical
Association (JAMA) (3).
Установено е, че в САЩ вирусът на грип А причинява близо 31
000 смъртни случаи, особено сред
възрастното население. Основните
средства за профилактика са противогрипните ваксини, като анти-

- Намалява в 38% тежестта на клиничната симптоматика
- Редуцира вторични усложнения като синуит, бронхит и пневмония в 67%
- Скъсява продължителността на инфекцията в
37%
- Осигурява почти 89% протективен ефект срещу
клинично изявена инфекция при подрастващи и възрастни, които са били в контакт с болни
- Намалява с близо 44% вероятността за развитие
на остър среден отит при деца (2)
“Тamiflu е специално разработен за профилактика
и лечение на сезонния грип”
Roche заявява, че никога не е препоръчвала Tamiflu
за лечение на грипоподобни заболявания.
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вирусните медикаменти доскоро се
считаха за ефективни за профилактика и за лечение на инфекцията.
През последните години обаче се отчита непрекъснато нарастване на резистентността към адамантановите препарати amantadine
и rimantadine. Дори наличието на
една точкова мутация може да доведе до синтезирането на абнормен
М2 протеин с последваща репликация на резистентни щамове.
В световен мащаб вирусната устойчивост се е увеличила от 2% за
периода 1995 - 2002 до 12.3% през
2004. В САЩ, резистентността е
нараснала от 1.9% в началото на
2004 до 11% за сезона 20/05.
Екипът на д-р Bright e изследвал
вирусни щамове на грип А, изолирани от болни от 26 американски
щата в периода октомври-декември 2005. Средната възраст на пациентите е 23 години (1-93 години).
Приложен е специален пиросеквенционен метод, с помощта на който
са идентифицирани мутациите, определящи резистентност към адамантаните.
Общо 193 (92.3%) от 209 грип А
(H3N2) и два (25%) от осем грип
А (H1N1) вирусни щама са имали
точкови мутации, довели до замяна на аминокиселината серин с аспарагин на 31 позиция в М2 протеина (S31N).
Получените резултати са потвърдени от конвенционалния секвенционен метод и от допълнително проведени биологични анализи, които са показали 100% съвместимост
с резултатите от генетичния анализ
(пиросеквенция).
Авторите са изследвали вирусни
щамове и от Канада, и от Мексико.

Всички 10 от 10 изолата (H3N2) от
Мексико и трите изолата от Канада
са били носители на посочената мутация (S31N), определяща вирусната устойчивост към адамантаните.
Канадските власти наскоро съобщиха, че 91% от H3N2 изолатите
на грип А (настоящия 20/06 грипен
сезон) са резистентни на адамантаните. Подобни са тенденциите и в
Азия – Китай 96% резистентност,
Хонг Конг 72%, Сингапур 42%.
Въз основа на данните от настоящия обзор, Центърът за превенция и контрол на болестите*******
в САЩ препоръча amantadine и
rimantadine да не се прилагат за
профилактика и лечение на грипната инфекция до края на сезона
2005-2006.
В уводна статия в JAMA, др David Weinstock и д-р Gianna
Zuccotti коментират, че проблемът
с вирусната резистентност е започнал още през 1997 в Азия и оттогава продължава да се задълбочава.
Те считат, че увеличаващата се вирусна устойчивост се дължи отчасти и на свободната продажба (OTC,
без рецепта) на адамантаните. Нещо
повече, паниката около птичия грип
е довела до неадекватното приложение на тези медикаменти, които
са били използвани дори и за лечение на домашните животни...
Авторите допълват, че вече има
тенденция за появата на резистентност и към другия клас медикаменти – невраминидазните инхибитори********. Те препоръчват прилагането на по-строги противоепидемични мерки, както и стриктен
контрол върху свободната продажба на антивирусните препарати.

Relenza
(инхалаторен
zanamivir)
на
GlaxoSmithKline (http://us.gsk.com/products/assets/
us_relenza.pdf) получи през март одобрение от FDA
да се прилага за профилактика на грип при възрастни и деца на възраст пет или повече години.
Преди това, този медикамент имаше разрешение
да се използва само за лечение на неусложнено остро заболяване, причинено от грипни вируси тип А и
тип В, при възрастни и деца на възраст седем години или повече.
Не се препоръчва прилагането на Relenza за лечение или за профилактика на сезонен грип при паци-

Според водещи вирусолози, проблемите с вирусната резистентност
се дължат най-вече на безогледната употреба на адамантаните в Русия, Китай и други азиатски държави. Тенденцията за развитие на резистентност и към невраминидазните инхибитори едва ли трябва да
учудва, като се има предвид, че в
Япония например, те се взимат от
всеки, който покаже грипни симптоми...
Много специалисти се противопоставят и на масираните рекламни кампании на невраминидазните инхибитори по радиото и телевизията, които увеличават ненужната употреба на медикаментите. (КД)
* Регистрирани като Amantadine на PK-Merz и Remantadine
на Olainfarm
** Регистрирани като Tamiflu на Roche и като Relenza на
GlaxoSmihKline
*** World Health Organization (WHO)
www.who.int
**** European Medicines Agency (EMEA)
www.emea.eu.int
***** Информацията е базирана на изследвания в MEDLINE, EMBASE и Cochrane Central Register of Controlled
Trials, публикувани до октомври 2005 година. Анализът
и направените изводи се основават на данните от над 50
проучвания.
****** Food and Drugs Administration (FDA)
www.fda.gov
******* Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
www.cdc.gov
******** Във февруарския брой на МД публикувахме
графика, показваща механизмите на разпространение
на птичия грип и на действието на невраминидазните
инхибитори, която можем да изпратим в PDF формат на
читатели, които ни изпратят e-mail
Антивирусните медикаменти:
За да могат да се прилагат ефективно, антивирусните
медикаменти трябва да са ефективни срещу грипните
вируси А и B; срещу техните мутирали щамове; да бъдат
лесни за приложение; да са ефективни едновременно за
профилактика и лечение и да не водят до изграждане на
резистентност.
M2 инхибитори (amantadine и rimantadine)
Amantadine и rimantadine са първите антивирусни
медикаменти, създадени през седемдесетте години на
миналия век. Те са инхибитори на M2 йонния протеинен
канал в грипния вирус. И двата медикамента са ефективни
срещу някои грипни вируси тип А (H1N1, H2N2, H3N2),
но не са активни срещу грипните вируси тип B (те не
притежават M2 протеин).
И двата медикамента са ефективни срещу грипен вирус
А, когато се прилагат в през първите 48 часа от
началото на симптомите - намаляват фебрилитета и
продължителността на заболяването с около 24 часа.
Профилактичното приложение на amantadine и rimantadine по време на епидемия е ефективно - намалява

енти с анамнеза за бронхиална астма или с хронична
обструктивна белодробна болест, поради опасност от
бронсхоспазъм, който може да доведе до смърт.
Не е доказано, че медикаментът е ефективен за лечение на грип при пациенти със подлежащо заболяване на дихателната система или за провивогрипна
профилактика в домове за медицински грижи.
Relenza не е заместител на противогрипната
ваксина, се подчертава в лекарствената инструкция.
Ваксината е водещата мярка за имунопрофилактика
на грипа, като рисковите групи трябва да бъдат ваксинирани всяка година, съгласно приетите указания.
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заболеваемостта със 70-90% и честотата на инфекциите
с 40-80%. Профилактиката с М2 инхибитори, след
експозиция в семейни условия, също е ефективна.
Тяхното приложение е свързано с бързо развитие
на резистентни щамове, което може да доведе до
резистентни на терапията инфекции.
И двата медикамента водят до дозозависими странични
ефекти, повечето от които са леки усложнения
от страна на централната нервна система и
гастроинтестиналния
тракт.
Поради
различната
фармакология, те са по-чести при amantadine, особено
при пациенти с продължително заболяване, при които
могат да се развият делир, халюцинации, възбуда и
гърчове. Страничните ефекти обикновено отзвучават в
рамките на една седмица.
Аmantadine и rimantadine са тествани срещу вируса на
птичи грип H5N1, който в момента циркулира в Източна
Азия, като резултатите са показали, че те не са ефективни
in vitro, което поставя под въпрос приложението им в
случай на пандемия.
Инхибитори на невраминидазата (aseltamivir и zanamivir)
Невраминидазните инхибитори******** са насочени срещу
една от двете повърхностни структури на грипния вирус
- невраминидазния протеин. За разлика от по-старите
антивирусни медикаменти, те са ефективни срещу
грипните вируси А и B. Механизмът им на действие
предполага, че те са ефективни срещу всякакви мутирали
щамове на грипния вирус, което е ключов момент за
ефективното лечение по време на пандемия.
Zanamivir е първият невраминидазен инхибитор, който
поради ниска бионаличност при перорално приложение,
се прилага чрез инхалатор (недостатък за пациенти с
дихателни проблеми). Медикаментът е ефективен in vitro срещу щама на птичи грип H5N1, разпространил се
за първи път през 1997 година.
Ефикасността на zanamivir е доказана при възрастни,
подрастващи и деца над
седем години, както и при
високорискови пациенти
(особено пациенти с астма
и ХОББ). Клиничните
проучвания
сочат
намаление на тежестта
на симптомите в рамките
на 24 часа от началото
на терапията, намаление
на
продължителността
на заболяването с около
2.5 дни и намалена
нужда от приложение на
антибиотици (с 28-43%).
Поради
инхалационния
начин на приложение,
най-често
странични
ефекти са регистрирани
при пациенти с астма
или
друго
хронично
белодробно заболяване.
Наблюдавани
са
намалена
дихателна
функция и бронхоспазъм;
по-редки
усложнения
са
ринореа,
диария,
синуит, гадене, бронхит,
кашлица, главоболие и
световъртеж.
Oseltamivir e специфичен
инхибитор на невраминидазата
на
грипния
вирус. Медикаментът е
ефективен за лечение
на грип при възрастни
и деца над една година
(лицензиран е да се
прилага с това показание при всички възраст над
една година). ЕМЕА препоръча през декември 2005
разширение на индикациите за неговото приложение,
така че медикаментът да се използва в страните от
ЕС като средство за противогрипна профилактика и
при деца на възраст 1-13 години (до момента oseltamivir е разрешен да се прилага за противогрипна
профилактика при всички възрасти над 13 години) (4).
Ефектът от терапията с oseltamivir се изразява не само
в повлияване на симптомите на грипа – има данни,
че той намалява вторичните белодробни усложнения
(бронхит, пневмония), смъртността както и честотата на
хоспитализациите.
За постигане на максимална ефективност, се препоръчва
началото на терапията да е в рамките на 12 часа от
началото от симптомите - колкото по-рано се приложи
медикаментът, толкова по-бързо е възстановяването на
пациента.
Oseltamivir е ефективен и срещу мутирали щамове,
което го прави особено полезен в случаи на пандемия.
Всички тествани до сега мутирали вируси са с намалена
инфекциозност и трансмисивност, след терапия с
медикамента. Досега не са описани случаи на предаване
на резистентни на невраминидазни инхибитори вируси
от човек на човек. Странични ефекти на медикамента са
гадене, повръщане, главоболие, отпадналост, безсъние и
световъртеж (5).
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Използвани източници:
1. Jefferson T., Demicheli V., Rivetti D. et al. Antivirals for
influenza in healthy adults: systematic review. Lancet 2006;
367: 303-313 www.thelancet.com
2. Statement – In response to paper by Jefferson et al., published in the Lancet, 19 January 2006, “Antivirals for influenza in healthy adults: systematic review” www.roche.
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3. Bright R., Shay D., Shu B. et al. Adamantane resistance
among influenza A viruses isolated early during the 20052006 influenza season in the United States. JAMA 2006
Published online February 2, 2006 http://jama-ama-assn.org
4. Траянов И. Tamiflu не води до психични отклонения. МD
2006, 1: 26 www.protos.bg/mbd
5. Траянов И. Антивирусни медикаменти – обзор на
Европейската работна група по грип. МD 2005; 8: 2728

Нова ваксина
срещу H5N1
осигурява
ефективна
профилактика

Противогрипна ваксина, разработена без използването на яйчена основа и адюванти, при която за
вектор служи човешки аденовирус,
експресиращ хемаглутинин субтип
5 (human adenoviral-vector based,
haemagglutinin subtype 5 influenza
vaccine – HAd-H5HA) предотвратява вирусната репликация и осигурява ефективна защита срещу щама
на птичия грип H5N1 в експериментални модели на мишки.
Тази методика за производство на
ваксини може да осигури нова възможност за ефективна профилактика срещу силно патогенните грип-
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ни щамове H5N1, H7N7 и H9N2 и
да възпрепятства появата на пандемия, показаха резултатите на екип
от американския Centers for Disease
Control and Prevention в Atlanta,
публикувани през февруари в списание Lancet (1).
През 1997, за първи път бе установено, че H5N1 може да причинява инфекции на респираторния
тракт при хора. Тогава бяха доказани 18 случая на птичи грип в човешката популация, всички в Хонг
Конг, шест от които завършили фатално. През 2003 бяха регистрирани два нови случая при хора, отново в Хонг Конг.
В момента щамът H5N1 е разпространен в девет страни на Азиатския континент, в повечето европейски държави, в Близкия Изток и
в Африка. След
2004, са регистрани общо 152
случая на птичи
грип при хора,
като
смъртността надхвърля 50%. Източник на инфектирането с H5N1
са болни домашни птици, като
все още само се
предполага, че е
възможно и пренасяне на инфекцията от човек
на човек.
Съобщено бе
и за първите заразени от птичи грип кучета и
котки в Западна Европа и прасета
в Азия.
Досега разработените ваксини
срещу птичия грип са слабо имуногенни при хора и, за да осигурят
адекватен отговор (сероконверсия),
изискват да бъдат прилагани многократно и във високи дози на антигена и/или адювантите. От друга
страна, самият вирус H5N1 мутира
изключително бързо и причинителите, изолирани от хора, заболели
през 2004, се различават генетично
и антигенно от вирулентните щамове през 1997 и 2003.
Д-р Suryaprakash Sambhara и
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ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
сътр. са разработили ваксина, като
са използвали хемаглутинин (Н5)
от H5N1 човешки изолат и аденовирус (Ad) за вектор (HAd-H5HA).
За да изследват имуногенността и
ефективността на новата ваксина,
авторите са имунизирали BALB/c
експериментални мишки.
Векторът се явява носител на Н5
гена на H5N1 (А/Hong Kong/156/97
– HK156/97), кодиращ хемаглутинин 5. Генът е въведен в Е1 региона на генома на човешкия аденовирус. Човешкият аденовирус, с делеции на Е1 и Е3 регионите в Аdгеномa, е използван като контрола
(HAd-deltaE1E3).
BALB/c експериментални мишки
са били имунизирани с HAd-H5HA
или HAd-deltaE1E3 ваксина, поставена мускулно, двукратно, през интервал от четири седмици. Допълнителна група животни са били инокулирани с физиологичен разтвор. За
да сравнят новата ваксина с конвенционално прилаганите субединични (подтипови) противогрипни
ваксини (рекомбинантна Н5 ваксина – rH5НA), две групи от мишки
са били ваксинирани с rH5НA със
и без адювант. Схемата на имунизацията е била идентична с тази на
експерименталната ваксина.
Три седмици след втората имунизация, от петте групи животни е
изследван серум, за да се установи
наличието на хемаглутинин-специфични антитела. Тъй като HK156/97
не е летален за мишките, те са били
заразени с вируса А/Hong Kong/483
/97 (HK 483/97), четири седмици
след поставянето на втората доза
от съответната ваксина. Животните
са проследени за 14 дни, като промяната в телесното тегло е била индикатор за развитие на инфекция.
За да изследва дали имунният отговор, индуциран от HAd-H5HA
ваксината, е ефективен срещу други щамове на птичия грип (дали антителата могат да реагират кръстосано с хемаглутинина на по-новите
щамове) и дали начинът на имунизация променя имуногенността на
ваксината, екипът е провел допълнителни проучвания. BALB/c мишки
са имунизирани с HAd-H5HА, въведена мускулно или назално. Втора група животни са били ваксинирани с HAd-deltaE1E3 или rH5НA.

Впоследствие са анализирани титрите на вирусните антитела, както
и възможността им да неутрализират вирусните щамове HK156/97, А/
Hong Kong/213 /2003 (НК/213/03) и
A/Vietnam/1203/2004 (VN/1203/04).
Част от мишките от всяка група
(n=5) са заразени с посочените щамове.
При животните, имунизирани с
HAd-H5HA и rH5НA с адювант, титърът на вирус-неутрализиращите и на хемаглутинин-инхибиращите антитела е бил достатъчно висок и по-голям от този при контролите, получили физиологичен серум, HAd-deltaE1E3 или rH5НA без
адювант. При тях не са наблюдавани смъртни случаи и загуба на тегло (като доказателство за развитие
на инфекция) след заразяване с HK
483/97. Резултатите са били сигнификантно по-добри при ваксината
HAd-H5HА, съпоставени с тези за
rH5НA с/без адювант.
Мишките, ваксинирани с HAdH5HA, са имали три до осем пъти
по-високо количество НА-специ-
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фични CD8 Т-клетки, в сравнение с групите на HAd-deltaE1E3 и
rH5НA с/без адювант. Системният
път на въвеждане (интрамускулна
апликация) е довел до по-напрегнат хуморален и клетъчен имунен
отговор за разлика от назалното
приложение.
Всички животни, получили HAdH5HA, са демонстрирали по-малка
заболеваемост и смъртност и след
заразяване с по-новите щамове
НК/213/03 и VN/1203/04, което показва, че изследваната ваксина осигурява надеждна защита и срещу
хетероложни H5N1 вируси (кръстосан имунитет).
Включването на хемаглутинин от
мутирали H5N1, както и от патогенните H7N7 и H9N2 (с потенциал да предизвикват пандемии) може
да се вземе под внимание при разработване на нови Ad-векторно базирани ваксини. (KД)
Използван източник:
1. Hoelscher M., Garg S., Bangari D. et al. Development
of adenoviral-vector-based pandemic influenza vaccine
against antigenically distinct human H5N1 strains in
mice. Lancet 2006; 367: 475-481
www.thelancet.com
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Удълженият
QT интервал е
самостоятелен
предиктор
за внезапна
сърдечна смърт
Регистрираният
електрокардиографски удължен QT интервал е самостоятелен рисков фактор за внезапна сърдечна смърт (ВСС) в общото население, показа анализ на
данни при популация, участвала в
проспективното кохортно проучване Rotterdam Study, представени от
Straus и сътр. през февруари в Journal
of the American College of Cardiology
– JACC (1).
QT интервалът включва
периода от началото на камерната деполаризация до
края на реполаризационния
период, поради което може да
се счита като подходящ неинвазивен маркер за повишен риск за внезапна сърдечна смърт. Забавената камерна реполаризация провокира
аритмии като камерно мъждене и torsade de pointes.
Авторите са анализирали зависимостта между удължаването на QT и риска за ВСС при
6134 души над 55-годишна възраст,
проследявани за периода 1990-1999,
като в проучването не са участвали
пациенти с ЕКГ данни за аритмии и
бедрен блок.
Степента на вероятност за
ВСС нараства право пропорционално на удължаването на QT
интервала, като зависимостта
се запазва и след изключване на
влиянието на други потенциални
причини
За стратификация на пациентите
са използвани критериите на Европейската кардиологична асоциация*,
според които участниците са разделени на три групи, в зависимост от
пола - нормален, граничен и абнормен QT интервал. За мъже съответно
</=430 msec, 431-450 msec, >450msec
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и за жени </=450 msec, 451-470 msec,
>470 msec.
За среден период на проследяване от 6.7 години са възникнали 1407
летални изхода, от които - 125 (8.9%
или честота 3 на 1000 пациента-години) са причинени от ВСС.
Починалите от ВСС са имали анамнестични данни за значимо по-удължен среден QT интервал в сравнение със смъртните случаи от други
причини (441.9 ms спрямо 431.3 ms,
p<0.0001)
При случаите с абнормен QT интервал (>450 ms при мъжете и >470
ms при жените) е установена 2.5 пъти
по-висока степен на вероятност за
ВСС след изключване на други потенциални причини като анамнеза за миокарден инфаркт, артериална хипертония, захарен диабет, сърдечна недостатъчност, сърдечна честота, въз-

раст, индекс на телесна маса, съотношение холестерол/липопротеини с висока плътност. Мъжете имат малко
по-висок риск за ВСС от жените.
Във възрастовата група до 68 години съответстващият относителен риск
е осем пъти по-голям, като достоверността на тези данни е подкрепена от
проведените няколко ЕКГ.
В развитите страни, ВСС е водеща причина за сърдечносъдова
смъртност, но повечето проведени
до момента популационни проучвания, включително Framingham Heart
Study, не можаха да установят постоянна зависимост между удължаването
на QT и общата и внезапната сърдечна смъртност. Във Framingham Heart
Study е извършена само една изходна
ЕКГ и след това са регистрирани причините за смърт за период от 30 години. Много ограничени са данните от
контролирани рандомизирани проуч-
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вания на факторите за ВНС.
Повишената вероятност за ВСС,
свързана с абнормно удължен QT интервал, отговаря на атрибутивен риск
0.6 или това означава, че 60% от случаите на ВСС се дължат на тази
причина, като възрастовата група под 68 години има по-висок относителен риск (въпреки това, абсолютният риск за ВСС нараства с възрастта). Достоверността на този извод
е подкрепена от проведените средно
две ЕКГ при 70% от участниците.
Ограничение на това проучване е,
че в него са участвали само пациенти
на възраст над 55 години, поради което не могат да се извадят изводи за
риска при по-млада популация.
Придружаващ коментар в същия
брой на JACC обяснява разминаването на резултатите на Framingham
Heart Study и Rotterdam Study с различната методика на двете
проспективни популационни
наблюдения (2). Участниците
във Framingham Heart Study
са на по-млада възраст в началото на проследяването, поради което вероятно изходната ЕКГ при голяма част от тях
е направена преди появата на
субклинично сърдечно заболяване.
Пролонгираната
камерна
реполаризация, независимо от
нейната причина, има проаритмогенен ефект, който от своя
страна самостоятелно може да повиши
вероятността за аритмогенна ВСС при
възрастните пациенти, пише в заключение авторът на това обсъждане.
Все още няма ясна препоръка за
клиничната практика дали рисковата стратификация, използвана в
Rotterdam Study на базата на продължителността на QT интервала, е с достатъчна специфичност
и чувствителност, за да се прилага за идентифициране на пациентите с повишен риск за ВСС и провеждане на агресивни интервенции
за подобряване на преживяемостта
при случаите със забавена камерна
реполаризация. (ОИ)
* European Society of Cardiology (www.escardio.org)
Използвани източници:
1. Straus S., Kors J., De Bruin M. et al. Prolonged QTc interval and risk of sudden cardiac death in a population of older adults. J Am Coll Cardiol 2006; 47: 362-367
www.sciencedirect.com/science/journal/07351097
2. Moss A. Qtc prolongation and sudden cardiac death. The association is in detail. J. Am. Coll. Cardiol. JACC 2006, 47:
368-369
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Клиничен случай:
Oклузия на клон
на ретиналната
артерия при
коронарна
ангиография
По време на сърдечна катетеризация, при пациенти с аортна стеноза,
има опасност за оклузия на a.centralis
retinae и на нейните клонове поради емболизация, която да доведе до
инфаркт на ретината, и това налага внимателно наблюдение за появата на зрителни симптоми, незабавно поставяване на диагнозата и агресивна интервенция с цел да се предотврати трайната загуба на зрение,
показва клиничен случай, представен от O’Neill и сътр. в Postgraduate
Medical Journal (1).
61-годишна жена с безсимптомна
аортна стеноза е била подложена на
лява и дясна сърдечна катетеризация
с цел преоперативна хемодинамична и ангиографска оценка на порока. Интервенционалното изследване
е показано при този случай, тъй като
при проведената преди това трансторакална ехокардиография е установен пиков градиент на налягането
през аортната клапа 80 mmHg.
Трансезофагеалната ехокардиография е потвърдила наличието на бикуспидална аортна клапа с лека степен на калцификация. Ангиографията
на лява и дясна коронарни артерии
не е показала изменения. Неколкократните опити за преминаване през
аортната клапа с конвенционален 6F
pigtail катетeр и след това с 6F катетер на Judkins за дясна коронарна
артерия са били неуспешни.
По време на процедурата болната е съобщила за внезапна поява на
ляв централен скотом. При проведения спешен офталмологичен преглед
е установен намален визус на лявото
око до 0.1, а изследването на очното
дъно е показало централно ретинално побледняване, свързано със зрителния дефект, с два ембола, локализирани в клон на ретиналната артерия.
Инфарктът на ретината е рядко ус-

ложнение на диагностичната сърдечна катетеризация. До 20% от пациентите с аортна стеноза, подложени
на това интервенционално изследване, развиват церебрални и ретинални инфаркти, причинени от микроемболизации, често диагностицирани с
помощта на магнитно резонансно изобразяване (MRI, МРИ).
За оклузия на централната ретинална артерия, причинена от масивен ембол, при пациент по време на
сърдечна катетеризация докладват
Stefansson и сътр. през 1995 година.
В литературата са описани и два
клинични случая на засягане на клон
на ретиналната артерерия – при перкутанна коронарна интервеция (Bucci
и сътр., 1989) и в хода на коронарна
артеректомия (Filatov и сътр., 1995).
За емболизация на a. cilioretinalis,
настъпила непосредствено след проведена сърдечна катетеризация, съобщават Loewenstein и сътр. през
1999. През 2005 година бе описан и
случай на късновъзникнала оклузия
на ретиналната артерия след коронарна ангиография (6).
Ретиналната циркулация е бедна
на аностомози, поради което е податлива на исхемични усложнения. Найчесто се наблюдава дефект в зрителното поле, въпреки че оклузиите на
клонове на ретиналната артерия протичат по-благоприятно от запушването на a. centralis retinae.
Въпреки липсата на универсална,
доказано ефективна терапия, прилагат се различни интервенции като
очен масаж, парацентеза на предна очна камера (приета за стандарт
при оклузии на ретиналната артерия
с емболична етиология), инхалация
на 95% О2 и 5% въглероден диоксид,
намаляване на вътреочното налягане с локални или системни средства
(перорален acetazolamide)* за лечение в началната фаза на усложнението, преди да настъпи окончателна загуба на зрение (3).
Сърдечната
катетеризация
може да доведе до емболизация
на ретиналната артерия и до развитието на инфаркт на ретината.
Интервенционалните кардиолози
трябва да наблюдават внимателно
пациентите за появата на внезапни зрителни симптоми (като описания централен скотом) по време на или скоро след провеждане-
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то на това диагностично изследване, е основният извод за клиничната практика. (ОИ)
* не е регистриран в България
Използван източник:
1. O’Neill M., Akerele T., Dancy M. Branch retinal artery occlusion during coronary angiography. Postgrad. Med. J. 2005; 81;
710 www.postgradmedj.com
2. Kymionis G., Tsilimbaris M., Christodoulakis E., Pallikaris
I. Late onset branch retinal artery occlusion following coronary angiography. Acta Ophthalmologica Scandinavica 2005,
83 (1): 122-123 www.blackwellpublishing.com/journal.
asp?ref=1395-3907
3. Loewenstein A, Goldstein M., Roth A, Lazar M. Cilioretinal
artery occlusion during coronary catheterization. Acta Ophthalmol Scand 1999, 77 (6): 717-718

Клиничен случай:
Поведение при
синдром на
Brugada
Високата
годишна
смъртност
(10%) при синдром на Brugada изисква внимателен анализ на ЕКГ при
данни за камерна аритмия и неорганична прекордиална ST елевация, показва клиничен случай, представен
от Vasudevan и сътр. в Postgraduate
Medical Journal (1).
В САЩ, от 3% до 9% от неинфарктните камерни тахикардии при
минимални или липса на структурни изменения на сърдечния мускул се
дължат на синдром на удължения QT
интервал, WPW синдром или на така
наречената “идиопатична камерна тахикардия”.
Въпреки че се среща повсеместно, синдромът на Brugada е с ендемичен характер в югоизточна Азия и
Япония, с пет до 66 случая годишно
на 100 000 жители. В тези ендемични райони 40%-60% от случаите на
идиопатичната камерна тахикардия се
дължат на него.
Описани са няколко варианта на заболяването: манифестен, безсимптомен, суспектен и стимулиран синдром
на Brugada. Клиничната симптоматика се изразява в малигнена камерна тахикардия. Внезапната сърдечна
смърт може да бъде единствената изява. Аритмиите настъпват в покой или
нощем, с провокиращи фактори повишен симпатиков тонус, раздразнителност или консумация на алкохол.
Представеният случай е при 40-годишен пациент, кой постъпва в спешен център поради загуба на съзна-
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ние у дома. Първата ЕКГ показва камерно мъждене, поради което е извършена дефибрилация с 200J и 360J.
Болният e интубиран и транспортиран до болнично отделение – постъпва дезориентиран, ажитиран, с пулс
140 уд/мин и артериално налягане
150/90 mmHg.
Кардиореспираторното и абдоминалното физикално изследване не показват отклонение, при норма в ПКК,
електролити и функционални изследвания на бъбреци, черен дроб
и щитовидна жлеза. Не е установен и фокален неврологичен дефицит.
Налице е комбинирана метаболитна и респираторна
ацидоза, с негативни CK (креатин киназа) и troponin-I ензими. Изследване на урина,
компютърна томография (КТ)
на главен мозък и проведената седмица по-късно ехокардиография са в норма.
По-късно се потвърждава, че пациентът е имал и други епизоди на синкоп (пет години преди настоящия), непоследвани от клиничен
преглед. Болният е пушач и употребява алкохол, не взима медикаменти за
хронично заболяване.
ЕКГ при постъпването е с данни
за синусова тахикардия с rsR’ форма на камерния комплекс в отвеждания V1 и V2, елевация на ST сегмента, завършващ с малка отрицателна Т

вълна. Тази ЕКГ картина и данните за
синкоп са твърде вероятни за синдрома на Brugada – наследствено аритмогенно заболяване, отключващо камерна тахикардия и внезапна сърдечна смърт.
Понастоящем се смята, че синдромът на Brugada, описан за първи път
през 1992 година (2, 3), и свързаният
с трета хромозома синдром на удължен QT интервал (LQT3) са автозомно доминантно унаследявани алелни

нарушения на гена SCN5A (cardiac
sodium channel gene, 3p21), кодиращ
синтеза на alpha субединицата на натриевите канали.
Главните критерии за диагноза са
два – наличие на типичните ЕКГ данни (rsR’, с елевация на терминалната част на камерния комплекс във V1V3, неисхемична ST елевация и отрицателна Т вълна в същите отвеждания) при пациенти без структурни из-

Ranexa (ranolazine таблетка с удължено освобождаване) получи в началото на годината разрешение от
FDA да се прилага за лечение на хронична ангина пекторис при пациенти, които остават симптомни, въпреки
лечението с класическите антиангинозни средства.
Точният механизъм на действие на ranolazine не е
установен, но медикаментът се описва като инхибитор
на късния инфлукс на натриеви йони в кардиомиоцитите.
За разлика от класическите антиангинозни средства,
Ranexa не понижава артериалното налягане, не намалява сърдечната честота и не забавя AV-проводимостта.
Той се смята за първото ново средство с антиангинозно и антиисхемично действие, което навлиза в клинична
употреба през последните десет години.
Тъй като ranolazine има ефект върху електрическата активност на сърцето (удължава QT интервала), той
трябва да се прилага само при пациенти, които са рефрактерни на терапията с останалите антиангинозни
средства (дългодействащи нитрати, блокери на калциевите канали и бета-адренергични блокери).

32

менения на сърцето и след прием на
блокери на Na канали.
Малките критерии са фамилна
анамнеза за внезапна сърдечна смърт,
синкоп с неуточнена генеза, документирани епизоди на камерна тахикардия/мъждене. Към тях спадат още и
позитивен електростимулационен тест
при камерна тахикардия/мъждене, генетични аномалии на йонните канали
(все още несигурен диагностичен критерий). Наличието на един главен и
един второстепенен критерий
са достатъчни за поставяне на
диагнозата.
При опасност от клинична смърт и синкоп, терапевтичният избор е имплантируемият кардиовертер дефибрилатор (ICD). Честотата на ритъмните усложнения е еднаква
при тази терапия и при прием
на бета-блокер или амиодарон, но само ICD предпазва
от внезапна сърдечна смърт
– засега такъв ефект не е доказан за медикаментите. Това лечение
е препоръчително и при асимптомни
болни. (ОИ)
Използвани източници:
1. Vasudevan A., Kumar S., Nowakiwskyj K. et al. Aborted sudden cardiac death in a young male. Postgrad Med
J 2003; 79: 660 www.postgradmedj.com
2. Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block,
persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome. J Am Coll Cardiol 1992; 20: 1391–1396
3. Brugada J, Brugada R, Brugada P. Right bundle
branch block and ST segment elevation in leads V1-V3:
a marker for sudden death in patients with no demonstrable structural heart disease. Circulation 1998; 97:
457–460

Данните от две клинични проучвания - ERICA
(Efficacy of Ranolazine in Chronic Angina) и CARISA
(Combination Assessment of Ranolazine In Stable Angina)
- доказват ефективността на новия медикамент при пациенти с хронична ангина, прилаган в допълнение на останалото лечение.
В ERICA при болни със средно 4.5 ангинозни пристъпи на седмица въпреки максималната доза на блокер
на калциевите канали, приложението на Ranexa за период от шест седмици е довело до един ангинозен пристъп
по-малко на седмица в сравнение с плацебо.
В CARISA, пациенти, получавали блокер на калциевите канали или бета-блокер (atenolol), са били рандомизирани на Ranexa или на плацебо за период от 12 седмици. В групата на ranolazine е установено значимо подобрение на резултатите от тредмил теста.
И в двете изследвания, медикаментът е било по-малко
ефективен при жените.
Производител на Ranexa е CV Therapeutics. За допълнителна лекарствена информация:
www.cvt.com/PDFs/Ranexa.pdf
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след поставяне на диагнозата, като
смъртността през първата година е
20% (леталитетът през първия месец
е над 10%).
Пет години след появата си, СН
причинява смърт при 59% от мъжете и 45% от жените. Смъртността се дължи на две основни причини: прогресивна конгестивна СН или
внезапна сърдечна смърт (BCC).
Честотата на ВСС е шест до девет
пъти по-висока при болните с изявена СН в сравнение с общото населе-

е от шест месеца до една година след
преживян миокарден инфаркт (МИ).
Според последни проучвания обаче,
рискът за повторен сърдечен арест
е повишен от 20-тия месец до деветата година след първи МИ, като
тази промяна в модела може да отразява ефектите на съвременните теРазвитието на диагностичните мерапии на коронарната болест на съртоди и подобряването на терапевтичцето.
ните режими води до намаляване на
По-голямата част от случаисмъртността, причинена от сърдечте на ВСС се дължат на камерни
на недостатъчност (СН), показа анатахиаритмии, особено на камерно
лизът на актуализираните през 2005
мъждене.
година препоръки за леЕдин от най-важните
чение на това състояние
елементи в указания на
на Американската карАСС/АНA от 2005 годиологична
асоциация
дина е определянето на
(АСС) и на Американсърдечната недостатъчското дружество по хиност като прогресивно
пертония (АНА)* (1).
заболяване, което заВъпреки тези оптипочва развитието си помистични прогнози обаради различни предразче, СН остава терапевполагащи състояния и
тичен проблем на съзавършва с левокамерна
временната медицина. В
дисфункция и симптомглобален мащаб, заболена контрактилна недосваемостта се задържа на
татъчност (2).
постоянно ниво през поПричина за сърдечследните две десетилената
недостатъчност
тия.
най-често е левокамерСпоред
АСС/АНА,
ната систолна дисфункпациентите със СН са
ция, последствие от кос по-лошо качество
ронарна болест на сърна живот, в сравнение
цето, идиопатичната дидори с карциномно болатативна кардиомиопалните, като при 50% от
тия, придобити клапни
случаите със СН, постъпороци,
хипертонична
пили на болнично лечеболест, токсин-индуциние, се налага рехоспитализация в рамките на
рана кардиомиопатия.
шест месеца.
Деснокамерната сисСтойността на грижитолна дисфункция найте за пациентите със СН
често е свързана с леСърдечната недостатъчност е сложен клиничен синдром, който
вокамерната или е рее около 2% от общите
може да е следствие на всяко структурно или функционално сързултат от деснокамерен
здравни бюджети на раздечно увреждане, водещо до нарушаване на способността на каМИ, пулмонална хипервитите общества.
мерата да се пълни с или да изтласква кръв
тония, хронична тежка
Очаква се броят на
трикуспидална регургизаболелите от СН да се
ние, като от ВСС всяка година умитация и аритмогенна деснокамерна
увеличи два до три пъти до 2010 горат повече хора отколкото от СПИН,
дисплазия.
дина. Честота й при мъжкото населерак на белите дробове, рак на гърдаДиастолната левокамерна дисние е 6%, а стартовата възраст - 55
та и инсулт, взети заедно.
функция се свързва с артериална хигодини. При жените, 2% от населеПреживяемостта след ВСС е изпертония, исхемична болест на сърнието между 55-64 години страда от
цето, рестриктивна и хипертрофична
СН и честотата нараства с увеличаключително ниска - близо 95% от
кардиомиопатия, констриктивен певане на възрастта, достигайки 10.9%
пациентите не оцеляват след пъррикардит. Сравнително по-редки прислед 75 години.
вия сърдечен арест, вероятно поради
чини за СН са тиреотоксикоза, артеПо данни от Framingham Heart
това, че 67% от случаите настъпват
риовенозни фистули и бременност.
Study, 80% от мъжете и 70% от жеизвън болнично заведение.
СН не е еквивалентно състояние
ните под 65 години със сърдечна неДосега се считаше, че най-високодостатъчност умират осем години
на кардиомиопатия или на левокамеррисковият период за появата на ВСС

Лечение на
сърдечната
недостатъчност
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Таблица 1
Стадий на СН Клиника
Клас
Пациенти с висок риск за развитие на сърдечна недостатъчност, поради наличието на състояния, които са силно
А
свързани с появата на СН*. Без структурни или функционални промени в миокарда, перикарда и клапния апарат
и без предшестващи симптоми на СН
Със структурни** или функционални промени в миокарда, перикарда и клапния апарат, свързани с развитиеВ
I (лекостепенна)
то на сърдечна недостатъчност, но при липса на предшестващи симптоми на СН

Клиника

Без ограничение във физическата
активност. Обикновените физически усилия
не причиняват умора,
сърцебиене или диспнея
Леко ограничение на функционалния капацитет. Без оплаквания в покой, но обичайна
II (лекoстепенна)
физическа активност причинява умора,
сърцебиене или диспнея
Изразено ограничение на функционалния
капацитет. Без оплаквания в покой, но поIII (умерена)
лека от обичайната физическа активност
причинява умора, сърцебиене или диспнея

С

Пациенти с настоящи или предишни симптоми
на сърдечна недостатъчност с подлежащо
структурно сърдечно заболяване

D

Пациенти с напреднало структурно сърдечно заболяване
и изразени симптоми на сърдечна недостатъчност
IV (тежка)
в покой, въпреки максимална медикаментозна терапия,
и изискващи специализирани интервенции

Симптоми на сърдечна недостатъчност
в покой. Дискомфорт при минимална
физическа активност

* Състояния, които са рискови фактори за развитието на СН:
- артериална хипертония, атеросклеротична съдова болест, диабет, затлъстяване, метаболитен синдром
- контакт с кардиотоксини или фамилна анамнеза за кардиомиопатия (ФаКМ)
** Структурното сърдечно заболяване може да се дължи на:
- прекаран миокарден инфаркт
- левокамерно ремоделиране, включително хипертрофия на лявата камера и намалена фракция на изтласкване
- безсимптомно клапно заболяване

Фигура 1. Препоръчван лечебен алгоритъм в зависимост от стадиите на СН
Да се отчита, че посочените интервенции са кумулативни – това означава, че мерките, препоръчвани за пациент със стадий А, са в сила и за пациент със стадий В на СН и т.н.
С РИСК ЗА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
СТАДИЙ А
с висок риск за развитие на
сърдечна недостатъчност (СН),
но без органично сърдечно
заболяване или симптоматика

ПАЦИЕНТИ С
хипертония, атеросклеротична
болест, диабет, затлъстяване,
метаболитен синдром
или
Пациенти, използващи
кардиотоксини, или такива
с ФаКM

СТАДИЙ В
Органично сърдечно
заболяване, без белези
или симптоми на СН

СТАДИЙ D
Рефрактерна СН,
изискваща
специализирани
интервенции

СТАДИЙ С
органично сърдечно
заболяване с предишни
или настоящи
симптоми на СН

  
органично
сърдечно заболяване

ПАЦИЕНТИ С
преживян миокарден инфаркт;
левокамерно ремоделиране
с ниска фракция на
изтласкване (ФИ);
безсимптомна
клапна болест

рефрактерни
симптоми на
СН в покой

ПАЦИЕНТИ С
изразени симптоми въпреки
оптимална консервативна
терапия (напр. с неколкократни
хоспитализации,
без възможност
за изписване без
специализирана
интервенция)



ТЕРАПИЯ - ЦЕЛИ
Всички мерки от стадий А.
Медикаменти - АСЕ инхибитори
или ARB блокери при подходящи
пациенти; бета блокери
при подходящи пациенти

Развитие на
симптоми
на СН

ПАЦИЕНТИ С
известно органично сърдечно
заболяване или диспнея,
умора, намален функционален
капацитет






ТЕРАПИЯ - ЦЕЛИ
лечение на артериалната
хипертония; спиране на
тютюнопушенето; лечение
на дислипидемиите;
стимулиране на физическата
активност; ограничаване
приема на алкохол; контрол
на метаболитния синдром.
Медикаменти – АСЕ
инхибитори или ARB блокери
при подходящи пациенти
за съдови заболявания или
диабет

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

ТЕРАПИЯ - ЦЕЛИ
Всички мерки от стадий А и В;
ограничен прием на сол. Медикаменти
за рутинно приложение – диуретици
при ретенция на течности,
АСЕ инхибитори, бета блокери.
Медикаменти при селектирани
пациенти – Алдостеронови
антагонисти, ARB блокери, дигиталис,
хидралазин/нитрати. Устройства,
подпомагащи сърдечната функция
при селектирани пациенти –
бивентрикуларен пейсмейкър, ICD

ТЕРАПИЯ - ЦЕЛИ
подходящ избор на
мерки от стадий А, В, С;
предприемане на подходящо
лечение. Терапия – хоспис;
сърдечна трансплантация,
хронична инотропна
терапия, перманентна
механична кардиостимулация,
експериментална хирургия или
лекарства

ФаКM = фамилна анамнеза за кардиомиопатия; ACEI = инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитор); ARB = ангиотензин II рецепторен блокер

36

Брой 3, 2006

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 37

КАРДИОЛОГИЯ

Брой 3, 2006

37

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 38

ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
на дисфункция – тези два термина поскоро се използват за описание на възможните структурни или функционални
причини, довели до развитието на СН.
Патофизиологично при левокамерната систолна дисфункция сърдечният
дебит е нисък и пулмоналното налягане
е високо, пряко резултиращи в появата
на пулмонална конгестия. Поради неадекватните сърдечен дебит и системна
перфузия се активират редица неврохормонални пътища, водещи до повишаване на циркулиращия кръвен обем
и сърдечна честота, подобряващи контрактилитета и в крайна сметка сърдечния дебит.
Циркулиращите катехоламини също
водят до артериоларна вазоконстрикция и стимулират рениновата секреция от юкстагломеруларния апарат, но
едновременно с това агравират исхемията, потенцират аритмии, стимулират и
кардиалното ремоделиране и са с токсично действие върху миокарда.
Стимулирането на ренин-ангиотензиновата система (пряко последствие
от намалената бъбречна перфузия и повишения симпатикусов тонус) поддържа артериоларната вазоконстрикция,
води до задръжка на натрий и вода и
освобождаване на алдостерон. Освен с
основната си хормонална функция (ретенция на течности и натрий), алдостеронът е свързан и с развитието на органна фиброза и ендотелна дисфункция.
Ендотелинът е ендогенен вазоконстриктор и растежен фактор. Увеличаването и на проинфламаторните цитокини при сърдечна недостатъчност определя контрола върху неврохормоналните пътища като основна насока на лечението.

Терапия
Новата класификация на стадиите на
СН е фокусирана предимно върху подходящите интервенции за забавяне
на прогресирането на заболяването.
Предлагаме ви в обобщен вид терапевтичните препоръки на ACC/AHA от
2005 година за поведение при пациенти
с различни стадии на СН. В настоящата
статия са посочени препоръките клас
I** (ниво на доказателственост*** А,
B и C – виж класификацията). Пълният
тест на документа, както и препоръките клас IIa, IIb и III, можете да намерите в интернет на www.acc.org/clinical/
guidelines/failure/index.pdf.

Пациенти с висок риск
за развитие на СН
(стадий А)
Клас I препоръки:
z Да се контролира систолната и диастолната хипертония и да се лекуват
липидните нарушения съгласно стандартните указания (ниво на доказателственост А)
z При пациенти с диабет (всичките
те са с висок риск за развитие на СН)
да се контролира кръвната глюкоза съгласно стандартните указания (ниво на
доказателственост С)
z Да се вземат мерки за намаляване
или за отстраняване на рисковите фактори като тютюнопушене, прекомерен
алкохолен прием или контакт с кардиотоксини (ниво на доказателственост С)
z Да се контролира камерната честота или да се възстанови синусовият
ритъм при пациенти с надкамерни тахиаритмии (ниво на доказателственост
В)
z Да се лекуват заболяванията на
щитовидната жлеза съгласно стандартните указания (ниво на доказателственост С)

z Да се извършва периодична оценка на белезите и симптомите на СН
(ниво на доказателственост С)
z При пациенти с установена атеросклеротична съдова болест да се провежда вторична профилактика съгласно
стандартните указания (ниво на доказателственост С)
z Да се извършва неинвазивна оценка на левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ) при пациенти с убедителна фамилна анамнеза за кардиомиопатия или при случаи, подлагани на
кардиотоксични интервенции (ниво на
доказателственост С)
Клас IIa препоръки: ACE инхибиторите (ACEI) и ангиотензин рецепторните блокери (ARB) могат да бъдат от
полза за профилактика на СН при пациенти с висок риск за нейното развитие, които имат анамнеза за атеросклеротична съдова болест, диабет или хипертония със свързани сърдечносъдови
рискови фактори (ниво на доказателственост А за ACEI и ниво C за ARB).

Пациенти със сърдечно
структурно увреждане или
ремоделиране, които не са
развили симптоми на СН
(стадий В)
Клас I препоръки:
z Посочените по-горе клас I препоръки (ниво на доказателственост А, B
и C) при стадий А са подходящи и за
стадий B
z Бета-блокери и ACE инхибитори (ACEI) трябва да се прилагат
при всички пациенти с пресен или с
предишен миокарден инфаркт (МИ)
в зависимост от фракцията на изтласкване (ФИ) или от наличието
на СН (ниво на доказателственост А)
– виж таблица 2
z Бета-блокери са показани при

СЪОБЩЕНИЕ

Силата на знанието
www.zdrave.net е най-големият здравен Интернет–портал в България, създаден да подпомага медицинските професионалисти, здравните мениджъри, администраторите, пациентите и гражданите, които търсят
информация и новини за здравеопазването от страната и света.
Поддържа актуална здравна статистика и бази данни за лекари, стоматолози, лечебни заведения, аптеки и лекарства, медицински библиот еки, НПО в здравния сектор, международни организации.
Авторите на портала са експерти на Международния институт по
здравеопазване и здравно осигуряване, които предлагат и консултантски услуги и обучение за здравните професионалисти.
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всички пациенти без анамнеза за МИ,
които имат намалена левокамерна фракция на изтласкване (ЛКФИ) без симптоми на СН (ниво на доказателственост
С) – виж таблица 2
z ACEI трябва да се прилагат при
пациенти с намалена ФИ и без симптоми на СН, дори и без анамнеза за
МИ (ниво на доказателственост А)
z ARB трябва да се използват при
пациенти след МИ без СН, ако те имат
непоносимост към ACEI и са с ниска
ЛКФИ (ниво на доказателственост В).
Пациенти, които не са развили симпто-

ми на СН, трябва да бъдат лекувани съгласно стандартните указания за поведение след МИ (ниво на доказателственост С)
z Да се извършва коронарна реваскуларизация при подходящи пациенти без симптоми на СН съгласно указания на ACC/AHA за лечение на хронична стабилна ангина (ниво на доказателственост А)
z При пациенти с хемодинамично значимо клапно заболяване (стеноза или регургитация) и без симптоми
на СН да се извършва валвулопласти-

ка или протезиране съгласно стандартните указания (ниво на доказателственост В)
Клас IIa препоръки:
z ACEI или ARB могат да бъдат от
полза при пациенти с хипертония и левокамерна хипертрофия без симптоми
на СН (ниво на доказателственост В)
z ARB могат да бъдат подходящи
при пациенти с ниска фракция на изтласкване (ФИ) и без симптоми на СН,
които имат непоносимост към ACEI
(ниво на доказателственост С)

Таблица 2. Сърдечносъдови медикаменти, които могат да бъдат от полза за лечение на различни стадии на сърдечна недостатъчност, според осъвременените препоръки на ACC/AHA
Лекарствена група
ACE инхибитори
Benazepril
Captopril
Enalapril
Fosinopril
Lisinopril
Moexipril
Perindopril
Quinapril
Ramipril
Trandolapril
Aнгиотензин рецепторни блокери
Candesartan
Eprosartan
Irbesartan
Losartan
Olmesartan
Telmisartan
Valsartan
Алдостеронови антагонисти
Eplerenone
Spironolactone
Бета-блокери
Acebutolol
Atenolol
Betaxolol
Bisoprolol
Carteolol
Carvedilol
Labetalol
Metoprolol succinate
Metoprolol tartrate
Nadolol
Penbutolol
Pindolol
Propranolol
Timolol
Digoxin
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Стадий A

Стадий B

Стадий C

хипертония
хипертония, диабетна нефропатия
хипертония, диабетна нефропатия
хипертония
хипертония, диабетна нефропатия
хипертония
хипертония, кардиоваскуларен риск
хипертония
хипертония, сърдечносъдов риск
хипертония

-след
СН
-след
---след
след

-СН
СН
СН
СН
--СН
след МИ
след МИ

хипертония
хипертония
хипертония, диабетна нефропатия
хипертония, диабетна нефропатия
хипертония
хипертония
хипертония, диабетна нефропатия

---сърдечносъдов риск
--след МИ

СН
-----след МИ, СН

хипертония
хипертония

след МИ
--

след МИ
СН

хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
хипертония
--

-след
---след
--след
---след
след
--

---СН
-СН, след МИ
-СН
------СН
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Таблица 3. Показания за приложение на бета-блокери според ACC/AHA класификацията на СН
Стадий
Бета-блокери
A: Пациенти с висок риск
За лечение на хипертония
за развитие на СН
Бета-блокери и ACE инхибитори трябва да бъдат прилагани при всички пациенти със скорошна или по-даB: Структурно сърдечно
лечна анамнеза за МИ, независимо от ЛКФИ* или наличието на СН (клас I препоръка; ниво на доказателзаболяване, но без
ственост A)
симптоми на СН
Бета-блокери са показани при всички пациенти без анамнеза за МИ, които имат намалена ЛКФИ без симптоми на СН (клас I препоръка; ниво на доказателственост C)
C: Структурно сърдечБета-блокери (да се използва един от трите препарата, които са доказали, че намаляват смъртността
но заболяване без предкато bisoprolol, carvedilol и metoprolol succinate CR - контролирано освобождаване)** се препоръчват
шестващи или настоящи
при всички стабилизирани пациенти с настоящи или предишни симптоми на СН и намалена ЛКФИ, ако няма
симптоми на СН
противопоказания за тяхното прилагане (клас I; ниво на доказателственост A)
D: Рефрактерна СН, налагаща специализирани ин- Неспецифични
тервенции
* ЛКФИ – левокамерна фракция на изтласкване
** metoprolol и bisoprolol са селективни блокери на бета-1 адренергичните рецептори, докато carvedilol е неселективен блокер на адренергичните рецептори (бета и алфа-1)

Пациенти с настоящи или с
предишни симптоми на СН
(стадий С)
1. Пациенти с намалена ЛКФИ
Клас I препоръки:
z Посочените по-горе клас I препоръки (ниво на доказателственост А, B
и C) при стадии А и B са подходящи и
при стадий С
z Диуретици и ограничен внос на
натрий са показани при пациенти с настоящи или предишни симптоми на СН
и намалена ЛКФИ, които имат данни за
задръжка на течности (ниво на доказателственост С)
z ACE инхибитори са подходящи
за всички пациенти в тази група,
ако няма противопоказания за тях-

ното прилагане (ниво на доказателственост А) – виж таблица 2
z Бета-блокери (да се използва
един от трите препарата, доказали че
намаляват смъртността като bisoprolol,
carvedilol и metoprolol succinate CR)
се препоръчват при всички стабилизирани пациенти с настоящи или предишни симптоми на СН и намалена ЛКФИ,
ако няма противопоказания за тяхното
прилагане (ниво на доказателственост
A) – виж таблица 3
z Ангиотензин II рецепторни блокери, одобрени за лечение на СН
(виж таблица 2), се препоръчват при
всички пациенти с настоящи или с предишни симптоми на СН и намалена
ЛКФИ, които имат непоносимост към
ACE инхибитори, например ангиое-

дем (ниво на доказателственост А)
z Медикаменти, които имат нежелани странични действия върху симптомната СН и намаляват ЛКФИ, трябва
да бъдат избягвали или преустановени,
ако е възможно (нестероидни противовъзпалителни средства, повечето от антиаритмичните препарати и главно блокерите на калциевите канали) (ниво на
доказателственост В)
z Препоръките клас I за интервенция с имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD) са дадени в таблица 4
z Добавянето на алдостеронов антагонист е разумно при селектирани пациенти с умерено тежки и тежки симптоми на СН и намалена ЛКФИ, при които може внимателно да бъде следена

Таблица 4. Препоръки клас I на ACC/AHA за лечение с ICD и CRT
Стадий на СН

Показания за ICD или CRT
- ICD се препоръчва като вторична превенция за удължаване на продължителността на живота при пациенти с настоящи или предшестващи симптоми на СН, намалена ЛКФИ и анамнеза за сърдечен арест, камерно мъждене или камерна тахикардия с хемодинамични нарушения (клас I препоръка, ниво на доказателственост А)
- ICD е показан за първична превенция и редуциране на внезапната сърдечна смърт на болни
с ИБС и ОМИ след 40-я ден, с ЛКФИ </=30%, със симптоми ФК II–III по NYHA, въпреки
оптималната медикаментозна терапия, с очаквана преживяемост повече от година при запазване на функционалния капацитет (клас I, ниво А)
С. Структурно заболяване
- ICD е показан за първична превенция и намаляване на смъртността от ВСС при болни с
неисхемична кардиомиопатия, с ЛКФИ </=30% и симптоми ФК II-III по NYHA въпреки опна сърцето с предшестващи
или настоящи симптоми на СН
тималната медикаментозна терапия, с очаквана преживяемост повече от година при запазване
на функционалния капацитет (клас I, ниво В)
- CRT e показана (при липса на противопоказания) при пациенти с ЛКФИ </=35%, синусов
ритъм, симптоми ФК III-IV по NYHA, въпреки оптималната медикаментозна терапия, и ширина на QRS комплекса >120 ms (клас I, ниво А)
- За имплантиране на ICD трябва да се мисли при болни с ЛКФИ на лява камера 30%-35%,
независимо от произхода, със симптоми ФК II-III по NYHA, на оптимална медикаментозна
терапия, и очаквана преживяемост повече от година при запазване на функционалния капацитет (клас I, ниво В)
D. Рефрактерна сърдечна недостатъчност, Неспецифични: пациенти с рефрактерна терминална СН и ICD трябва да бъдат информирани
изискваща специализирана интервенция
за възможността да се инактивира дефибрилацията (клас I, ниво В)
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ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
бъбречната функция и серумната концентрация на калий. В противен случай, рисковете (хиперкалиемия и бъбречна дисфункция) от приложението на алдостеронов антагонист могат
да надвишават ползите от терапията с
него (ниво на доказателственост В)
Клас IIa препоръки:
z ARB са удачен алтернативен избор на ACEI като първа линия терапия
при пациенти с лека до умерена по тежест СН и намалена ЛКФИ, специално при случаи, които взимат ARB поради други показания (ниво на доказателственост А)
z Дигиталисовите глюкозиди могат да бъдат от полза при пациенти със
симптомна СН и намалена ЛКФИ за редуциране на честотата на хоспитализациите (ниво на доказателственост В)
z Добавянето на комбинация от
hydralazine и нитрати е подходящо при
болни с намалена ЛКФИ, които въпреки терапията с ACEI и бета-блокер,
имат персистиращи симптоми на СН
(ниво на доказателственост А)
2. Пациенти с белези на СН и нормална ЛКФИ
Клас I препоръки:
z Да се лекува систолната и диастолната хипертония съгласно приетите указания (ниво на доказателственост А)
z Да се контролира камерната честота при пациенти с предсърдно мъждене
(ниво на доказателственост С)
z Да се използват диуретици за
контрол на белодробния застой и периферните отоци (ниво на доказателственост С)

ната ефикасност не зависи от генезата
на сърдечната недостатъчност, като са
приложими при заболяване с исхемична
или неисхемична етиология.
Терапията с ICD се свързва с удължаване на продължителността на живота и с профилактика на внезапната сърдечна смърт.
* American Heart Association (www.americanheart.org), American
College of Cardiology (www.acc.org)
** Класификация на препоръките:
Клас I = състояния, за които има доказателство и/или общо
съгласие, че посочената терапия/манипулация е благоприятна,
полезна и/или ефективна
Клас II = състояния, за които има спорни доказателства и/или
разминаване на мненията за полезността/ефективността на
терапията или манипулацията; клас IIa = доказателството/
мнението клони в подкрепа на полезността/ефективността; клас
IIb = доказателството/мнението по-малко подкрепя полезността/
ефективността
Клас III = състояния, за които има доказателство или общоприетото
мнение е, че терапията/манипулацията е безполезна/неефективна
и дори може да бъде увреждаща при някои случаи
*** Ниво на доказателственост:
A = данните са от множествени рандомизирани клинични
проучвания или мета-анализи
B = данните са от единични рандомизирани или от нерандомизирани
проучвания
C = консенсусно мнение на експерти, клинични случаи или стандарт
за грижи
**** Проучванията MADIT I и II (Multicenter Automatic Defibrilator
Implantation Trials) показаха, че превантивното поставяне на ICD
води до значимо подобряване на преживяемостта при пациенти
с прекаран миокарден инфаркт и намалена левокамерна фракция
на изтласкване, в сравнение с оптимална консервативна терапия
(2).
При MADIT II за среден период на проследяване от 20 месеца,
болните с ICD са с по-ниска смъртност (14.2%), сравнени с тези
на оптимална медикаментозна терапия. Относителната редукция
на риска по отношение на този показател е 31% (р=0.016).
В изследването за вторична превенция на внезапната сърдечна
смърт AVIT (Antiarrhythmic Versus Implantable Defibrillator),

имплантирането на ICD e постигнало значимо подобрение на
преживяемостта (намаление на относителния риск за смърт
с 34% за 18 месеца проследяване, p<0.02) в сравнение с
антиаритмичните средства от клас III (главно amiodarone) при
пациенти след ресусцитация поради почти фатално камерно
мъждене, с постоянна камерна тахиаритмия, ЛКФИ </=40% и
симптоми на тежко хемодинамично нарушение в резултат на
аритмията или с камерни тахиаритмии, водещи до синкоп (3).
Тези данни показват, че 12 пациенти с подобни здравни нарушения
трябва да бъдат лекувани с ICD, за да се избегне един смъртен
случай.
Поставянето на ICD превъзхожда антиаритмичните средства по
отношение на подобряване на преживяемостта при пациенти с
ЛКФИ между 20% и 34%, но не и при тези с ЛКФИ =/>35%.
Според проучването COMPANION (Comparison of Medical Therapy,
Pacing, and Deffibrillation Heart Failure), пациентите на терапия с
CRT имат намален риск за смърт или хоспитализация (4), като
резултатите са по-добри при устройство с дефибрилатор (CRTD).
Използвани източници:
1.Yancy C., Gutkin S. Evidence-based medical therapy and device therapy for heart failure: points of emphasis in the new
2005 AHA/ACC guidelines
2. Hunt S., Abraham W., Chin M. et al. Developed in Collaboration with the American College of Chest Physicians and the
International Society for Heart and Lung Transplantation; Endorsed by the Heart Rhythm Society. ACC/AHA 2005 guideline update for the diagnosis and management of chronic heart
failure in the adult-summary srticle: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task
Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Update
the 2001 Guidelines for the Evaluation and Management of
Heart Failure). J Am Coll Cardiol 2005, 46: 1116-43 www.
acc.org/clinical/guidelines/failure/index.pdf
3. Moss A., Zareba W., Hall W. et al. Prophylactic implantation
of a defibirlator in patients with myocardial infarction and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2002; 346: 877-883
http://content.nejm.org
4. AVID Investigations. A comparison of antiarrhythmic-drug
therapy with implantable defibrillators in patients resuscitated from near-fatal ventricular arrhythmias. The Antiarrhythmic Versus Implantable Defibrillators (AVID) Investigations.
N Engl J Med. 1997, 337:1576-1583
5. Bistow M., Saxon L., Boehmer J. et al., for the Comparison of
Medical Therapy, Pacing, and Defibrillation in Heart Failure
(COMPANION) Investigators. Cardiac-resynchronization therapy with or without an implantable defibrillator in advanced
chronic heart failure. N Engl J Med. 2004; 350: 2140-2150

Пациенти с рефрактерна
и в краен стадий СН
(стадий D)
Клас I препоръки:
z Строг контрол на задръжката на
течности (ниво на доказателственост В)
z Сърдечна трансплантация (ниво на
доказателственост В)
Най-важните промени за лечение
на сърдечната недостатъчност са изготвянето на указания за доказателствено-базираната терапия с имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD) и
сърдечна ресинхронизационна терапия
(CRT), включваща поставянето на бивентрикуларен пейсмейкър (таблица 4).
Препоръките са модифицирани в резултат на проведените проучвания****,
отразяващи десетгодишния опит с подобни имплантируеми устройства - тях-
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Алтернативната
терапия няма
ефект при
инфекции на
горните дихателни
пътища при деца
Резултатите от проведените до момента клинични проучвания не подкрепят прилагането на алтернативни
средства за профилактика и лечение
при деца на инфекциите на горните дихателни пътища (ИГДП), показа
анализ на Roxane Carr и Milap Nahata
от Ohio State University and Children`s
Hospital в Columbia,
САЩ, публикуван през
януари
в
Аmerican
Journal of Health-System
Pharmacists (1).
ИГДП са сред найчестата патология в детската популация.Обикновено те са умерени по
тежест, с вирусен произход и самоограничаващи
се, но предизвикват фебрилитет, раздразнителност и дискомфорт при
болните.
Най-често прилаганите медикаменти – антипиретици, противокашлични и други симптоматични средства – не винаги са особено ефективни при редуциране на симптоматиката и продължителността на заболяването. От друга страна, те са
свързани с появата на нежелани реакции, най-вече поради неволното им
предозиране, особено при пациенти
под три години.
Алтернативната медицина*, известна още като нетрадиционна, неконвенционална, холистична, включва всички методи и средства, които
се прилагат или в допълнение към
или вместо традиционното медикаментозно и хирургично лечение. Към
нея се отнасят фитотерапията**, акупунктурата, хомеопатията, диетолечение, хипноза, техники за релаксация, мануална терапия.
Д-р Carr и д-р Nahata са анали-
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зирали наличните данни за ефективността и за безопасността на алтернативната терапия за профилактика и
лечение на ИГДП в детска възраст.
Авторите са използвали информация
от всички клинични проучвания, публикувани до юни 2005.

Ехинацея
Ехинацеята (Echinacea purpura) е
едно от най-често използваните растения при ИГДП. Счита се, че стимулира имунната система. В рандомизирано, двойно-сляпо клинично изследване, обхванало 407 деца с ИГДП,
екипът не е открил значим ефект след
прилагането на ехинацея за намаляване на продължителността на заболяването и тежестта на симптомите, в
сравнение с плацебо. В същото време
е отчетена по-висока честота на алер-

гичните кожни реакции (7.1% в терапевтичната група спрямо 2.7% за контролите, р=0.008) (2).
До момента не съществуват указания за точното дозиране на ехинацеята при деца. Не са известни и нейните фармакокинетични характеристики. Възможно обяснение за неуспеха на лечението с ехинацея е прилаганите дози да не са били в оптимални стойности.

Две изключения
от правилото
Ефектът на билков препарат, съдържащ ехинацея 50 mg/ml, прополис 50 mg/ml и аскорбинова киселина 10 mg/ml, е бил изследван върху 430 пациенти с ИГДП, на възраст
между една и пет години. Участници-
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те са получавали препарата два пъти
дневно в доза 5 ml (за тези от една
до три години) и 7.5 ml (за по-голямата възрастова група). Счита се, че
прополисът има антибактериални, антивирусни, антиканцерогенни и противовъзпалителни свойства (3).
Близо 23% от болните са напуснали изследването още през първата седмица, най-вече поради неприятния вкус на медикамента. Анализът на резултатите показва, че препаратът намалява продължителността на инфекцията, както и необходимостта от прилагането на антибиотици и антипиретици. Нежеланите
реакции включват преходни гастроинтестинални нарушения. Не се съобщава за обриви.
В клинично изследване, обхванало
133 деца на средна възраст шест години, са съпоставени ефективността
на някои билкови препарати с тази на стандартното лечение. Пациентите са били разделени на
три групи – получавали
ехинацея, Andrographis
paniculata и конвенционална терапия. Последната включва симптоматични средства като носни капки, антипиретици
и други (4).
Във всички групи е
било отчетено подобрение на клиничната симптоматика след два-три
дни. Авторите съобщават за по-бързо възстановяване при пациентите, приемали Andrographis paniculata (р<0.002),
както и за по-ефективно намаляване
на назалната конгестия и секреция
при първите две групи, отчетено на
петия ден, в сравнение с конвенционалното лечение (р<0.01).

Аскорбинова киселина
Три рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания с участието на
деца в училищна възраст, получавали аскорбинова киселина в дози между 500-2000 mg, не показват значим
ефект на медикамента по отношение
на профилактиката и намаляване на
продължителността на ИГДП, пред
плацебо. Няма научни доказателства,
които да подкрепят прилагането на
мегадози витамин С за превенция на
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ИГДП при деца.

Цинк
Предполага се, че цинковият дефицит води до по-лесна възприемчивост
към инфекции. Проучване на Macknin
и сътр., обхванало 249 деца на възраст между шест и 16 години, не открива съществена разлика при намаляване на тежестта на клиничните симптоми между групата, лекувана с цинков глюконат (под формата на таблетки за смучене) и контролите. Авторите съобщават за по-голяма честота
на страничните реакции (основно гастроинтестинални оплаквания) в терапевтичната група (р<0.005) (5).

Хомеопатия
Пилотно изследване, проведено
при 75 болни с остър среден отит,
сравнява ефикасността на хомеопатичните медикаменти с тази на плацебо. Не e открита статистически
значима разлика между двете групи по отношение на терапевтичния
неуспех (в случая дефиниран като
оталгия и фебрилитет над 38 градуса
С през първите 48 часа от терапията
или болка и фебрилитет над 39 градуса С през първото денонощие след
започване на лечението) (6).
Друго проучване, с участието на
деца с рецидивиращи ИГДП, не е показало предимството на хомеопатичните средства пред плацебо, за намаляване на честотата на инфекциите,
броя на антибиотичните курсове и
извършените аденоид- и тонзилектомии. Липсва информация за нежеланите реакции, свързани с приема на
хомеопатичните медикаменти (7).
Недостатъчният брой клинични изследвания, неподходящият им дизайн,

както и малкият брой участници, затрудняват формулирането на прецизни изводи за клиничната практика.
Въпреки че пациентите с хронични заболявания са тези, които по-често използват алтернативната терапия, повечето проучвания са проведени сред
предимно здрави деца. Това не позволява резултатите да бъдат екстраполирани към хронично болните.
От друга страна, преобладаващата част от изследваните препарати
съдържат няколко активни съставки,
което затруднява интерпретиране на
данните по отношение на ефективността и безопасността на отделното
активно вещество.

Изводи:
z Ехинацеята не намалява продължителността и тежестта на ИГДП и
води до чести алергични кожни реакции
z Ехинацеята в комбинация с прополис и аскорбинова киселина редуцира честотата на ИГДП, тяхната тежест и продължителност
z Нито аскорбиновата киселина, нито хомеопатията имат ефект
при профилактиката и лечението на
ИГДП
z Най-вероятно цинкът няма терапевтичен ефект при ИГДП при деца
z Психотерапевтичните процедури, ориентирани към намаляване на
стреса, са свързани с по-бързо редуциране на клиничната симптоматика при ИГДП, в сравнение със стандартните методи на лечение (КД)
* В англоезичната литература се използва термина CAM
(complementary and alternative medicine)
** В САЩ билковите продукти се считат за хранителни
добавки, поради което не подлежат на контрол и
регулиране от страна на Американската агенция за храните
и лекарствените средства (FDA). Не е задължително те да
бъдат подложени на качествен анализ с цел определяне

При 62% от децата с хронични заболявания се дават различни хранителни добавки, като при 30% от случаите приложението им не е назначено от лекар, заключиха авторите на проучване, резултатите от което бяха
публикувани през 2005 в Journal of the American Dietetic
Association (1).
Най-висока, непредписана от лекар, употреба е регистрирана в групите със злокачествени заболявания (солидни тумори 46%, левкемия 44%), кистична фиброза (35%), неврологични и поведенчески разстройства
(35%), ревматологични заболявания (34%) и захарен диабет (31%). Само при 20% от случаите родителите са
информирали лекуващите основното заболяване лекари
за прилаганите от тях хранителни добавки.
В проучването са участвали 505 деца и юноши в САЩ

количеството и чистата субстанция на активните
съставки, които са изискване за отчитане на профила на
безопасност. Липсват и данни за тяхната фармакокинетика
и фармакодинамика.
Използвани източници:
1. Carr R., Nahata M. Complementary and alternative medicine
for upper respiratory tract infection in children. Am J HealthSyst Pharm 2006; 63(1): 33-39 www.ajhp.org
2. Taylor J., Weber W., Standish L et al. Efficacy and safety of
echinacea in treating upper respiratory tract infections in children. A randomized controlled trial. JAMA. 2003; 290: 2824–
30 http://jama.ama-assn.org
3. Cohen H., Varsano I., Kahan E. et al. Effectiveness of an
herbal preparation containing echinacea, propolis, and vitamin C in preventing respiratory tract infections in children.
Arch Pediatr Adolesc Med. 2004; 158: 217–21 http://archpedi-assn.org
4. Spasov A., Ostrovskij O., Chernikov M. et al. Comparative
controlled study of Andrographis paniculata fixed combination, Kan Jang and an echinacea preparation as adjuvant, in
the treatment of uncomplicated respiratory disease in children.
Phytother Res. 2004; 18:47–53 www.interscience.wiley.com
5. Macknin M., Piedmonte M., Calendine C. et al. Zinc gluconate
lozenges for treating the common cold in children: a randomized controlled trial. JAMA 1998; 279:1962–7
6. Jacobs J., Springer D., Crothers D. Homeopathic treatment of
acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J. 2001; 20:177–83
www.pidj.com
7. De Lange de Klerk E., Blommers J., Kuik D. et al. Effect of
homoeopathic medicines on daily burden of symptoms in children with recurrent upper respiratory tract infections. BMJ.
1994; 309: 1329–32 www.bmj.com

Диференциалната
диагноза между
ГЕР и колики
при кърмачета
често затруднява
педиатрите
Диференциалната диагноза между
гастроезофагеален рефлукс (ГЕР) и
колики при кърмачета често затруднява педиатрите, тъй като симптомите
при двете състояния са сходни и често се припокриват, показаха резултатите от анализ на д-р Andrew Mulberg
от McNeil Consumer and Specialty
Pharmaceuticals в Pennsylvania, пуб-

с различни хронични диагнози, предимно от европеиден
произход (88.5%), на възраст 9.9+/-5.3 години.
Често при децата с хронични заболявания се прилагат
неназначени от лекар хранителни добавки и малко родители съобщават за това на лекуващите педиатри, предупреждават авторите.
Лекарите трябва да предупреждават, че неоснователното даване на хранителни добавки не е безопасно, тъй
като техните ефекти върху растежа и развитието са неизвестни и освен това могат да доведат до потенциално
нежелани лекарствени взаимодействия с прилаганата основна терапия.
Използван източник:
1. Ball S., Kertesz D., Moyer-Mileur L. Dietary supplement use is prevalent among children
with a chronic illness. Journal of the American Dietetic Association 2005, 105; 1: 78-84
www.sciencedirect.com/science/journal/000282
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ликуван през януари (1).
Коликите се дефинират като неспокойствие и плач при здрави кърмачета (без подлежаща патология) на възраст под четири месеца. Класическото
определение включва безпокойство и
плач повече от три часа дневно, за повече от три дни седмично, в продължение на повече от три седмици. Задължително е отхвърлянето на органично
заболяване или аномалия като евентуална причина за състоянието.
ГЕР представлява връщане на стомашно съдържимо. Физиологичната форма се
наблюдава през
първата година от
живота и се обяснява с незрялостта на долния езофагеален сегмент.
Патологичният
ГЕР прогресира
до гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).
Епизодите на рефлукс се увеличават и се засяга
нормалното физическо развитие на
кърмачето. Появяват се усложнения като езофагит,
стриктури на хранопровода и рецидивиращи белодробни
инфекции (астматични пристъпи, аспирационни пневмонии). Симптомите включват болка, дисфагия, безапетитие, кашлица,
задух, дисфония. Чести компликации
са хроничният отит и синуит.
В диференциално-диагностично отношение е необходимо да се изключат
други причини за повръщане – гастроентерит, инфекции на пикочните пътища, метаболитни нарушения, алергия
към протеините на кравето мляко.

Много автори съобщават за припокриване на симптомите на ГЕР и колики. Проучване на Miller-Loncar и сътр.,
което обхваща здрави кърмачета и такива с колики, доказва статистически
значимо нарастване на симптомите на
ГЕР при групата с колики (2).
За припокриване на симптомите на
двете състояние съобщават и Iacano
и сътр. Клиничното им изследване включва повече от 2800 кърмачета. Най-често се среща регургитацията (23%), следвана от колики (20%),

констипация (17%), трудно наддаване на тегло (15%), повръщане (6%) и
диария (4%) (3).
В зависимост от тежестта на клиничните изяви на ГЕР, терапията
включва позиционно лечение, сгъстяване на храната и медикаменти с
пропулсивно действие, Н2-антагонисти и инхибитори на протонната
помпа.
Проучване на Davidson и сътр.
върху ефикасността на omeprazole

Естественото хранене предпазва кърмачето от развитие на целиакия, показа мета-анализ на шест проучвания на Akobeng и сътр. от Booth Hall Children`s
Hospital в Манчестер, Великобритания, публикуван през януари в Archives of Diseases in Childhood
(http://adc.bmjjournals.com).
Кърмачетата, които продължават да са на естестве-

46

при кърмачета с ГЕР показва, че в
сравнение с плацебо, медикаментът
намалява секрецията на солна киселина и неблагоприятния ефект върху
езофагеалната лигавица, но не въздейства върху симптоми като неспокойствие и плач (4).
Коликите могат да изискват прилагането на медикаменти като
dimeticone (Espumisan, Sab simplex).
Според изследване на Savino и сътр.,
при изкуствено хранените деца, формула, съдържаща комбинация от
фруктозо- и галактоолигозахариди,
частично
хидролизирани
протеини, нисък
процент
лактоза и производни
на палмитиновата
киселина, намаляват значимо коликите и регургитацията (5).
Д-р
Mulberg
препоръчва кърмачетата, при които
клиничната симптоматика
персистира,
независимо от приложената
медикаментозна терапия, да бъдат консултирани от специалист по детска
гастроентерология. (КД)
Използвани източници:
1. Mulberg A. Differentiating GER and colic in young infants
www.medscape.com
2. Miller-Loncar C., Bigsby R., High P., Wallach M., Lester B. Infant
colic and feeding difficulties. Arch Dis Child 2004; 89:908-912
http://adc.bmjjournals.com
3. Iacono G., Merolla R., D'Amico D. et al; Paediatric Study
Group on Gastrointestinal Symptoms in Infancy. Gastrointestinal symptoms in infancy: a population-based prospective
study. Dig Liver Dis. 2005; 37: 432-438
www.sciencedirect.com
4. Moore D., Tao B., Lines D. et al. Double-blind placebo-controlled trial of omeprazole in irritable infants with
gastroesophageal reflux. J Pediatr. 2003; 143: 219-223
http://journals.elsevierhealth.com
5. Savino F., Cresi F., Maccario S. et al. „Minor“ feeding problems during the first months of life: effect of a partially hydrolysed milk formula containing fructo- and galacto-oligosaccharides. Acta Paediatr Suppl. 2003; 91: 86-90
www.ingentaconnect.com

но хранене при въвеждането на глутена с храната, са
по-малко предразположени да отключат заболяването, в
сравнение с тези, приемащи адаптирани млека.
Според авторите, протективният ефект на естественото хранене може да се обясни отчасти с анти-инфекциозните свойства на кърмата и предпазването на организма от развитие на гастроинтестинални инфекции.
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Клиничната ефективност и безопасността на някои
не се прилага при деца с автоимунни заболявания. Съобщава
от най-често използваните лечебни растителни продукти
се за сравнително честа поява на алергични кожни реакции
при деца анализират д-р Andrea Hrastinger и сътр. в об4. Прилагането на екстракт от чесън не повлиява сързор, публикуван в Journal of Pediatrics (1).
дечносъдовите рискови фактори при деца с фамилна хиперМежду 28% до 40% от децата прилипидемия
Andrographis paniculata
емат билкови препарати за облекчава5. В сравнение с плацебо, екстрактът
не на симптомите при заболявания като
от листа на бръшлян (Hederae helicis
астма, рецидивиращи инфекции на горfolia 35 mg/ден), приеман при деца от чените дихателни пътища (ИГДП), безсътири до 12 години за период от три до
ние, синдром на хиперактивност с дечетири седмици, повлиява значимо клифицит на вниманието (attention deficit
ничните симптоми при ИГДП. Резултатиhyperactivity disorder – ADHD).
те от многоцентрово проспективно кли“Много от тези растителни препаранично изпитване, обхванало 1350 деца с
ти не са участвали в клинични изследхроничен бронхит, показват, че терапиявания за определяне на тяхната ефекта с екстракт от бръшлянови листа води
тивност и безопасност при детска подо значимо намаляване на тежестта на
пулация, като родителите обичайно не
симтоми като кашлица, експекторация,
Valeriana officinalis
обсъждат прилагането на билки или на
диспнея и болка, при 80% от случаите
хранителни добавки с лекуващите педи6. Валерианата (Valeriana officianalis
атри”, се подчертава в анализа.
20 mg/kg) повлиява благоприятно клиничната симптоматика при нарушения на
Авторите са използвали данните от
съня – увеличава неговата продължителвсички клинични проучвания, публикуност, намалява епизодите на нощно съвани в периода 1960-2003. Оценени са
буждане и подобрява качеството на съня
ефективността и профилът на безопаспри пациенти с хиперактивност поради
ност на Andrographis paniculata*, ехисвоето седативно и сънотворно действие
нацеята, боровинката, чесъна, бръшля7. Масло от семената на иглика
на (листа) и валерианата. В анализа не
(Oleum Primulae veris L.) се използва за
са включени лайката, джинджифила и Vaccinium myrtillus
облекчаване на симптомите на атопичен
ginko biloba, тъй като за тях не са продерматит, акне, псориазис и диабетна
веждани клинични изпитвания.
невропатия при възрастни. Ограничен
Екипът на д-р А. Hrastinger достига
брой изследвания при деца установяват
до следните изводи:
известна ефективност при атопичен дер1. А. рaniculata може да профилактиматит в дозировка 0.5 g/kg/ден. Данните
ра и повлиява клиничните симптоми при
от малобройно проучване показаха, че
ИГДП
маслото от иглика може да доведе при
2. Сокът от боровинки (концендеца с диабет до нарушения в есенциалтрат 15 ml/kg/ден за шест месеца), какните мастни киселини и в простагландито и добавките, съдържащи боровинки
новия метаболизъм. (КД)
(Vaccinium myrtillus), нямат ефект при
* Andrographis paniculata e растение, което се използва от китайската и аюрведическата медициинфекциите на пикочните пътища (ИПП) при деца с неврона за лечение на ИГДП поради своите антиинфламаторни и антипиретични действия. Свързва с антибактериални, антитоксични, антитромботични и имунологични свойства. Алтернагенен пикочен мехур
тивната медицина прилага това растение за лечение на хипертония и диабет.
3. Липсват плацебо-контролирани проучвания, които да
Използван източник:
доказват ефективността на ехинацеята (2.5-5.0 ml три пъти
1. Hrastinger A., Dietz B., Bauer R. et al. Is there clinical evidence supporting the use of botanical
dietary supplements in children. J Pediatr 2005; 146: 311-317 www.sciencedirect.com
дневно) при ИГДП. Някои автори препоръчват ехинацеята да
Блокерите на хистамин 2 (Н2)-рецепторите, прилагани
при новородени с много ниско тегло, увеличават вероятността за развитието на некротизизращ ентероколит (НЕК), показа проучване на д-р Ronnie Guillet и сътр, публикувано през
февруари в Pediatrics (http://pediatrics.aappublications.org).
НЕК засяга между 1-3/1000 новородени, като основен рисков фактор се явява недоносеността. Допълнителни рискови
фактори са чревната исхемия, ентералното хранене и колонизацията с ентеропатогенни микроорганизми.
Проследени са 11 072 деца, родени с тегло под 1500 g в
периода 1998-2001, които са преживели поне 12 часа след
раждането. Анализирани са всички данни, свързани с прилагането на Н2-блокери и кортикостероиди. Оценено е влияни-

ето на фактори като пол, етническа принадлежност, скор по
Apgar.
За посочения период са диагностицирани 787 случая на
НЕК (7.1%), като при почти половината се е наложила хирургична интервенция. Статистическата обработка на резултатите показва, че приемът на Н2 блокери увеличава риска за
развитие на НЕК почти два пъти (OR 1.71, р<0.0001).
Наскоро проведено рандомизирано проучване доказва, че
използването на кърмачески храни с ниско рН (ацидификация на храните) е свързано с по-малка честота на НЕК. Взети под внимание с данните от настоящото клинично изследване, резултатите показват, че рН на стомаха може да се явява важен фактор в патогенезата на НЕК.
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Moxifloxacin
превъзхожда
levofloxacin
при лечение
на пневмония
Moxifloxacin* превъзхожда по ефикасност levofloxacin при лечение на придобити в общността пневмонии (communityacquired pneumonia - CAP) при възрастни
пациенти, показаха резултатите от проучване на д-р Antonio Anzueto и сътр., публикувано през януари в списание Clinical
Infectious Diseases (1).
В проучването са включени 394 пациенти на средна възраст 77.4 години, хоспитализирани поради CAP. На случаен принцип участниците са разделени в две терапевтични групи – получавали moxifloxacin
400 mg/d (n=195) или levofloxacin 500 mg/d
(n=199). В зависимост от тежестта на клиничната симптоматика, медикаментите са
въвеждани интравенозно или перорално за
период от седем до 14 дни.
Ефикасността на приложената терапия
е била оценявана въз основа на възстановяването на болните, отчетено между петия
и 21-ия ден след завършване на лечението,
както и повлияване на клиничните симптоми между третия и петия ден от началото
на терапевтичния курс.
Обработени са данните от 281 участници (141 от moxifloxacin-групата и 140 от
levofloxacin-групата), които показват:
z клинично възстановяване е постигнато при 92.9% от получавалите moxifloxacin
спрямо 87.9% за тези на levofloxacin (р=0.2)
z намаляване на тежестта на клиничната
симптоматика, отчетено между третия и петия ден от началото на терапевтичния курс,
е наблюдавано при 97.9% от moxifloxacinгрупата спрямо 90% от levofloxacin-групата (р=0.01)
z терапията е показала и в двете групи
по-голяма ефективност при участниците с
по-тежко протичане на заболяването
z излекуване е постигнато при 90%
от болните на възраст 65-74 години и при
94.5% за тези над 75 години (moxifloxacinгрупата от проучването), съпоставени съответно с 85% и 90% за levofloxacin-групата
z няма статистически значима разлика
по отношение на нежеланите лекарствени
реакции между двете групи пациенти
“Терапията с moxifloxacin демонстрира
ефективност и безопасност при хоспитализирани възрастни пациенти с CAP, като постига по-бързо възстановяване и излекува-
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не при над 90% от болните, в сравнение с
levofloxacin, при сходен профил на безопасност за двата медикамента”, пишат авторите в заключение. (КД)
* Moxifloxacin е регистриран в България като Avelox на Bayer
За допълнителна информация:
Levofloxacin за превенция на бактериални инфекции при пациенти с
карцином и неутропения. МД 2005, Брой 9 (ноември)
Петдневен курс с levofloxacin при остър бактериален синуит. МД
2005, Брой 8 (октомври)
Използван източник:
1. Anzueto A., Niederman M., Pearle J. (University of South Texas Veterans Health Care System, San Antonio) Community-Acquired Pneumonia Recovery In the Elderly (CAPRIE): efficacy and safety of
Moxifloxacin therapy versus that of levofloxacin therapy. Clin Infect
Dis 2006; 42: 73-81 www.journals.uchicago.edu/CID

Тютюнопушене
и възпалителен
отговор при ХОББ
Колкото по-продължителен е периодът
без тютюнопушене, толкова броят на CD8+
клетките е по-малък, а този на плазмоцитите – по-висок, което показва, че именно количеството на Т клетките и плазмоцитите е
показател за продължителността на периода без тютюнопушене при болни с хронична обструктивна белодробна болест
(ХОББ), показаха резултатите от проучване на Laperre и сътр., публикувани през
февруари в списание Thorax (1).
ХОББ се свързва с прогресираща дихателна недостатъчност, дължащa се на абнормен възпалителен отговор. Въпреки че
прекратяването на тютюнопушенето облекчава клиничната симптоматика и подобрява
влошените белодробни показатели (2), досега не е изяснено дали има връзка между
тежестта на заболяването и продължителността на въздействие на вредния фактор.
Инфлуксът на неутрофили в лумена на
бронхите, както и миграцията на макрофаги
и Т- лимфоцити в стената им, се считат за
главните етапи в патогенезата. Тежестта на
засягане се определя най-вече от концентрацията на CD 8+ лимфоцитите. Съществуват
данни и за повишена концентрация на B
лимфоцити в храчка на пациенти с ХОББ.
Плазмоцитите (краен продукт на диференциране на В клетките) са клетъчният из-
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точник за секреторни имуноглобулини и играят главна роля в имунологичния отговор
на организма. Въпреки това, липсват проучвания, анализиращи ролята им при ХОББ
и връзката с тютюнопушенето.
Спирането на цигарите е единствената интервенция за редуциране на прогресията на ХОББ – намаляват клиничните симптоми и тежестта на възпалителния отговор. Най-значим ефект на подобрение се регистрира през първата година, но не е ясно дали анатомичното ремоделиране на дихателните пътища е обратимо.
При болни с хронична кашлица и експекторация, количеството на мастоцитите
в lamina propria е по-малко, ако те са бивши пушачи. Концентрацията на неутрофили, макрофаги, еозинофили и лимфоцити остава непроменено, но данните от проведени проучвания не отчитат периода без
тютюнопушене.
Целта на Laperre и сътр. е да докаже, че
възпалителният процес при болни с ХОББ
се различава между активни и бивши пушачи, като тези различия се обуславят от
продължителността на периода след спиране на пушенето. Те са изследвали нивата
на всички клетки на възпалителния отговор
в материали от бронхиална биопсия на бивши и настоящи пушачи с ХОББ.
Включени са 114 души с ХОББ, на средна възраст 62 години, с регистриран постбронходилататорен ФЕО1 (форсиран експираторен обем за една секунда) 63% от предвидения, индекс на Tiffeneau 48%, които в
рамките на проучването не са приемали инхалаторни или перорални кортикостероиди.
Бившите пушачи с ХОББ са били с повисоки нива на CD3+, CD4+ и плазмоцити,
в сравнение с активните пушачи, без промени в концентрацията на останалите клетки на възпалителния отговор.
Преустановилите наскоро тютюнопушенето (период без цигари по-малък от 3.5
години) са имали по-високи концентрации
на CD4+ и CD8+ в сравнение с настоящите пушачи. От друга страна, тези с по-голяма продължителност на периода без цигари (>3.5 години) са имали по-ниски нива на
CD8+, намалено съотношение CD8/CD3,
както и по-висок брой плазмоцити.
Бронхиалните Т клетки и плазмоцитите,
но не и останалите клетки на възпалителния отговор, са свързани с продължителността на периода без тютюнопушене при
пациентите с ХОББ, пишат в заключение
авторите на проучването. (ОИ)
Използвани източници:
1. Laperre T., Postma D., Gosman M. et al. Relation between duration
of smoking cessation and bronchial inflammation in COPD. Thorax
2006; 61: 115-121 www.thoraxjnl.com
2. Wise R., Kanner R., Lindgren P. et al. The effects of smoking intervention and an inhaled bronchodilator on airways reactivity in COPD: The
Lung Health Study. Chest 2003; 124:449-58 www.chestjournal.org
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водят до развитието на исхемична
болест на сърцето. По-късно се появяват и синонимните названия на
синдром Х: дисметаболитен синдром, синдром на инсулинова резистентност (във френската специализирана литература), хипертриглицеридемична талия, метаболитен
синдром или просто кардиометаболитен риск.
Въпреки неясните механизми на
действие на ПК като патогенетичен
фактор при кардиоваскуларни забоСерумните нива на пикочната килявания, хиперурикемията се свързселина (ПК) са независим рисков
ва с неблагоприятни ефекти върху
фактор за развитие на подагра и хиендотелната функция, окислителнипертензия при хора, които нямат
те процеси, тромбоцитната адхезия,
нарушена бъбречна функция или е
хемореологията и агрегацията (2).
предиктор за бъбречна недостатъчПри експериментални модели на
ност при пациенти с придружаващо
плъхове хиперурикемията причинябъбречно заболяване, според обзорна статия публикувана
ва интерстициални и глопрез януари в Medscape
мерулни промени, които
Rheumatology (1).
много наподобяват проБезсимптомната хипемените при хипертензия.
рурикемия може да предПредполага се, че се акхожда с месеци и дори с
тивира ренин-ангиотенгодини хроничната позиновата система с индагра, която възниква
хибиране на образуванесамо при 20% от пацито на азотен оксид/окис
ентите с повишена ПК.
и развитие на гломерулМежду 10% и 15% разна хипертензия.
виват бъбречно заболяЗа лечение на хиперване, а други 15% - хитензията при пациенти с
пертензия.
хиперурикемия се преПри
безсимптомнопоръчва терапия с анто състояние на хиперугиотензин рецепторни
Подаграта през погледа на художника James Gillray (1757-1815),
рикемия липсват ставни
блокери (ангиотензин
който е признат за първия професионален карикатурист във
II антагонисти - AIIA)
оплаквания и нивото на
Великобритания
като losartan, тъй като
ПК в серума е над 420
те имат малък, но клиmсmol/l при мъжете и
исаните обменни отклонения, от конично значим урикозуричен ефект
360 mсmol/l при жените. Една част
ито задължителен елемент е голя(намаляват тубулната реабсорбция
от тези пациенти могат да получат
мата обиколка на талията, са с
на ПК с 20-25%). Диуретиците (типодагрозна криза (остър подагроповишен риск за исхемична болест
азидни и indapamide) могат да увезен артрит) със зачервяване, затопна сърцето и остри коронарни и моличават серумните нива на ПК, поляне, подуване на засегнатата стазъчносъдови инциденти.
ради което приложението им заедно
ва (обикновено се развива моноарДори Gerald Reaven, описал за
с losartan може да намали този нетрит) - самоограничаващо се възпърви път симптомокомплекса от
желан страничен ефект.
паление, което отзвучава след три
Резултати от епидемиологични,
сърдечносъдови рискови фактори
до 10 дни. При напредване на забокато “синдром Х” през 1988 годипопулационни проучвания показляването може да се развие полиарна, добавя през 1994 година хипетропатия (хронична подагра) с обват, че повишеното ниво на пикочрурикемията като негов компонент,
разуване на тофи.
на киселина при пациенти без хиПри недиагностицирани ставзаедно с увеличените нива на малпертензия в началото на наблюдени заболявния трябва да се изследки и плътни LDL частици и повинието предсказва развитието на хива синовиална течност и да се тършения инхибитор-1 на плазминогепертензия в бъдеще.
сят кристали от мононатриев урат
новия активатор (PAI-1).
Терапията на подаграта (оси калциев пирофосфатен дихидрат,
Според Reaven, инсулиновата ретра и хронична форма) се състои
тъй като 50% от пациентите с позистентност играе ролята на спусък
в овладяване на подагрозната кридагра имат нормални нива на ПК в
за отключване на каскадата от паза, което става главно с противокръвния серум.
тофизиологични нарушения, които
възпалителни средства (нестероид-

Серумни нива на
пикочна киселина
– подагра и риск
за сърдечносъдово
и бъбречно
заболяване

Най-честата причина за хиперурикемията* е повишена продукция
(частичен или пълен дефицит на
хипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансферазата, повишена активност
на 5-фосфорибозил 1-пирофосфатсинтетазата) или нарушена екскреция на ПК.
Високото ниво на пикочна киселина има директен увреждащ ефект
върху функцията на бъбреците и
участва в развитието на хипертензия.
Често хиперурикемията се среща заедно с компонентите на метаболитния синдром, образуващи
“смъртоносния квартет” (централно
затлъстяване, атерогенна дислипидемия, хипертензия, нарушена глюкоза на гладно), и пациентите с оп-
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ни противовъзпалителни средства
– НСПВС, colchicine, кортикостероиди, адренокортикотропен хормон - АКТХ) и превенция на повторни кризи с нискодозирани противовъзпалителни средства и понижаващи серумната ПК медикаменти
(при бързо понижаване на пикочната киселина има висок риск за индуциране на криза, поради което е
желателно профилактично покритие
с колхицин или НСПВС).
За контрол на хипеурикемията
могат да се използват урикозурици
(блокират обратната абсорбция на
пикочната киселина в проксималните бъбречни тубули като probenecid,
sulfinpyrazone, benzbromarone и
benziodarone) и урикоинхибитори (намаляват синтеза на пикочна
киселина, като инхибират ензима
ксантин оксидаза, като allopurinol).
Дозирането на алопуринол зависи от стойностите на креатинина, а
урикозуриците се свързват с риск
за нефролитиаза.
Rasburicase** е биотехнологичен продукт - ензим, който понижава нивото на пикочната киселина и
се използва при хиперурикемия при
синдром на туморна лиза, свързан
с антинеопластичната терапия. Медикаментът е алтернатива при пациенти с алергия към алопуринол, с
хематологично злокачествено заболяване, които са на химиотерапия.
Rasburicase намалява нивото на киселината много бързо, прилага се
парентерално. Тъй като е белтък от
чужд произход, има риск за образуване на антитела срещу него и развитие на анафилаксия.
Във фаза II на клинично проучване е пегилираната уриказа (PEG-uricase). След добавянето
на полиетилен гликол, полуживотът
на уриказата се удължава и се намалява нейната антигеност. Проучване установи, че при интравенозно приложение на тази форма, серумното ниво на пикочната киселина много бързо се понижава с 1
mg/dl (60mcmol/l), след което постепенно се покачва за период от
две до четири седмици (3). Пегилираната уриказа е потенциална форма на лечение при тежко протичаща
подагра при пациенти с непоносимост към алопуринол.
Febuxostat***, първият нов ал-
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тернативен медикамент за лечение
на подагра през последните 40 години, е по-ефективен от allopurinol,
показаха резултатите от фаза III
клинично проучване, представени
на срещата на Американската колегия по ревматология**** през ноември в Сан Диего (4).
Изследването АРЕХ***** е найголямото рандомизирано контролирано клинично проучване за подагра. То е обхванало 1067 пациенти
с изходно серумно ниво на пикочната киселина >/=8 mg/dl (480 mcmol/
l), които са получавали febuxostat в
доза 80 mg/ден, 120 mg/ден и 240
mg/ден или allopurinol, или плацебо за период от 28 седмици. Целта
е била да се сравни при колко пациенти във всяка група е постигнато понижаване на серумната пикочна киселина <6.0 mg/dl (360 mcmol/
l) – първична крайна точка на проследяване.
Дозировката на allopurinol е била
съобразена с изходното ниво на серумния креатинин (300 mg дневно
при серумен креатинин </=1.5 mg/
dl и 100 mg дневно при >/=1.6 до
</=2 mg/dl). Не се е наложила корекция в дозировките на febuxostat
в съответствие с бъбречната функция, тъй като той се метаболизира
предимно от черния дроб.
Терапията с febuxostat е постигнала прицелното ниво на пикочна киселина <6.0 mg/dl при
поне два пъти повече пациенти
в сравнение с allopurinol или съответно: при 76% с доза 80 mg/ден,
при 87% с доза 120 mg/ден и при
94% с доза 240 mg/ден спрямо 41%
в групата на allopurinol и 1% при
контролите на плацебо.
Повечето участвали в проучването са мъже на средна възраст 52 години и с рискови фактори като артериална хипертензия, висок холестерол, сърдечносъдово заболяване,
затлъстяване и алкохолна консумация.
Наблюдаваните странични реакции са били диария (7% при доза
febuxostat 240 mg спрямо 4% в групата на плацебо и 1% при лекуваните с allopurinol). Оплакванията от главоболие, гадене, повръщане, стомашночревно дразнене и отклонения в чернодробните функции са били сходни в трите групи.
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При пациентите със серумен креатинин >/=1.6 до </=2 mg/dl, получавали febuxostat, не е наблюдавано влошаване на бъбречната функция, включително и при доза 240
mg/ден.
Сериозни нежелани действия са
регистрирани при 34 пациенти, без
разлика от прилаганата терапия,
като повечето от тях са сърдечни
нарушения при случаи с предшестващо сърдечносъдово заболяване.
Авторите заключиха, че febuxostat
е по-ефективен за понижаване на
нивата на пикочната киселина от
allopurinol, който е настоящият
стандарт за терапия на хиперурикемията. За разлика от allopurinol,
febuxostat е високоселективен непуринов инхибитор на ксантин оксидазата поради което води до помалко лекарствено-свързани кожни
реакции (обрив).
Инхибиторите на ксантин оксидазата (като allopurinol) или различните урикозурични средства
(като probenecid, sulfinpyrazone,
benzbromarone и benziodarone) могат да намалят нивата на ПК, но все
още не е ясно дали това оказва благоприятно влияние върху сърдечносъдовия риск.
Резултатите
от
проучването
LIFE, проведено при пациенти с
хипертензия и левокамерна хипертрофия за първи път показаха, че
терапевтичното понижаване на ПК
може да намали сърдечносъдовия
риск. Авторите на това изследване
заключиха, че приблизително 29%
(p=0.004) от ползите на losartan-базираната терапия спрямо atenololбазираната терапия върху първичната крайна точка на проследяване (смърт, миокарден инфаркт или
инсулт) могат да бъдат обяснени с
постигнатите разлики в серумните
нива на ПК в хода на антихипертензивното лечение.
При лекуваните с losartan е установено намаление на композитния първичен показател с 13% и
на инсулта с 25% (в диабетната подгрупа - с 25% и съответно с 39%)
при сходна редукция на артериалното налягане с atenolol. Терапията
с АIIА е била свързана с по-ниско
серумно ниво на ПК и с намалена
честота на новопоява на диабет тип

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 51

РЕВМАТОЛОГИЯ
2 (5, 6). (КП)
* Хиперурикемия, дължаща се на повишена продукция на
пикочна киселина:
z първична - идиопатична, свързва се с аномалия в Х
хромозомата, дължи се на частичен или пълен дефицит
на хипоксантин-гуанин-фосфорибозил - трансферазата,
повишена активност на 5-фосфорибозил 1-пирофосфатсинтетазата
z вторична – повишена консумация на храни с високо
съдържание на пурини, повишен оборот на нуклеотиди
при различни болестни състояния (псориазис, лимфои миелопролиферативни заболявания, хемолиза,
туморен разпад)
Хиперурикемия, дължаща се на нарушена екскреция на
пикочна киселина:
z първична - идиопатична
z вторична – намалена бъбречна функция, потисната
тубулна секреция на урати, повишена тубулна
реабсорбция на урати
** Rasburicase е ензим, пордукт на генното инженерство.
Препоръчва се за превенция или лечение на
хиперурикемия
вследствие
на
хематологични
малигнени заболявания. Първият биотехнологичен
продукт с търговско име Fasturtec бе одобрен в
Европа през 2001 година и в САЩ през 2002 година с
търговското име Elitek. Производител е Sanofi-Aventis
http://en.sanofi-aventis.com
*** febuxostat e непуринов, селективен инхибитор на
ксантин оксидазата (non-purine selective inhibitor of
xanthine oxidase - NP-SIXO). Създаден е от TAP Pharmaceutical Products (www.tap.com) и очаква да бъде
одобрен от FDA в близките месеци.
**** American College of Rheumatology
(www.rheumatology.org)
***** Assessment of Proteasome Inhibition for Extending
Remissions (APEX)
Използвани източници:
1. Lawrence Е. et al. Hyperuricemia and Gout: New Clinical Insights and Emerging Treatments. Medscape Rheumatology 2006
www.medscape.com
2. Ибишев О. Високите нива на пикочна киселина са
сърдечносъдов рисков фактор. MD, Бр. 1, Септември
2004 http://mbd.protos.bg
3. Sundy et al. Oral presentation at the ACR meeting
2005, San Diego
www.rheumatology.org

4. Schumacher H., Becker M., Wortmann R. et al. Febuxostat vs allopurinol and placebo in subjects with hyperuricemia and gout: the 28-week APEX study. Program
and abstracts of the American College of Rheumatology 2005 Annual Scientific Meeting; November 13-17,
2005; San Diego, California. Oral Presentation 1837
www.rheumatology.org/annual
5. Dahlof B., Devereux R., Kjeldsen S. et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention
For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE):

a randomised trial against atenolol. Lancet 2002, 359
(9311): 995-1003
www.thelancet.com
6. Lindholm L., Ibsen H., Dahlof B., et al. Cardiovascular
morbidity and mortality in patients with diabetes in the
Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002, 359 (9311):1004-1010

Изводите за клиничната практика
z Повишените серумни нива на ПК:

- са важен, самостоятелен рисков фактор за сърдечносъдово и бъбречно заболяване, особено при пациенти с хипертензия, сърдечна недостатъчност или
диабет
- са значим предиктор за смърт при пациенти със сърдечна недостатъчност
или коронарна артериална болест, както и за сърдечносъдов инцидент при диабетната популация
z Допълнително, пациентите с хипертензия и хиперурикемия имат от три до
пет пъти повишен риск за коронарна артериална или мозъчносъдова болест в
сравение със случаите с нормални нива
z Определянето на нивото на пикочна киселина в кръвния серум може да бъде
надежден показател за стратифициране на пациентите и трябва да се има предвид при оценка на цялостния сърдечносъдов риск при всеки конкретен случай.
z LIFE посочи, че понижаването на серумните нива на ПК в хода на антихипертензивното лечение с ангиотензин рецепторни блокери постига допълнителни сърдечносъдови и мозъчносъдови ползи отвъд осигурявания контрол на
артериалното налягане

Образуването на антитела срещу infliximab*
(инхибитор на тумор некротизиращия фактор алфа TNF-alpha), може да намали ефикасността от приложението му и да наложи увеличение на дозировката за
постигане на добър клиничен отговор при някои пациенти с ревматоиден артрит (РА), показаха резултати от проучване, публикувано през януари в Journal of
Rheumatology (1).
“Това е първото изследване, което установява вероятна връзка между наличието на висока концентрация
на антитела към infliximab и необходимостта от повишаване на дозата му при пациенти с РА”, заяви д-р
Boulos Haraoui от University of Montreal.
Авторите са изследвали нивата на антителата срещу медикамента при 51 души с РА. Резултатите показват, че 19 от тях (27%) са имали добър клиничен отговор при доза на infliximab 3 mg/kg на всеки осем седмици. Останалите 32 пациенти (63%) са имали нужда от по-големи дози, като в тази група е установена
повече от два пъти по-висока концентрация на антитела срещу медикамента (18.3 mcg/ml срещу 7.5 mcg/
ml, р=0.02).
Плазмените нива на infliximab са били сигнификантно по-ниски при пациенти с наличие на антитела,
в сравнение с тези, които са били без антитела (0 срещу 2.2 mcg/ml, р<0.001). Високите концентрации на
антитела може би неутрализират infliximab, което налага по-високи дози за постигане или за поддържане
на добър клиничен отговор, смятат авторите.

Най-често повишени нива на антитела е имало при
по-млади пациенти и такива, които са били на по-ниски дози prednisone към момента на започване на терапията с infliximab. Не са установени други разлики
между двете групи, включително по отношение на началните дози methotrexate и infliximab. (ИТ)
* infliximab (на Schering) е регистриран в България
(www.bda.bg)
За допълнителна информация:
FDA разширява индикациите за Humira. MD, 2004; Бр. 2 (октомври)
http://mbd.protos.bg
Infliximab е по-ефективен от methylprednisolone при тежък РА. MD, 2004; Бр. 3
(ноември)
Methtrexate намалява необходимостта от ревматична полимиалгия. MD, Бр. 4 (декември)
Допълнителни предупреждения за Humira. MD, 2004; Бр. 4 (декември)
Фолиевата киселина – протектор на токсичните ефекти на methotrexate? MD, 2005: Бр.
1 (февруари)
Ревматоидният артрит: едно заболяване – много проблеми. MD, 2005; Бр. 2 (март)
Особености при белодробното засягане при ревматоиден артрит. MD, 2005; Бр. 2 (март)
Belimumab демонстрира ефективност при ревматологични заболявания. MD, 2005; Бр. 4
(май)
Заболявания на периферните артерии са по-чести при пациенти с ревматоиден артрит.
MD, 2005; Бр. 4 (май)
Псориатичен артрит: епидемиология, клиника, ход и прогноза. MD, 2005; Бр. 5 (юни)
Ранна диагностика и терапия на ревматоидния артрит. MD, 2005; Бр. 5 (юни)
Ревматоидни възли без ревматоиден артрит? MD, 2005; Бр. 5 (юни)
Новини от годишната среща на ARVO. MD, 2005; Бр. 5 (юни)
Болести на ноктите – последни данни. MD 2005; Бр. 6 (юли)
Инхибиторите на TNF-alpha са ефективни при тежки форми на увеит. MD 2005; Бр. 6
(юли)
Infliximab – нова терапия на рефрактерен едемна макулата? Доктор D 2005; (октомври)
Infliximab ефективен и при анкилозиращ спондилит. MD, 2005; Бр. 9 (ноември)
Съвременни насоки за лечение на псориазис с biologicals. MD, 2005; Бр. 9 (ноември)
Infliximab – алтернатива за бързо и дългосрочно лечение на псориазис. MD, 2005; Бр.
10 (декември)
Клинично приложение на инхибиторите на TNF alpha. MD, 2005; Бр. 10 (декември)
Използван източник:
1. Haraoui B., Cameron L., Ouellet M. et al. Anti-infliximab antibodies in patients with
rheumatoid arthritis who require higher doses of infliximab to achieve or maintain a
clinical response. J Rheumatol 2006; 33: 31-36
www.jrheуm.com
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Системният
лупус – по-малко
агресивен?
Независисмо, че през последните три десетилетия няма въведени нови медикаменти в терапията
на системния лупус (systemic lupus
erythematosus – SLE), преживяемостта при пациентите с това заболяване продължава да нараства,
показаха резултатите от проучване на д-р Murray Urowitz и сътр. oт
Toronto Western Hospital в Канада,
представени на годишната среща на
Американската колегия по ревматология и Асоциацията на лекаритеревматолози в края на 2005.
“Близо 70% от болните с SLE
днес имат 20-годишна преживяемост (преди 30 години 50% от тях
са преживявали пет години). Добрата новина е, че смъртността, дължаща се на това заболяване, е намаляла. Лошата е, че тя остава все
още три пъти по-висока от тази в
общата популация. При диагностициране пациентите имат по-малък
процент увреждания и по-ниска активност на заболяването”, коментира д-р Urowitz.
Екипът е проследил 1184 болни
за период от 35 години. Участниците са били разделени на четири групи в зависимост от годината, в която заболяването е било установено:
1970-78, 1979-87, 1988-96 и 199705.
Резултатите:
z Възрастта при диагностициране е намаляла от 35.3 години за пациентите в първата група до 32.5 за
тези в последната (р=0.018)
z Продължителността на заболяването преди поставяне на диагнозата се е увеличила от 3.7 на 4.7 години (р=0.01)
z Смъртността е намаляла от
14.0% на 1.8% (р=0.0001)
z Стандартният коефициент на
смъртност, сравнен с този в общата популация, е намалял от 14.4 на
3.27
z Процентът на уврежданията,
както и честота на случаите на аваскуларна некроза, не са претърпели
съществена промяна
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z Заболеваемостта от исхемична
болест на сърцето (ИБС) е намаляла от 7.9% на 3.6% (р=0.014)
z Общата кумулативна доза на
използваните
кортикостероидни
препарати се е понижила от 19.7 g
на 15.8 g (р=0.0028)
z Употребата на имуносупресивни медикаменти се е увеличила от
27% на 55.3% (р=0.0001)
“В момента на поставяне на диагнозата пациентите с лупус имат
по-голяма продължителност на болестта при по-ниска активност и
по-малко увреждания, което предполага, че SLE (както се наблюдава и при други заболявания, включително при ревматоидния артрит)
не е вече толкова агресивен”, твърдят изследователите.
Според д-р Urowitz подобрената
преживяемост и намалената смъртност са резултат преди всичко на
ограничаване на приема на кортикостероиди. Той счита, че все още
при много пациенти кортикостероидите се включват твърде рано в
хода на терапията. (КД)
*

American College of Rheumatology/Association of
Rheumatology Health Professionals – (ACR/ARHP)
www.rheumatology.org

Използван източник:
1. Urowitz M., Ibanez D., Gladman D. Changing outcomes in
SLE over 35 years. 2005 ACR/ARHP Annual Scientific Meeting; November 12-17, 2005; San Diego. Abstract 1957

Celebrex
– ефективна
и безопасна
терапия при
остеоартрит
Celebrex* е ефективно и безопасно средство за лечение на остеоартрит, показаха резултатите от международното, многоцентрово, двойно-сляпо, рандомизирано проучване
SUCCESS-I, публикувани през март
в American Journal of Medicine (1).
Приложението на нестероидни противовъзпалителни средства
(НСПВС) при артрит е свързано с
висока честота на гастроинтестинални нарушения, които са причина
за 103 000 хоспитализации и 16 500
смъртни случая годишно в САЩ.
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“Cox-2 инхибиторът celecoxib
(Celebrex) има подобна на неселективните НСПВС (naproxen и
diclofenac) ефективност и значително по-малка честота на усложненията в храносмилателния тракт.
Честотата на сърдечносъдовите и
тромботичните усложнения също е
по-ниска, макар и несигнификантно”, заяви проф. Gurkipal Singh от
Stanford University, водещ автор на
изследването.
В проучването са включени 13
274 пациенти с остеоартрит от 39
държави, разделени в три групи:
celecoxib 100 мг два пъти дневно;
celecoxib 200 мг два пъти дневно и
НСПВС (diclofenac 50 мг два пъти
дневно или naproxen 500 мг два
пъти дневно) за период от 12 седмици.
Резултатите показват, че celecoxib
е еднакво ефективен с неселективните НСПВС при лечението на остеоартрит. В групата с НСПВС са
регистрирани повече случаи на гастроинтестинални нарушения (язви)
- 0.8/100 пациенто-години срещу
0.1/100 пациенто-години в групата
с celecoxib (р<0.008).
Честотата на сърдечносъдовите тромботични усложнения е била
ниска и без значима разлика между групите (за миокарден инфаркт
– celecoxib 10 случая, за НСПВС
– 11 случая, р=0.11). Честотата на
мозъчносъдовите усложнения също
е била ниска, без разлика между
групите. (ИТ)
* Celebrex (celecoxib) (www.celebrex.com) на Pfizer
(www.pfizer.com)
е
регистриран
в
България
(www.bda.bg)
За допълнителна информация:
COX-2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflamatory drugs (NSAIDs)
www.fda.gov/cder/drug/infopage/cox2/default.htm
Сагата Vioxx Кардио D 2004; бр. 2
“Черен петък” за FDA МD 2005; бр. 1 (февруари)
COX-2 инхибиторите се завръщат MD, 2005; бр. 2 (март)
Pfizer прие препоръката да спре Bextra MD 2005; бр. 3
(април)
Изтеглянето на rofecoxib MD 2005; бр. 3 (април)
Сериозни промени в лекарствените инструкции на НСПВС
MD 2005; бр. 4 (май)
Кардиотоксични ли са Cox-2 инхибиторите и неселективните
НСПВС? MD 2005; бр. 6 (юли)
Европейската лекарствена агенция не препоръчва промени в
инструкциите на неселективните НСПВС MD 2005, бр. 7
(септември)
Неселективните НСПВС не повишават сърдечения риск MD
2005; бр. 9 (ноември)
Bextra окончателно спрян от продажби MD 2005; бр. 9
(ноември)
Celebrex не води до повишен риск от сериозни
сърдечносъдови усложнения MD 2006; бр. 1 (февруари)
http://mbd.protos.bg
Използван източник:
1. Singh G., Fort J., Goldstein J. et al. Celecoxib versus naproxen and diclofenac in osteoarthritis patients:
SUCCESS-I Study. Am J Med 2006; 119 (3): 255-266
www.sciencedirect.com
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Уринарна
инконтиненция
при жени

патиковата стимулация на мехура стимулира контракцията на детрузора и поддържа уретралната релаксация, инхибирайки ефекта на симпатикуса и импулсите от
n.pudendus.
Тазовите мускули също участват в процеса на уриниране – контракцията на
levator ani придърпва вагината напред към
симфизата, блокирайки по този начин отделянето на урина при повишаване на интраабдоминалното налягане. Пуринергичните рецептори (подтип P2X3) участват
в контролирането на волевите рефлекси в
мехура (предимно при разтягането му), поради което антагонисти на тези молекули
могат да се използват в лечението на стрес
инконтиненцията. NO пък има релаксиращо действие върху изходния тракт.
Не всички механизми на микционните
процеси обаче са изяснени – аферентните

Инконтиненцията на урина (дължаща
се на увреда на невромускулния апарат на
пикочния мехур) при жени е често срещано микционно смущение, което не се диагностицира и лекува адекватно, показаха данни от обзорен анализ на Norton и
Brubaker, публикуван през януари в списание Lancet (1).
Двата главни типа нарушения при жени
- стрес инконтиненцията и позивната инконтиненция могат лесно да бъдат разпознати и от общопрактикуващите лекари. Заболяването засяга 200 милиона жени, среща се най-често при
пациентки над сред- Уринарна инконтиненция
на възраст, като води
до влошено качество
на живот и значителни разходи за лечение
(само в САЩ годишно
те са $16 милиарда).

Нормална
микционна
функция

Рабдосфинктер

Нормалната континенция при жени е резултат от сложна координация между пикочния мехур, уретрата,
мускулите на таза и заобикалящите съединително тъканни структури. Събирането на урината в пикочния
мехур е под строг контрол на микционния
център в моста. Пикочният мехур е с добър комплаянс, адаптиращ се към увеличаване на количеството урина в него, и функция, контролирана от детрузорния гладък
мускул и неврологична модулация.
Уретрата е с дължина 3-4 см и издържа
на високо налягане, което предпазва преминаването на урината по време на кашлица или други физиологични дейности. В
средната й трета са локализирани напречно набраздени мускулни влакна (само техните контракции са в отговор на колебания
в интраабдоминалното налягане), които заедно с гладкомускулните влакна поддържат
тонуса на уретрата.
Микцията започва с релаксация на
уретрата, последвана от активация на спиналномозъчните рефлекси, координирани от моста. Повишаването на парасим-

Пикочен мехур

Уретра

сигнални пътища от долен уринарен тракт
към по-висшите нервни центрове, точната
функция на поддържащия анатомичен апарат и адаптивните способности на механизмите на континенция след раждане или
хирургични процедури.

Патофизиология и клиника
Инконтиненцията се дължи на нарушение в “складиращата” функция на мехура и понякога в отделителната функция на
низходящия уринарен тракт. Двете увреди
в механизма на микцията често се срещат
заедно, като това не винаги се разпознава
при отделните пациентки, затруднявайки
избора на терапия.
По-голямата част от симптомите на заболяването са различими в по-късните стадии. След раждане например, при травма
на детрузора, може да не се достигне до
инконтиненция поради компенсиране от
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други механизми. От друга страна, само
значимо увреждане на мускулите на тазовото дъно (при които детрузора да запази
функцията си) може да доведе до микционни смущения.
Стрес-инконтиненцията се наблюдава
при налягане в мехура по-голямо от това
в уретрата, причинено от рязко повишено интраабдоминално налягане. Загубата на стабилността на шийката на мехура (хипермобилност), невромускулно компроментиране на сфинктера или васкуларно увреждане (везиковагинални фистули в
най-тежките случаи) са най-честите причини за това нарушение.
Позивната инконтиненция се дължи
по-рядко на раждане или на невромускулна увреда и по-често е идиопатична. Терминът все по-често се заменя от свръхреактивен пикочен мехур за обобщаване на
симптомите на полакиурия и никтурия. Мехурната хиперчувствителност се генерира от
епитела или детрузора,
от активиране на пуринергични невротрансмитери и от променена инервация.
Най-важният рисков фактор за появата
на тези заболявания е
вагиналното раждане,
като в повечето случаи
се касае за първескини, с незадоволителен
резултат от последваща епизиотомия. Условия за възникване има
и при обезитет, напреднала възраст и естрогенен дефицит.
Диагнозата е лесно поставима (с насочващи въпроси за поява на смущението по време на стрес или позив, честота на
микция, връзка с прием на лекарства или
течности) само по анамнестични данни за
микционните смущения, често несъобщавани от пациентките.
Воденето на специални дневници от болните, в които се отбелязва количеството и честотата на микциите, може да подпомогне лечението на тези смущения. Важно е също и физикалното изследване на
пикочния мехур, вагината и поддържащите елементи. В диференциално диагностичен план се изключват неврологични заболявания, като лечението на пролапс на матка или вагина също води до елиминиране
на инконтиненцията.
Измерването на остатъчния обем на
урина (норма <50 ml, патология >200 ml),
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данни за микция при Valsalva в легнало или
изправено положение, лабораторните изследвания, ехографията, катетеризацията и
цистометрията също са важни елементи от
диагностичния процес.

Лечение на
инконтиненцията
Лечението на позивната инконтиненция включва умерен прием на течности,
автотренинг за коригиране на микционните смущения, потискане на честите позиви и увеличаване на капацитета на мехура чрез трениране на мускулите на тазовото дъно, постепенно увеличаване на интервалите между отделните микции.
Някои лекарствени средства също могат да постигнат добър ефект, въпреки
че дефинитивното отстраняване на нарушението е чрез хирургичните методи (2).
При позивната инконтиненция, според данни от рандомизирани проучвания (ниво
на доказателственост А), се препоръчват
tolterodine 20 mg/ден, oxybutinine 5–15 mg/
ден, propiverine 15 mg три пъти на ден.
Все още неизяснен е ефектът от инжектирането на botulinum toxin type A
(Botox) в детрузорния мускул по време на
цистоскопия, като терапевтичен метод при
рефрактерни на инвазивни процедури инконтиненции. Имплантируемите невромодулиращи устройства са алтернативен избор на лечение, но поставянето им се извършва само в няколко клиники в света и
засега не се използват в България.
Дори едноседмичен автотренинг на мускулите на тазовото дъно намалява честотата на случайните микции при стрес-инконтиненция с 9%. Методът е безвреден и
може да измести често използваните трициклични антидепресанти. Засега само
duloxetine е с доказан ефект при нарушението. При наличие и на детрузорна свръхреактивност могат да се използват инхибитори на обратното захващане на серотонина.
Хирургични методи за лечение на инконтиненция са ретропубичната уретропексия (процедури на Burch и Marshall
Marchetti Krantz) и създаването на пубовагинални връзки. Първата оперативна техника се състои в конструкция на перманентни сутури за поддържане на шийката на пикочния мехур към лигамента на
Cooper (Burch) или към периоста на симфизата (Marshall Marchetti Krantz).
Субуретралните (пубовагинални) връзки представляват автотъканни “мостове”
за поддържане на шийката на мехура, като
в повечето случаи ефектът е еквивалентен
с този на ретропубичната уретропексия, с
малка честота на детрузорната нестабил-
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ност, дисфункция на мехура и необходимост от катетеризации. (ОИ)
* От цитираните медикаменти в България са регистрирани tolterodine
(Detrusitol на Pharmacia Italia) и oxybutinine (Driptane на
Laboratoires Fournier)
Използвани източници:
1. Norton P., Brubaker L. Urinary incontinence in women. The
Lancet 2006; 367: 57-67 www.thelancet.com
2. Cardozo L., Drutz H., Baygani S. et al. Pharmacological treatment of women awaiting surgery for stress urinary incontinence. Obstet Gynecol 2004; 104: 511-51
http://isan2.msu.ac.th/~journal/contents/o1/v104_n3.htm

Везико-уретерален
рефлукс и
инфекции на
уринарния тракт
при деца
Своевременната антибиотична профилактика за инфекции на уринарния тракт
при деца, причинени от везико-уретерален
рефлукс (ВУР), води до значимо намаляване на честотата на рефлуксните нефропатии, показаха данни от обзорен анализ
на Blumenthal, публикуван през януари в
Postgraduate Medical Journal (1).
Необходима е и оценка на дългосрочния
ефект на подобна терапия при ВУР, с цел
избягване на усложнения като артериална
хипертония или бъбречна недостатъчност.
Въвеждането на антенаталния скрининг за
аномалиите на отделителната система доказва патологията преди появата на симптоми на инфекция.
ВУР се регистрира при 1-2% от децата. Среща се по-често при момичета (7.8%
срещу 1.7% при момчетата през първите седем години), но до шестмесечна възраст протича по-често и с повече усложнения при момчетата.
Причината за ВУР може да бъде аномалия в развитието, унаследявана автозомно
доминантно и водеща до неадекватна дължина на интрaвезикалния субмукозен уретер. При значителна част от децата това
нарушение може да се развие или задълбочи при смущения в микцията.
Тъй като с растежа интравезикалната
част на уретера се удължава, ВУР може
спонтанно да изчезне (в 75% от случаите
към края на 10-ата година). Колкото по-висока е степента на рефлукса (от трета до
пета), толкова по-малка е възможността за
обратно развитие на аномалията, като при
мъжете възстановяването на нормалната
структура протича по-бързо.
Има парадоксална връзка между ВУР
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и последващите нефропатии – при повечето от децата с бъбречни лезии аномалията липсва, докато самият ВУР често води
до ренална патология. Прогнозата при рефлуксните нефропатии е по-тежка, когато са налице билатерални изменения, като
унилатералната нефропатия е компенсиранa от хипертрофията на здравия бъбрек.
Понастоящем,
сцинтиграфията
с
99mTC-DMSA (димеркаптосукцинилова
киселина, белязана с радиоактивния елемент) на отделителната система е златният
стандарт за доказване на аномалията (2).
Микционната
цистоуретерография
(MCUG) не се предпочита, тъй като е
сложна за изпълнение, изисква сътрудничество от страна на детето и носи риск от
ятрогенна инфекция. Тази техника може
да бъде заместена от контраст-усилените
ехографии. Често правилният антенатален
скрининг не налага използването на описаните методи, намалявайки честотата на
пропуснати ВУР под 1%.
Доказването и проследяването на развитието на патологията на генитоуринарния
тракт е застъпено предимно в по-развитите страни и не се прилага рутинно в България. Най-честата генетична аномалия, установена чрез пренаталния скрининг, е пиелоектазията.
Тя може да се разпознае в началото
на третия триместър като увеличаване на
предно-задния (anterior-posterior – AP) размер на бъбречното легенче. Когато АР е
по-голям от 7.5 мм в трети триместър, възможността за възникване на значима уропатия е голяма (тестът е с 97.9% чувствителност и 40.6% специфичност).
Артериалната хипертония е най-честата последица от нелекуваната рефлуксна
нефропатия. Често ВУР води и до терминална бъбречна недостатъчност. Данните
за тези усложнения са противоречиви, но
липсата на антибиотично лечение на инфекциите, предизвикани от аномалиите, се
свързва с до 20% честота на хипертония
или бъбречна недостатъчност, предотвратими при ранна диагностика.
Профилактиката на ВУР включва възпитаването на правилни микционни навици, добра хигиена на генитоуринарния
тракт (особено в ранна детска възраст) и
антибиотично лечение на нововъзникнала
инфекция. (ОИ)
Използвани източници:
1. Blumenthal I. Vesicoureteric reflux and urinary tract infection
in children. Postgrad. Med. J 2006; 82:31-35
www.postgradmedj.com
2. Hoberman A., Charron M., Hickey R. et al. Imaging studies
after a first febrile urinary tract infection in young children. N
Engl J Med 2003; 348: 195-202 http://content.nejm.org
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Мнението на
специалистите:

Енурезис
ноктурна
- клиника,
диагностика,
профилактика,
лечение
Енурезата е неконтролируемо изпразване на пикочния мехур, настъпващо в неподходящ момент и на неподходящо място. Енурезис ноктурна произлиза от гръцката дума enuro – уриниране и е синоним на нощното незадържане на урината.
Нощното незадържане на урината е
описано за първи път преди 3500 години в един от първите медицински документи (папирусът на Еберс) и продължава да се счита и до днес за един от
най-значимите здравни проблеми в детската възраст. Първото английско съобщение по този проблем е в учебника
на Томас Феер от 1553 година (озаглавено „За пишкане в леглото”, в „Книга за децата“).
Нощното незадържане на урината
като проблем отдавна привлича вниманието на уролози, психиатри, педиатри,
ендокринолози, физиотерапевти, психолози, което доведе до създаването на
различни теории, обясняващи възникването му. Ето и някои от дефинициите
на това заболяване:
z Американската педиатрична асоциация определя енурезиса като повтарящо се неконтролируемо изпразване
на пикочния мехур по време на сън при
деца над 5-годишна възраст
z Неконтрулируема микция на детето в дрехите и леглото при липса на изразена медицинска патология
z Нормално изпразване на пикочния
мехур, настъпващо несъответно или на
социално недопустимо време и място
z Ненормална микция през деня и/
или през нощта, при липса на вродени или придобити дефекти от страна на
нервната система или на пикочните пътища
z Неконтролируема микция по време на сън с честота по-малко от два

пъти месечно, при деца с нормален контрол върху функцията на пикочния мехур и при липса на вродени или придобити дефекти на пикочните пътища
z Според Диагностичното ръководство по психични разстройства – III
( Diagnostic and Statistical Manual of
Mantab Disorders-III ) за енурезис ноктурна трябва да се говори тогава, когато дете на 5-6-годишна възраст се напикава в леглото през нощта минимум
два пъти месечно, а когато е на по-голяма възраст - минимум един път
Всички тези и наличните в литературата още 56-дефиниции на енурезис
ноктурна за съжаление не са идеални,
тьй като не отразяват цялата същност
на това заболяване. Ние също предлагаме вариант за дефиниция: “Енурезата
представлява един от видовете на уринна инконтиненция при децата на фона
на общото благополучие, имаща функционален характер и характеризираща
се с епизоди на незадържане на урината по време на сън, възникваща найчесто още в ранната несъзнателна възраст на детето и се запазва/или появява
в съзнателната възраст“

Социална
значимост
Нощното незадържане на урината е сериозно заболяване, което влияе еднакво отрицателно, както на детето, така и на неговото семейство. Това
страдание може да бъде и върха на айсберга на много урологични заболявания
в детската възраст.
Чистото нощно незадържане на урината представлява голям проблем за детето, потискащ го психически, който
при неправилен подход може да се задълбочи. Често сме свидетели на липса
както на профилактика, така и на родителска грижа по отношение на заболяването. Топлината от лечението се замества от ,,топлината на мокротата”...
Ако детето е перманентно разочаровано от своите родители, то има помалко мотиви да изпълнява техните изисквания за възпитание в чистота. Напикаването през нощта може да приема и характера на несъзнателен процес.
Нерядко може да възникне един нездравословен циркулус витиозус, който води до възникване на вторично невротизиране.
Не е трудно да си представим как
страда дете с такъв проблем, скривайки
своето състояние от близки и прияте-
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ли. То се срамува и се страхува да отиде на детски лагер, на екскурзия, опасявайки се, че там ще му се случи „неприятност“ и другите деца ще му се смеят.
Това е порочен кръг, когато страданието влошава психическото състояние, а
в резултат на това заболяването се влошава.
Обикновено нощното напикаване се
превръща в проблем на цялото семейство. Установено е, че 61% от родителите го смятат за много сериозен проблем, 66% изпитват сериозно безпокойство по този повод. Не са чести случаите, когато и родителите се срамуват от
поведението на своето дете, страхуват
се семейно да отидат някъде, или пък
упрекват и самите себе си за възникването. Всички тези фактори са в състояние да усложнят взаимоотношенията в
семейството.
Енурезис ноктурна оказва своето
голямо влияние и на състоянието на
нервната система и психиката, особено
в процеса на формирането им при децата. Такива деца се затварят в себе си,
отдалечават се от околните, възприемат
околната среда без любов, дори враждебно.

Епидемиология
В литературата има различни данни за разпространението на енурезис
ноктурна. Според СЗО от него боледуват от 1% до 33% от децата и от 12% от възрастните. Моносинаптичното незадържане на урината през нощта
се наблюдава при 82% от децата до 2годишна възраст; 40-50% при 3-годишните; 25-30% при 4-годишните; 15-25%
от 5-годишните; 10% от 6-годишните;
7% от 8-годишните и около 1% от хората над 18 години.
Около 5-7 милиона деца в САЩ боледуват от енурезис ноктурна, а 10%
от децата до 6-годишна възраст се напикават в леглото поне веднъж месечно. До 12-годишна възраст нощното незадържане на урината по-често се наблюдава при момчетатата, отколкото
при момичетата, а към 15% от децата
според някои проучвания се самоизлекуват към 6-годишна възраст.
Според нас, честотата на това заболяване е в пряка зависимост от начина на формиране на микционното поведение на детето. Пълният контрол
над микцията се формира от първата до третата години от живота на
детето и окончателно завършва до
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края на четвъртата година. В зависимост от възрастта и от количеството
на изпитата течност микциите са 7-9 за
24 часа, като през нощта не се наблюдават микции.
Но при 10-15% от децата, на възраст
5-12 години, това прекъсване на микциите не настъпва - те боледуват от енурезис ноктурна.

Причини за възникване
Все повече се приема обяснението,
което и ние подкрепяме, че това заболяване има функционален характер, но
при 1-3% от случаите се наблюдава органична патология (ектопия на уретера,
малък пикочен мехур, патологични състояния на нервната система, епилепсия)
и това незадържане на урината по време на сън трябва да се разглежда, като
симптом на основното заболяване.
Ние организираме основните причини за възникването на енурезис ноктурна в следните групи:
z Наследственост: Приблизително 50-75% от децата имат близка биологична връзка с този проблем (56% баща, 36% - майка, 40% - брат или сестра ). Ако един от родителите е боледувал от енурезис ноктурна, то вероятността и детето да има този проблем е
40-50%, а при двама засегнати родители -70-80%
z Според генетичните изследвания: Отговорни са хромозомите 8, 12,
13, 15, 16 и 22.
z Дълбочина на съня: Това е една
от най-старите теории за възникването
на енурезис ноктурна, но вече е установено, че характерът на съня при боледуващите деца не се различава от
този при здравите. Електроенцефалографските изследвания през последните
години установиха, че то може да възникне във всяка от фазите на съня и не
зависи от неговата дълбочина
z По-късно узряване на системите, контролиращи микцията: Узряването на нервната система настъпва при
всеки човек в индивидуални срокове,
които зависят от множество фактори,
в това число и генетични. Съществува
хипотеза, че възникването на енурезата
е резултат от изоставането в развитието на ЦНС и по-специално на нейните аферетни и еферетни връзки и се характеризира с липса на отговор на изпълване и контракция на пикочния мехур
z Функционален капацитет на
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пикочния мехур: Това е количеството
урина, което човек може да задържи в
пикочния мехур до появяването на непреодолимо желание за микция. Според
Matsson и Lindstrom, при такива деца
детрузорните контракции през нощта
настъпват при малък обем на изпълване на пикочния мехур, с което се обяснява възникването на заболяването.
Bloom и сътр. смятат, че с намаляване на активността на външния уретрален сфинктер през нощта, респективно
се намалява и функционалният капацитет на пикочния мехур и настъпва енурезис ноктурна
z Нощна полиурия: Продукцията
на урината се управлява от антидиуретичния хормон, натриуретичния пептид
и алдостерона. При изследването на такива деца е установено, че те имат постоянно ниско ниво на антидиуретичния хормон и на този принцип е построен един от методите на лечение на
енурезис ноктурна със синтетични аналози на антидиуретичния хормон
z Производство на простагландини: Лигавицата на пикочния мехур
произвежда простагландини Е и Р, които оказват влияние върху тонуса на
детрузора. Повишаването на нивото на
ПГЕ2 може да доведе до излекуване на
деца, страдащи от енурезис ноктурна
z Недостатъчно възпитание на децата и социално-психологични конфликтни ситуации: Често родителите не са възпитавали достатъчно детето
си да осъществява самостоятелен контрол върху уринирането или не са правили това правилно. Известна е лабилната психика на децата и по-голямата
им възприемчивост към агресивни състояния, поради което съвсем лесно могат да бъдат разрушени слабите асоциативни връзки в главния мозък на детето при социални конфликтни ситуации в семейството - следствие на това
да бъде възникването на енурезис ноктурна

Класификации
Класификациите на енурезис ноктурна варират според това дали авторът е социолог, уролог или психиатър.
Изследователите на съня го класифицират като:
z възникващ и невъзникващ тип
z и на три вида - при бодърстване,
възбуда и покой.
В момента е прието, че съществуват
първичен и вторичен енурезис.
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При първичния енурезис детето
никога не остава сухо през нощта. Той
според нас възниква обикновено при
дефицит в усещанията в позива за микция и има като основа забавено узряване на ЦНС.
При вторичния енурезис отначало
през нощта детето е сухо и едва след
това започва да се напикава. В САЩ
тази форма е известна с термина пристъпен енурезис. В европейската литература тази форма се приема, когато
заболяването се появява след известен
период на нормална физиология.
Според нашите наблюдения, по-разпространен е първичният енурезис,
който се характеризира с по-честото
уриниране през деня на децата - наблюдава се понижен физиологичен капацитет на мехура, което е характерен
белег за слабост на детрузора. Когато
това заболяване персистира и при възрастните, то се определя като резистентен енурезис.
И все пак двигателните разстройства
са основните във възникването на енурезис ноктурна, поради което в клинична практика трябва да се имат предвид
и съществуващите още три форми:
Корово-подкорова: възниква найчесто в следствие на психически травми, невнимателни грижи за детето, неправилно възпитание, неблагоприятни условия на външната среда, наследствени фактори, обща анестезия
Спинална: възниква в резултат на
травматични увреждания и заболявания на гръбначния стълб и на гръбначния мозък
Нервно-рецепторна: развива се в
следствие на непрекъснато дразнене на
нервните окончания на пикочния мехур, половия член и тазовите нерви в
резултат на възпаление, остри и хронични отравяния

Терапия
Известни са над 300 самостоятелни
методи на лечение на енурезис ноктурна. Това е още едно свидетелство както
за разнообразните причини за възникването му, така и за липсата на единни
терапевтични възгледи.
Многобройните опити да се подобрят резултатите от лечението само
увеличават количеството изписвани медикаменти, но не намаляват болните с
енурезис ноктурна и не увеличават успехите от лечението. Немският уролог
Opel, анализирайки ефективността от
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различните методи на лечение, възкликва “а защо все още има вечно мокри
деца”.
Основни медикаменти в лечението
на енурезис ноктурна:
z Desmopresin acetate (DDAVP) –
синтетичен аналог на антидиуретичния
хормон вазопресин – назален спрей
(10-40 mcg вечер преди лягане) или перорална форма (0.2-0.6 mg вечер преди
лягане). Първото литературно съобщение е от 1960, като активно се прилага
през последните 10-15 години. Въпреки добрата му ефективност (55-70%),
това е все още скъпоструващо лечение
за българските условия.
При прилагането на desmopresin е
важно да се намали приемът на течности поради опасност от водна интоксикация. При добър отговор, лечението с
него продължава за период от три до
шест месеца, като дозировката се на-

малява постепенно, за да се предотврати повторната поява на неконтролирани нощни микции.
Данни от рандомизирани контролирани проучвания показаха, че терапията с desmopresin е по-ефективна при
деца над девет години, както и при случаи с по-малък брой мокри нощи. Предимство на този медикамент е бързата
му ефективност, а недостатък е високата честота на възвръщаемост на нощния енурезис при преустановяване на
приложението му.
z
Imipramine
hydrochloride
(Tofranil) - трицикличен антидепресaнт,
който се прилага за лечение на енурезис ноктурна вече З0 години. Ефективността му е от 10 до 60%, но от две години, поради многото странични действия, особено кардиотоксичност при
прилагане на висока доза, СЗО не го
препоръчва.

z Антихолинергична терапия –
най-прилаган е oxybutynin chloride
(Driptane), който намалява детрузорните контракции и повишава функционалния капацитет на пикочния мехур.
Не се препоръчва фармакологична
терапия на нощното незадържане на
урината при деца под 6 години.
Доц. д-р Славчо Кънчев, дм
Началник на отделение по функционална и образна урология
Клиниката по урология
МБАЛСМ “Н. Й. Пирогов”
Д-р Стоян Пеев
Научен сътрудник
Клиниката по урология
МБАЛСМ “Н. Й. Пирогов”
Д-р Здравка Емилова
Главен асистент
СБАЛАГ “Майчин дом “
За допълнителна информация:
www.urologychannel.com/pediatric/enuresis.shtml

Терапията на енурезис ноктурна с алармена система се прилага от 1938 година насам, но и до днес се смята
за най-успешения метод - ефективност до 75% за средно 15
седмици приложение при ниска честота на възвръщаeмост
на неконтролираните микции (41%).
Сравнително изследване, проведено в Mayo
Clinic при 261 деца с първичен нощен енурезис, показа, че алармената система Wet-Stop2
на фирма Palco Labs (www.palcolabs.com) води
до успех при 54% в сравнение с ефективност
на desmopresin при 10% и на imipramine при
16% (Monda J., Husmann D. J Urol. 1995).
Алармените системи имат малък сензор за
улавяне на влага, който се поставя на типичното място за подмокряне. Сензорът реагира при
контакт с първите капки отделена урина и задейства аларменото електронно устройство, което е прикачено върху

яката на пижамата в близост до ухото.Устройството започва
да излъчва различни сигнали (звук, светлина, вибрация) за
събуждане на детето, като е активно за около две минути.
Методът е по-успешен при по-големи и добре мотивирани деца. Ако в продължение на три месеца терапията с алармена система не доведе до преустановяване на нощното напикаване, то нейното използване се отлага за по-голяма възраст
на детето.
Здравноосигурителните системи в САЩ покриват цената на алармените системи за подмокряне
в леглото, когато са предписани от лекар.
Най-използваните модели са: Nytone Alarm
(www.nytone.com); Wet-Stop2 (www.palcolabs.
com); Malem Ultimate (www.bedwettingstore.
com/bedwetting-ultimate.htm);
DRI
Sleeper
(www.
dri-sleeper.com).

Нуклеарният матриксен протеин NMP22 е нов,
бърз и точен тест за ранна диагноза на рак на пикочния
мехур и за рецидив на заболяването, за който са необходими само няколко капки урина и може да се провежда в
амбулаторни условия, показаха резултатите от многоцентрово проучване, публикувано през януари в JAMA (1).
„Новият тест BladderCheck дава възможност за бърза
диагноза в рамките на 30-50 минути и може да се прилага в комбинация с цистоскопия”, заяви проф. Barry Stein,
уролог от Brown Medical School и водещ автор на проучването.
Засега няма самостоятелен тест, които да е достатъчно ефективен при диагнозата на рак на пикочния мехур.
Обикновено се прилага комбинация от методи – най-често цистоскопия и цитологично изследване на урина.
В проучването са включени 668 пациенти с анамнеза

за рак на пикочния мехур. Всички са изследвани с новия
тест преди извършването на цистоскопия. Рецидив на заболяването е установено при 103 пациенти, като с цистоскопия са диагностицирани 94 пациенти.
С BladderCheck са диагностицирани допълнително девет случая, седем от които определени като животозастрашаващи. Цитологичното изследване на урина е диагностицирало само три от пропуснатите с цистоскопия
случаи.
С цистоскопия са диагностицирани 91.3% от случаите,
а в комбинация с цитологично изследване на урината –
94.2%. Съчетанието на цистоскопия с BladderCheck е постигнало точна диагноза в 99% от случаите! (ИТ)
Използван източник:
1. Grossman H., Soloway M., Stein B. et al. Surveillance for recurrent bladder cancer using a
point-of-care proteomic assay. JAMA 2006; 295: 299-305 http://jama.ama-assn.org
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Съвременно
лечение
на острата
лимфобластна
левкемия
Подобряването на молекулната
структура на конвенционалните медикаменти и въвеждането на нови средства в лечението на острата лимфобластна левкемия (acute lymphoblastic
leukaemia – ALL) може да подобри
преживяемостта при деца до 90% и до
50% при хора в напреднала възраст,
според обзора на Pui и Evans, публикуван през януари в New England
Journal of Medicine (1).
ALL най-често срещаното неопластично заболяване при децата и
подрастващите - близо две трети от
новодиагностицираните случаи са в
тази възрастова група.
Факторите, определящи ефекта от
лечението, са видът на терапевтичния
режим, клиничната характеристика,
възрастта и левкоцитния брой, първичните генетични аномалии на блaстните клетки (гените BCR-ABL, TTK,
TEL-AML1) и тяхната експресия.
Анализът на общата генна изява на
различни форми на ALL води до откриването на нови терапевтични възможности. Генният профил на левкемичните клетки се използва и за идентифицирането на онези гени, които определят вътреклетъчното натрупване на антилевкемичните агенти, както и за откриването на групи от гени, кодиращи
резистентността към четирите основни
медикамента - prednisolone, vincristine,
asparaginase и daunorubicin.
Терапията на ALL включва индукция на ремисия, консолидация и постремисионно лечение, алогенна трансплантация на хемопоетични стволови
клетки.
Целта на индукционната фаза е унищожаване на 99% от бластните клетки и
възобновяване на нормалната хемопоеза.
Тази фаза включва въвеждането на глюкокортикоиди (prednisone, prednisolone,
dexamethasone), vincristine и поне един
от двата медикамента – asparaginase и
antracycline. Използването на агресивните режими (с cyclophosphamide, високи дози cytarabine и anthracycline) не се
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свързват с по-добри резултати при пациентите.
Въвеждането на imatinib mesylate
(инхибитор на тирозин-киназата) в
началния етап от лечението подобрява прогнозата на възрастните пациенти. В комбинация с конвенционалните
режими или прилаган самостоятелно,
този медикамент води до увеличаване
на преживяемостта и до подобряване
на качеството на живот на болните.
Възстановяването на нормалната хемопоеза изисква и консолидационна терапия, което е следващият
етап от лечението. Прилагат се високи дози methotrexate, mercaptopurine и
asparaginase. Тези средства могат да се

използват и последователно, като препоръчително е това да става при високорискови групи болни.
С изключение на болни с експресия на гени TEL-AML1 и E2APBX1, всички други групи имат добър
ефект от прилагането на високи дози
methotrexate. Подобни са и резултатите при asparaginase, които зависят предимно от продължителността на апликацията на медикамента.
Реиндукционният режим – повтаряне на индукционно лечение няколко месеца след постигане на ремисия
– е все по-често използван в различните протоколи, подобрявайки резултатите при болни с умерен риск. По
данни на Lange и сътр., добавянето на
vincristine и prednisone няма особен
терапевтичен ефект (2).
Алогенната костномозъчна транс-
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плантация увеличава с до 75% преживяемостта на болните, като тя е показана
при определена група деца и възрастни
с висок риск, с незадоволителен отговор
от предишното лечение и с експресия на
BCR-ABL гена. Трансплантирането на
клетки от пъпна връв при HLA съвместимост е със съпоставими резултати.
При липса на противопоказания се
предприема и “продължаващо” лечение
със седмична апликация на methotrexate
и дневен прием на mercaptopurine, което продължава от 18 месеца до две и
повече години. Въпреки неубедителните данни от научни изследвания, режимът подобрява прогнозата и все още е
част от плана за лечение на ALL.
Освен imatinib, други нови средства
за лечение на ALL са фарнезилтрансферазните инхибитори, gamma секреторните инхибитори и епигенетичните
медикаменти, които реактивират потиснати тумор-супресорни гени. В етап
на проучване са и протеозомните инхибитори.
Подобряване на действието или на
профила на безопасност (намаляване
на токсичността) на конвенционалните медикаменти е добра алтернатива
на изследваните нови средства. Така
например, кардио- и невротоксичността на vincristine и daunorubicin може
да се намали с прилагането им в липозомна форма. Има и нови форми на
asparaginase, които са с намалена имуногенност и с удължен полуживот.
Някои нови нуклеозидни аналози, като gemcitabine, clofarabine и
nelarabine, демонстрират отговор при
рефрактерна или рецидивираща ALL,
като nelarabine изглежда особено ефективен при Т-клетъчна ALL (T-ALL).
Моноклоналните антитела rituximab,
gemtuzumab ozogamicin, alemtuzumab
и epratuzumab присъстват в някои антилевкемични терапевтични режими,
тъй като инхибират определени антигени, експресирани от левкемичните
клетки. (ОИ)
За допълнителна информация:
Нов маркер за регистриране на бластни клетки при остри
левкемии, МД, 2005, бр. 8, октомври
Таргет-терапия при малигнените хемопатии, МД, 2005, бр. 5,
юни
Интерлевкин-7 участва в патогенезата на остра лимфобластна
левкемия, МД, 2004, бр. 2, октомври http://mbd.protos.bg
Seiter K. Acute lymphoblastic leukaemia. Last Updated: March
31, 2006 www.emedicine.com/MED/topic3146.htm
Използвани източници:
1. Pui C., Evans W. Treatment of acute lymphoblastic leukaemia.
NEJM 2006; 354: 166-178 http://content.nejm.org
2. Lange B., Bostrom B., Cherlow J. et al. Double-delayed intensification improves event-free survival for children with intermediate-risk acute lymphoblastic leukaemia: a report from
the Children’s Cancer Group. Blood 2002; 99: 825-33 www.
bloodjournal.org
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Факти за нуклеозидните аналози:
z Nelarabine (Arranon на GlaxoSmithKline)* получи
през октомври 2005 година одобрение от FDA по ускорена процедура да се прилага за лечение на T-клетъчна остра лимфобластна левкемия (T-ALL) или T-клетъчен лимфобластен лимфом (T-LBL) при пациенти, които са рефрактерни на стандартната химиотерапия или
правят рецидив след най-малко два предишни режима.
Тази група болни има особено неблагоприятна прогноза. Nelarabine е водноразтворим промедикамент на 9beta-D-arabinofuranosyl guanine (ara-G).
z Clofarabine (Clolar на Genzyme Oncology
www.clolar.com)* бе одобрен още през декември 2004
година по ускорена процедура от FDA да се използва за
лечение на деца и подрастващи на възраст от една до 21
години с рецидивираща или рефрактерна ALL след проведени най-малко два предишни режима.
z Gemcitabine е неефективен за лечение на рецидивираща ALL или остра миелогенна левкемия (acute
myelogenous leukemia – AML) при деца и млади хора
до 21 години, поне в приложената схема и дозировка,
заключи Children's Oncology Group в САЩ въз основа
на резултатите от фаза II клинично проучване, публикувани през февруари 2006 година в Pediatric Blood &

Cancer (1).
Това изследване бе проведено под егидата на американския National Cancer Institute с цел да проследи степента на отговор и на токсичност на gemcitabine, аплициран в доза 10 mg/m2/min x 360 min седмично за период от три седмици.
Терапията с gemcitabine е постигнала пълна ремисия
само при един от 20-те пациенти с ALL и при нито един
от десетте участници с AML. При нито един случай не
е настъпил частичен отговор. Степени 3 и 4 на хематологична и на хепатобилиарна токсичност са наблюдавани често в хода на лечението с този медикамент. За една
година проследяване само един пациент от цялата група
е останал жив.
Gemcitabine е аналог на deoxycytidine. Той показва
широк спектър на антитуморна активност, поради което се изследва за лечение и на рецидивираща ALL или
AML.
* Не са регистрирани от ИАЛ
Използван източник:
1. Angiolillo A., Whitlock J., Chen Z., Krailo M., Reaman G.; Children's Oncology Group. Phase
II study of gemcitabine in children with relapsed acute lymphoblastic leukemia or acute myelogenous leukemia (ADVL0022): a Children's Oncology Group Report. Pediatr Blood Cancer 2006,
46 (2): 193-197 www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/106561790
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Медикаментозно
лечение на ранен
рак на гърдата
British Medical Journal (BMJ) публикува в периода през януари и февруари поредица от обзорни статии, посветени на медикаментозното лечение на ранния рак на гърдата. Те са под редакцията
на д-р Michael Dixon, консултант и старши лектор по хирургия в Edinburgh Breast
Unit на Western General Hospital в Шотландия. Предлагаме ви редактиран и обобщен вариант на статиите, пълния
текст на които може да намерите на
http://bmj.bmjjournals.com.

поради липса на изявено заболяване. Клиничните проучвания, които сравняват разли чни медикаменти за адювантна терапия,
често отнемат години, поради което оценката на ефективността на новите медикаменти е трудна.
При неоадювантната терапия е много
по-лесно да се наблюдава ефектът от лечението. Регресията на тумора може да позволи извършването на орган съхраняваща
операция, вместо мастектомия.
Полихимиотерапията, оофоректомията (включително използването на аналози на освобождаващ гонадотропините хормон), tamoxifen и ароматазни инхибитори при жени в постменопауза, на-

Адювантна терапия
През последните години в развитите страни се наблюдава тенденция
за намаление на смъртността от рак
на гърдата, въпреки че честотата на
заболяването се увеличава (1).
Около половината от жените с
операбилен рак на гърдата, които са
подложени само на локорегионална
терапия умират, в резултат на далечни метастази. Това показва, че още
при първоначалното установяване на
заболяването, са били налице микрометастази.
Рискови фактори за развитие при
метастатично заболяване са ангажиране
на аксиларните лимфни възли, голям размер на тумора, хистологично недиференциран тумор, хистологични данни за съдова и лимфна инвазия в околната на тумора
зона. Отсъствието на естрогенни и прогестеронови рецептори, както и свръхекспресия на рецепторите за човешкия епидермален растежен фактор 2 (HER-2), също са
свързани с лоша прогноза.
Една от възможностите за подобряване на преживяемостта при пациентките е започването на системно медикаментозно лечение, което включва хормонотерапия, химиотерапия и таргетна терапия с
trastuzumab, след оперативното лечение.
Системната терапия може да се приложи след (адювантна) или преди (неоадювантна, първична или предоперативна) локорегионалното лечение. Адювантната терапия е с положителен ефект, доказан в
рандомизирани клинични проучвания, докато неоадювантната системна терапия все
още е в процес на изследване.
Ефективността на адювантната терапия
е трудно да се оцени при отделен пациент,
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маляват честотата на рецидиви и смъртността. Всички тези средства подобряват дългосрочната преживяемост. Адювантната хормонална терапия е ефективна само при пациентки с рак на гърдата
с позитивни за естроген или прогестерон
рецептори.

1. Tamoxifen:
z e парциален естрогенен антагонист
(има антагонизиращо действие при рак на
гърдата, но има агонистично действие върху ендометриума, липидите и костите)
z в дозировка от 20 mg/ден има същата
ефективност, както и в по-високи дози
z е ефективен във всички възрастови
групи, при пре- и постменопаузални жени
z е по-ефективен, когато се прилага за
период от пет години, в сравнение с период от две години; няма данни за допълнителни ползи при приложението му над пет
години
z намалява риска за развитието на
контралатерлен рак на гърдата с 40-50%
z е може би по-малко ефективен
срещу HER-2 позитивни тумори
z е по-ефективен, когато се прилага след провеждане на химиотерапия (когато това е индицирано), отколкото по време на химиотерапия
Петгодишна адювантната терапия с tamoxifen намалява годишната
смъртност от рак на гърдата с 31%,
независимо от възрастта на пациентката и приложението на химиотерапия. При тумори, позитивни за
естрогенни рецептори, годишната
смъртност, свързана със заболяването, е сходна за 0-4-та година и 515-та година. Кумулативната честота на намалена смъртност за 15-годишен период е повече от два пъти
по-голяма, в сравнение с тази през
първите пет години през които се прилага tamoxifen.
2. Ароматазни инхибитори:
z инхибират синтезата на естрогени
z включват нестероидни (anastrozole и
letrozole) и стероидни (exemestane) производни

Таблица 1. Рискови групи при ранен рак на гърдата
Категория
Негативни лимфни възли и:
Размер на тумора <2 см
Степен на диференциация I
Нисък риск
Липсва периваскуларна инвазия
HER-2 негативен тумор
Възраст >35 години
Негативни лимфни възли и:
Размер на тумора >2 см
Степен на диференциация II-III
Перитуморна съдова инвазия
Умерен риск
HER-2 позитивен тумор
Възраст <35 години или
Позитивни лимфни възли (1-3 възела)
и HER-2 негативен тумор
Позитивни лимфни възли (1-3 възела)
Висок риск
и HER-2 позитивен тумор или
Позитивни лимфни възли (>4 възела)
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z са ефективни само при пациентки в
постменопауза
z удължават периода без заболяване и
без метастази в сравнение с tamoxifen
z удължават периода без заболяване
при болни, които след две до три години
терапия с tamoxifen са преминали на лечение с тях, в сравнение с продължаване на
курса с tamoxifen
z намаляват риска за рецидив, когато
се прилагат като адювантна терапия, след
петгодишен период на лечение с tamoxifen
z подобряват преживяемостта при пациентки, при които има ангажиране на
лимфни възли
z намаляват риска за контралатерален
рак на гърдата с още 40-50%, когато са
прилагани вместо или след tamoxifen
z може би са по-ефективни от tamoxifen
при HER-2 позитивни тумори
3. Оофоректомия (включително и
прилагането на аналози на освобождаващия гонадотропини хормон):
z е с ефект само при жени в пременопауза
z може би е по-ефективна от постарата комбинация химиотерапия със
cyclophosphamide, methotrexate и fluorouracil
(CMF) при положителни на естрогенни рецептори тумори, но не е сравнявана с поновите методи за химиотерапия
z може да е от полза при пременопаузални жени с менструация след химиотерапия
z предизвиква непосредствени (и често пъти тежки) менопаузални симптоми,
свързана е с повишен риск за остеопороза и с необратим стерилитет
4. Химиотерапия:
z предимствата й са най-големи при
млади жени, но се запазват и при пациентки в напреднала възраст
z ползите нарастват при увеличаване
на неблагоприятните прогностични фактори: брой ангажирани лимфни възли; негативен на естрогенни рецептори тумор;
неблагоприятна хистологична диагноза;
лимфно-съдова инвазия; голям тумор; млада възраст на пациентката (особено <35 години); HER-2 позитивен тумор
z няма особени предимства при постменопаузални жени с рак на гърдата I-II
степен, богат на естрогенови рецептори и
HER-2 негативен, които са преминали през
адекватна хормонална терапия
z съдържащите антрациклин комбинации, които включват doxorubicine или
epirubicine, са по-ефективни от традиционната CMF комбинация. Резултати от клинични проучвания показват, че добавката

на таксани (и особено taxotere) към антрациклиновите препарати подобрява преживяемостта при жени с ангажиране на лимфните възли
z ускорената химиотерапия, осъществявана на всеки две седмици, може също
да подобри преживяемостта при наличието
на позитивни лимфни възли
z петгодишната преживяемост при наличието на ангажиране на лимфни възли се
е повишила от 65% при липса на лечение и
70% със CMF, на 85% при приложение на
съвременната комбинация от антрациклини и таксани

Антиеметични режими по
време на химиотерапия:
1. Стандартен режим – dexamethazone 4-8 mg i.v. и granisetron 3
mg i.v. или ondansetron 8 мг i.v. преди химиотерапията; dexamethazone
4 mg per os 2-3 пъти дневно за три
дни
2. Допълнително лечение (при
нужда):
z granisetron 1 mg/ден или
ondansetron 4 mg два пъти дневно
per os за три-пет дни след химиотерапията
z domperidone 20 mg четири пъти
дневно
z cyclizine 50 mg три пъти дневно
z stemeril 5 mg четири пъти дневно
5. Trastuzumab:
z намалява с около 50% честотата на
рецидив, когато е прилаган със или след
химиотерапия в продължение на година
z има повишен риск за кардиотоксичност (основно конгестивна сърдечна недостатъчност), когато се прилага заедно с
химиотерапия (особено с антрациклинови
препарати)

Странични ефекти на
адювантната терапия:
1. Tamoxifen:
z венозен тромбемболизъм
z топли вълни
z нарушения в либидото
z гастроинтестинални нарушения
z влагалищна секреция или сухота
z нарушения в менструацията
z развитие на ендометриален карцином
z напълняване
2. Ароматазни инхибитори:
z топли вълни (в по-малка степен, в
сравнение с tamoxifen)
z болки в мускулите и в ставите
z остеопороза
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z отпадналост
z влагалищна сухота

3. Оофоректомия:
z индукция на менопауза
z влагалищна сухота
z топли вълни
z остеопороза
4. Аналози на освобождаващия гонадотропини хормон:
z същите като при оофоректомия
z болка при инжектиране
5. Химиотерапия:
z отпадналост и летаргия
z алопеция (временна)
z гадене и повръщане
z индукция на менопауза
z риск от инфекции
z орален мукозит
z диария
z напълняване
6. Trastuzumab:
z реакция на свръхчувствителност
z кардиотоксичност (най-вече застойна
сърдечна недостатъчност)
Хормонална терапия
Съвсем доскоро tamoxifen бе най-често
използвания хормонален препарат за адювантна терапия при жени в пре- и постменопауза. Напредък в лечението на ранен
рак на гърдата при жени в постменопауза
дадоха третата генерация ароматазни инхибитори (anastrozole, letrozole и exemestane),
които имат някои предимства в сравнение
с tamoxifen (2).
Тези медикаменти действат чрез блокиране на синтезата на естроген, за разлика от tamoxifen, който е антагонист на естрогенните рецептори. Тяхната ефективност е установена само при жени в постменопауза.
Anastrozole води до удължаване на периода без заболяване (с 3.3% за шест години) в сравнение с tamoxifen или комбинация от двата медикаменти, показаха резултатите от проучването ATAC (Arimidex,
Tamoxifen Alone or in Combination). Пациентките, лекувани с anastrozole, са имали
и по-дълъг период без наличие на далечни
метастази, въпреки че последните резултати, отчетени след 68 месеца, сочат липса
на разлика в преживяемостта.
Проучването
BIG
1-98
(Breast
International Group 1-98) сравнява letrozole
с tamoxifen при 8028 пациентки със среден период на проследяване от 25.8 месеца. Резултатите показват, че letrozole води
до по-дълъг период без заболяване, пониска честота на рецидиви и удължен
период без метастази.
Тези резултати са подобни на резултати-
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те, постигнати с anastrozole.
Letrozole е по-мощен инхибитор на синтеза на естрогени, отколкото anastrozole,
като резултатите от клинични проучвания
за адювантна терапия сочат сходна клинична ефективност с anastrozole. Резултатите от BIG 1-98 показаха, че лекуваните с
letrozole имат незначимо по-висока смъртност от сърдечни усложнения и инсулт.
Тъй като tamoxifen намалява нивата на холестерола и по-този начин може да намали смъртността от миокарден инфаркт, повисоката честота на тези усложнения при
letrozole могат да се резултат от намалението им в групата с tamoxifen.
В проучванията ATAC и BIG 1-98, пациентките, които са получавали anastrozole
или letrozole, са имали повече фрактури,
по-малко тромбемболични усложнения и
по-ниска честота на ендометриален карцином и други гинекологични усложнения.
Секвенциалната терапия с exemestane,
след двугодишен курс с tamoxifen, води
до сигнификантно по-добри резултати по
отношение на честотата на усложненията и периода без заболяване, в сравнение
с петгодишната терапия с tamoxifen. Пациентките, които са преминали на терапия с
exemestane, са имали по-малка (макар и недостоверно) смъртност от сърдечни усложнения.
Комбинираните резултати от две проучвания – ABCSG 9 (Australian Breast and
Colorectal Cancer Study Group 8) и ARNO
95 (Arimidex-Novaldex 95 Trial) - показаха,
че преминаването на терапия с anastrozole,
след двугодишен курс с tamoxifen, подобрява периода без усложнения на заболяването.
Резултатите от проучването ATAC сочат, че anastrozole има предимство пред
tamoxifen при пациентки, които не са получили предхождаща адювантна химиотерапия, макар че други проучвания не потвърждават това. Всъщност, проучването
BIG 1-98 показва, че предимствата са при
жени, получили адювантна химиотерапия.
Данните от ATAC също така сочат, че
anastrozole има повече предимства при тумори, позитивни за естрогенови, но негативни за прогестеронови рецептори; резултатите от други проучвания не сочат по-голямо предимство за ароматазните инхибитори при тези пациентки.
Проучването MA 17 показа, че letrozole
допълнително намалява риска от рецидив,
когато е приложен като екстензивна адювантна терапия при жени в ремисия, след
петгодишен курс на лечение с tamoxifen.
Удължаването на преживяемостта е било
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сигнификантно при пациентки с позитивни
лимфни възли, което сочи че letrozole, приложен след петгодишен курс с tamoxifen
при тумори, позитивни за естрогенни рецептори при жени в постменопауза, ще се превърне в стандарт за лечението, с изключение на нискорисковите пациентки. Допълнителното проследяване на адювантна терапия за период от
10 години ще отчете ефекта от лечението с
letrozole за петгодишен период.
Резултатите от МА 17 напомнят на лекарите, че по-голямата част от рецидивите се развиват пет до 15 години след поставянето на диагнозата и, че петгодишната адювантна терапия с tamoxifen не е оптимална.
Проучването NSABP B14 (National
Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project
B14) не успя да докаже предимства при
удължаване на терапията с tamoxifen след
петата година. В момента се провеждат
две други големи изследвания – ATTOM
(Adjuvant Tamoxifen Treatment After More)
и ATLAS (Adjuvant Tamoxifen Longer
Against Shorter) на ефектите на продължителната (след петата година) терапия с
tamoxifen.
Клиничното
проучване
ТЕАМ
(Tamoxifen and Exemestane Adjuvant
Multicenter) има за цел да установи дали
exemestane има предимства пред комбинацията две години tamoxifen, последван от
терапия с exemestane. Канадско проучване
сравнява ефекта от терапията със стероидния ароматазен инхибитор exemestane с
нестероидния anastrozole. То трябва да отговори и на въпроса каква е оптималната
продължителност на терапията.
Всички изследвания на адювантната терапия с ароматазни инхибитори показват намаление на честотата на развитие
на контралатерален тумор и намаление на
честотата на развитие на нови тумори в лекуваната гърда. Тези резултати доведоха до
провеждане на проучвания за приложение
на ароматазните инхибитори за превенция
на развитието на рак при високорискови
постменопаузални жени.
При пременопаузални жени терапевтичните варианти включват самостоятелно
приложение на tamoxifen или tamoxifen с
овариална аблация, извършена с приложението на гонадотропин освобождаващ хормон (например goserelin).
Добавката на goserelin към tamoxifen
при млади пременопаузални жени изглежда подобрява преживяемостта при тумори, позитивни на естрогенните рецептори. За сега не е ясно каква е оптималната
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продължителност на овариалната супресия
и какви са предимствата от добавянето на
goserelin към tamoxifen.

Химиотерапия
1. Какъв режим химиотерапия? Адювантната химиотерапия е от съществено
значение за подобряване на преживяемостта на жени <70 години с умерен и високорисков рак на гърдата, като предимствата
са по-големи при млади пациентки (3).
Резултати от клинични проучвания сочат, че терапията с антрациклинови препарати doxorubicin или epirubicin води до
сигнификантно подобрение в преживяемостта (с 4-5%), в сравнение с комбинацията CMF. В някои развити страни се прилага секвенциална комбинация от курс с антрациклини, последван от CMF. Обикновено се прилагат осем курса на лечение за
период от седем месеца - смята се обаче,
че по-кратки курсове могат да имат същата ефективност.
При пациентки с позитивни лимфни възли, две проучвания сочат малко, но сигнификантно удължение на периода без заболяване при използването на paclitaxel след
антрациклинова химиотерапия. Прилагането на docetaxel в комбинация с антрациклини води до подобрение с 6% на петгодишната преживяемост, в сравнение със самостоятелното приложение на антрациклини.
В момента във Великобритания се провежда едно от най-големите изследвания
за използването на docetaxel като адювантна химиотерапия (Taxotere as Adjuvant
Chemotherapy Trial - TACT).
Проучването CALGB 9741 (Cancer And
Leukemia Group B 9741) изследва ускорена (плътна) химиотерапия, която се прилага през интервали от две вместо от три седмици, с поддръжка от стимулиращ гранулоцитната колония фактор за превенция на
неутропеничен сепсис.
Резултатите показват, че прилагането на четири цикъла на doxorubicin и
cyclophosphamide през две седмици, последвани от четири цикъла paclitaxel, удължава периода без заболяване и преживяемостта, в сравнение с прилагането на медикаментите през периоди от три седмици.
Освен това по-кратките интервали на приложение са довели до по-ниска честота на
неутропеничен сепсис.
2. Химиотерапия с хормонална терапия. Има данни, според които секвенциална химиотерапия и tamoxifen са по-ефективни отколкото самостоятелното им приложение при жени с високорисков позитивен на естрогенни рецептори рак на гърда-

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 63

ХИРУРГИЯ
та. Ефектът е по-голям, когато tamoxifen се
прилага след химиотерапията. Няма данни дали същото се отнася за овариалната
аблация или ароматазните инхибитори.
3. Trastuzumab. Около 20% от злокачествените тумори на гърдата имат свръхекспресия на HER-2, което е свързано с
лоша прогноза. Trastuzumab е хуманизирано моноклонално антитяло, насочено срещу външния домен на рецептора. Медикаментът подобрява преживяемостта, когато се прилага в комбинация с paclitaxel
и docetaxel при пациентки с метастатично
заболяване и води до висока степен на туморна регресия при комбинации с други
медикаменти, включително с vinorelbine.
Trastuzumab е изследван и като адювантна терапия при HER-2 позитивен ранен рак на гърдата, като резултатите сочат
удължен период без заболяване и повишена преживяемост. Медикаментът се превръща в основен компонент от адювантната терапия при повечето жени с тумори
със свръхекспресия на HER-2.
4. Бисфосфонатите инхибират медиираната от остеокластната костна резорбция индуцирана от тумори. Няколко проучвания сочат, че двугодишна адювантна терапия с перорален clodronate намалява честотата на костни метастази. В момента се
провеждат проучвания с clodronate и с още
по-мощния zoledronate за оценка на дългосрочната им ефективност.
Бисфосфонатите изглежда намаляват
загубата на костна тъкан, свързана с приложението на ароматазни инхибитори. При
пациентки, които получават ароматазни
инхибитори, трябва да се изследват периодично костната минерална плътност. При
наличието на остеопороза или загуба на
костна тъкан, към терапията трябва да се
включат бисфосфонати.

Неоадювантна терапия
Основна цел на неоадювантната терапия при операбилен рак на гърдата е да намали размера на тумора и оттам – необходимостта от мастектомия. Проучвания върху ефекта от неоадювантното лечение служат и като ориентир за ефекта от адювантната терапия (4).
Проучването IMPACT (Immediate
Preoperative Arimidex Compared with
Tamoxifen), включващо 300 пациенти,
предрече предимствата на адювантната терапия с arimidex в сравнение с tamoxifen
или комбинация от двата медикамента, доказано от проучването ATAC (Arimidex or
Tamoxifen Alone or in Combination), обхващащо 9000 пациенти.

1. Хормонална терапия. Резултатите
от рандомизирано клинично проучване при
постменопаузални жени с позитивен на естрогенни рецептори тумор показаха, че четиримесечен курс с letrozol има предимства пред tamoxifen по отношение на клиничния отговор и честотата на орган съхраняваща операция.
Проучването IMPACT показа, че по
отношение на големи тумори, изискващи мастектомия, anastrozole е по-ефективен от tamoxifen или комбинация от двата медикамента по отношение на честотата на орган съхраняваща операция. Подобни са и резултатите от проучването
PROACT (Preoperative Arimidex Compared
with Tamoxifen), което сравнява тримесечна неоадювантна терапия на arimidex с
tamoxifen.
Комбинираните резултати от двете изследвания сочат, че ароматазните инхибитори имат предимство пред
tamoxifen при позитивни на естрогенни рецептори големи тумори при постменопаузални жени; ефектът е още позначителен при тумори със свръхекспресия на HER-2 рецептори.
2. Химиотерапия. Неоадювантната химиотерапия води до клинична регресия на
туморите при 70-80% от пациентките. Смята се, че туморите в начален стадий са почувствителни на химиотерапия, отколкото наличието на метастатично заболяване.
Около 15-20% от жените имат пълен отговор, което е по-често при негативни за естрогенни рецептори тумори, отколкото при
позитивни такива.
Резултатите от рандомизирани клинични проучвания сочат, че няма значима разлика в преживяемостта при сравнение на
пред- и следоперативна химиотерапия. Неоадювантният подход намалява нуждата от
мастектомия и дава информация за степента на терапевтичния отговор.
Продължителната инфузионна химиотерапия няма предимства пред конвенционалните методи, но проучването NSABP
B27 (National Surgical Adjuvant Breast and
Bowel Project B27) показа, че провеждането на четири курса с taxotere, след четири
курса антрациклинова терапия, има предимства пред провеждането само на четири курса с антрациклини. За съжаление,
предимствата от патологичната ремисия не
са довели до подобрение в преживяемостта
при приложението на taxotere.
За оценка на ефекта от неоадювантната химиотерапия трябва да се прилага магнитно резонансно изобразяване (MRI), което е с предимства пред клиничната оценка
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или ултразвуковия преглед.
3. Trastuzumab, в комбинация с неоадювантна химиотерапия, води до висока
степен на отговор при тумори със свръхекспресия на HER-2 и може би ще се превърне в стандартна неоадювантна терапия
(заедно с химиотерапията) при големи, локално напреднали HER-2 позитивни тумори, с изключение на възрастните пациентки, при които ароматазните инхибитори
имат същия ефект.
Прогресията на заболяването след неоадювантно лечение е рядко (<5% от пациентите), но ако това се случи, се преминава към втора линия химиотерапия или оперативно лечение. Около половината от пациентките с големи тумори имат регресия,
достатъчна за да се избегне мастектомията,
но всички болни имат нужда от определен
обем оперативна интервенция след неоадювантната терапия, както и от лъчелечение според установените стандарти. (ИТ)
По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата (www.bda.bg):
tamoxifen е регистриран в България с търговските имена
Nolvadex (на AstraZeneca), Tamifen (на Medochemie),
Tamoxifen (на Norton Healthcare и Teva Pharmaceutical Industries), Tamoxifen NIHFI (на NIHFI) и Zitazonium (на
Egis Pharmaceuticals)
anastrozole е регистриран с търговското име Anastrozole (на
AstraZeneca)
letrozole е регистриран с търговското име Femara (на Novartis)
exemestane е регистриран с търговското има Aromasin (на
Pharmacia Italia)
taxotere не е регистриран в България
trastuzumab не е регистриран в България
doxorubicine е регистриран в България с търговското име
Adriblastina (на Pharmacia&Upjohn), Caelyx (на ScheringPlough), Doxolem (на Lemery), Doxorubicine “Ebewe” (на
Ebewe Pharma), Doxorubicine Stada (на Cell pharm), Doxorubicine TEVA (на Pharmachemie BV – TEVA)
epirubicine е регистриран в България с търговското име
Epilem (на Lemery), Epirubicin “Ebewe” (на Ebewe Pharma), Epicindan (на Sindan Pharma), Farmorubicin (на
Pharmacia)
goserelin е регистриран с търговското име Zoladex (на AstraZeneca)
vinorelbine е регистриран с търговското има Navelbine (на
Pierre Fabre)
clodronate е регистриран в България с търговското име Bonefos (на Schering), Clodron Hexal (на Salutas Pharma), Ostac
(на Roche), Sindronat (на Sindan)
zoledronate е регистриран с търговското има Zometa (на Novartis)
За допълнителна информация:
Мамографиите – навреме и редовно! MD 2004; бр. 2
(октомври) http://mbd.protos.bg
Ниска чувствителност на мамографиите в средна възраст. MD
2004; бр. 3 (ноември)
IL-2 определя прогнозата и лечението при рак на гърдата. MD
2004; бр. 4 (декември)
Лечението на рак на гърдата през 2005. MD бр. 1 (февруари)
Рак на гърдата, Kylie Minogue, поп-звезди. MD 2005; бр. 5
(юни)
Открити са “генни” медиатори за метастазиране на рака
на млечната жлеза в белите дробове. MD 2005; бр. 8
(октомври)
Рак на гърдата – намалена преживяемост при висока експресия
на TRAIL-R2. MD 2005; бр. 8 (октомври)
Arimidex одобрен за адювантна терапия при ранен рак на
гърдата. MD 2005; бр. 8 (октомври)
Честота на рецидивите и 15-годишна преживяемост при ранен
рак на гърдата. MD 2005; бр. 8 (октомври)
Trastuzumab – ефективно лечение на HER2-позитивен рак на
гърдата. MD 2005; бр. 10 (декември)
Femara с предимства при ранен рак на гърдата. MD 2006; бр.
1 (февруари)
Използвани източници:
Smith I. and Chua S. ц. BMJ 2006
1. Adjuvant treatment. 332: 34-37
2. Endocrine treatment. 332: 101-103
3. Chemotherapy. 332: 161-162
4. Neoadjuvant treatment. 332: 223-224
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ФОРУМИ
Първата интердисциплинарна медицинска конференция се състоя в Пловдив през март и бе проследена с голям интерес от 260 специалисти.
Идеята за интердисциплинарни срещи не е нова, но
този път лавинообразно нарастващите проблеми събраха заедно пулмолози, отоларинголози, алерголози, невролози, респираторни специалисти. Мотивацията бе прагматична – да се решат проблемите на болни, чиято диагноза и лечение изискват взаимодействие между различни специалности.
Конференцията се опита да отговори на много въпроси, между които:
z Как да се построи диагностичният алгоритъм?
z Има ли консенсус за сънната апнея?
z Ще финансира ли НЗОК проблемните болни, за
които са необходими повече консултанти?
z Къде в България се осъществяват диагностично
достоверни изследвания и къде да се насочват болните от Пловдив?
Ето и някои от основните теми на срещата и имената на някои от колегите, които ги представиха:
z Ендоскопската диагноза - оториноларинголози и
пулмолози
Доц. Ц. Цолов, УНГ и бронхолог
Доц. Д. Костадинов, пулмолог и бронхолог
z Диагнозата и лечението на алергичен ринит и
бронхиалната астма
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Д-р Кехайов, УНГ
Доц. В. Димитров, алерголог
Доц. Ст. Костянев, патофизиолог
z Диагнозата и лечението на дихателните инфекции
Доц. Т. Кантарджиев, микробиолог
Доц. Д. Костадинов
Доц. Зл. Янкова, пулмолог
Проф. Карчев, УНГ
Доц. Бенчев, УНГ
z Диагнозата, лечението и мониторирането на сънната апнея
Проф. З. Захариев, невролог
Проф. П. Стаменова, невролог
Проф. О. Деспотов, УНГ
Доц. Ил.Йовчев, УНГ; Д-р П. Кабакчиев, УНГ
Доц. Ст. Костянев
Д-р Вл. Ходжев, пулмолог
Д-р Д.Петкова, пулмолог
Представена беше и информация за програми и
консенсуси на ERS* и ATS**.
Доц. д-р Златка Янкова
Председател на Националното сдружение на пневмофтизиатрите в България, Ръководител на Клиника
по Пулмология, МУ Пловдив
* European Respiratory Society www.ersnet.org/ers/default.aspx
** American Thoracic Society www.thoracic.org
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PHARMA

Медикаментозно
отказване
от цигарите
Всякa осма секунда умира човек
от заболяване, свързано с тютюневия дим, съобщи Световната здравна организация. Очакванията са, че
в близките 50 години тютюнопушенето ще причини смъртта на над
450 милиона души (1, 2).
Зависимостта от цигарите e пряк
или косвен фактор за заболяваемост и
смъртност при повече от 25 вида заболявания с обществена значимост, сред
които най-сериозни и широко разпространени са:
z онкологичните заболявания – в
България повече от 3000 души годишно умират от рак на белия дроб; почти
90% от тях поради тютюнопушене (3)
z сърдечносъдовите заболявания –
миокарден инфаркт (по данни от проучването INTERHEART – Фиг. 1)
z хроничните неспецифични белодробни заболявания, язва на стомаха,
метаболитен синдром (4)

Никотиновият абстинентен синдром
е лишен от драматизма на алкохолния
или на хероиновия, но е продължителен и поради това трудно преодолим.
Той се изразява в нервност, избухливост, понижена способност за концентрация, нарушен сън и наддаване на
тегло. Тежестта на симптомите намалява в течение на месец-два, но страстното желание за цигари често продължава години наред.
Едва 20% от пушачите, които са
опитали да откажат пушенето, търсят
професионална помощ за това.
Стратегията на петте “А”-та (Ask,
Advise, Assess, Assist, Arrange - питай,
съветвай, прецени, помогни, планирай), която включва поведенческа те-

Тютюнопушене и миокарден инфаркт

OR (Относителен риск)

16
8
4
2

1 Никога 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41+
7489
727
1031
446
1058
96 230
168

Брой (56)

Случаи (218) 4223

469

1021

623

1832

254

583

459

1

1.38

2.10

2.99

3.83

5.80 5.26

6.34

ОR (9.16)

Въпреки че тютюнопушенето все
още не е включено в групата от критерии за диагностициране на метаболитния синдром, то повишава риска за
появата на метаболитен синдром, като
зависимостта е линеарна.
Експозицията на една до пет цигари дневно увеличава вероятността за развитието на метаболитен
синдром 1.5 пъти, като рискът нараства дозозависимо.

Никотин
Тютюнът е единствен източник на
алкалоида никотин. Той притежава необичайно съчетание от свойства, което
е нетипично за останалите стимуланти
- едновременно успокоява и леко стимулира мисълта.

рапия и фармакотерапия, е в основата на програмите за спиране на тютюнопушенето.

Никотин-заместителна
терапия (nicotine
replacement therapy - NRT)
Никотинова дъвка*- използва се
от 1984 година. Първата достъпна за
консуматорите
никотин-заместваща
дъвка е трансмукозно-никотин доставящ полиакрилен продукт, съдържаща 2 mg или 4 mg никотин. Тя не се
дъвче като оригинално произвежданите дъвки, а с прекъсване и се държи в
устата за около 20-30 минути, при което се освобождава около 90% от наличния никотин.
Средното системно приемане на ни-

Брой 3, 2006

котин от цигарите е около 30 mg дневно. Лечението се започва с една дъвка на час и след няколко седмици или
месеци, броят на дневните дози се намалява постепенно, за да се адаптира
организмът към намаленото количество никотин и да се избегне връщане към пушенето. Кафето, плодовият
сок, газираните безалкохолни напитки и храните с висока киселинност могат да намалят букалната абсорбция на
никотин.
Като странични ефекти се описват хълцане, гадене, единични случаи
на астматичен пристъп. Около 20% от
пушачите се пристрастяват към никотиновата дъвка.
Мета-анализи от рандомизирани
контролирани проучвания установяват,
че ефикасността на никотин-заместващите дъвки е 27% спрямо 18% за плацебо (отчетена за период от шест месеца) и 23% спрямо 13% (за период от
една година).
Никотинови лепенки (пластири)** - използват се от 1991 година.
Освобождават бавно никотин. На втория-четвъртия час след апликацията,
се достигат желаните плазмени нива с
продължителност на действие 16 часа
(15 mg) или 24 часа (7, 14, и 21 mg).
Лепенките с високо съдържание на никотин (44 mg) не са по-ефективни от
нискодозираните варианти. Лечение
над осем седмици не повишава ефективността.
Непосредствено след апликацията има бърз трансфер на никотин от
пластира към кожата и тя става резервоар за него, с бавно освобождаване
на веществото в системната циркулация. Мястото на апликация се променя
всекидневно, като не се повтаря поне
за една седмица. Най-често съобщаваните нежелани ефекти при използване
на никотинов пластир са локални кожни реакции, смущения в съня, гадене
или повръщане.
Лечението трябва да започне с 15
mg или 21 mg за осем седмици с 24часови пластири. При поява на странични ефекти, дозировката може да
бъде намалена с 16-часов пластир.
Абстинентните симптоми могат да бъдат овладени в комбинация с 2 mg никотинова дъвка.
Назален спрей*** - осигурява найбързо освобождаване и постигане на
най-високи никотинови нива в сравнение с останалите никотин-заместител-
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ни средства, въпреки че стойностите
не достигат тези при пушене. Рандомизирано двойно-сляпо проучване установи три пъти по-висока ефективност за шест месеца терапия, в сравнение с плацебо (32% при пациентите
в терапевтичната група спрямо 12% за
тези, приемали плацебо) (5).
Единичната доза е 0.5 mg, прилагана във всяка ноздра осем до 40 пъти
дневно. Пиковата плазмена концентрация се достига на 10-15 минута. Пушачът трябва да започне с една-две дози
на час, според индивидуалните нужди,
до максимална дозировка 40 mg на ден
за шест-осем седмици, с постепенно
намаляване на приема.
Никотинов инхалатор**** - използва се от 1998 година. Инхалаторът на никотинови пари, се състои от
мундщук и пластмасова гилза, съдържаща никотин 10 mg и 1 mg ментол,
който намалява възпалителния ефект
на никотина. Повечето от никотина се
подава в устната кухина (36%), хранопровода и стомаха (36%). Много малко никотин се подава към дробовете (4%). Тъй като абсорбцията е първична, чрез устната лигавица, степента й е подобна на тази при никотиновата дъвка.
Лечението започва с шест патрона
на ден за три-шест седмици, с максимална дозировка 12-16 патрона на ден.
Трябва да продължи поне три месеца с
постепенно намаляване на дозата.
Никотинови сублингвални таблетки и таблетки за смучене
(lozenge)***** - те са по-нова орална
форма на никотинова терапия, която
включва микротаблетки и беззахарни
таблетки за смучене. Докато сублингвалните таблетките доставят по-малко никотин от дъвката, таблетките за
смучене доставят 25-27% повече от
тях. Те се предлагат в дозировки 1, 2
и 4 mg, като допустимата дневна доза
е 20 до 40 mg. Не се препоръчва комбинирана терапия с другите никотинови форми.
Плацебо-контролирано проучване
установи, че използването на бонбони от 2 mg и 4 mg за шест месеца, подобрява абстинентните симптоми 2.1 и
3.69 пъти повече в сравнение с плацебо групата.
Препоръчителната доза за 12-седмична програма е една таблетка за
смучене на всеки час за първите шест
седмици, след това по една на два-че-
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тири часа за три седмици и по една на
всеки четири-осем часа в последните
три седмици.
Степените на вероятност за отказване от цигарите при различните форми на никотин-заместителна терапия
са съответно – OR 1.66 при дъвката;
1.81 при пластира; 2.35 при назалния
спрей; 2.14 при инхалатора и 2.05 при
сублингвалните таблетки (6).
Лепенката постига най-висок комплаянс (придържане към лечението) –
при 82% от случаите спрямо 38% при
дъвката, 15% при спрея и 11% при инхалатора (6).
Противопоказанията за прилагане на никотин-заместителна терапия са: остър миокарден инфаркт,
нестабилна стенокардия, употреба
на по-малко от 10 цигари дневно,
бременност или кърмене.
При жените с висока степен на никотинова зависимост трябва да се обсъжда назначаването на комбинирана
терапия с никотин-съдържащи продукти, включително bupropion (категория
B) (7).
Никотинова ваксина - внасянето на антиген, към който е прикрепена молекулата на никотина, цели да
образува антитела (Nic-IgG) с висок
афинитет и специфичност към никотина. Антителата секвестират никотина в кръвта и блокират никотин-индуцираното освобождаване на допамин в
nucleus accumbens.
В момента тече фаза II на мултицентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване с Nic Vax на фирмата Nabi
Biopharmaceuticals (www.nabi.com),
което трябва да докаже безопасността и ефективността на ваксината при
хора.

Медикаменти несъдържащи никотин
Bupropion****** е антидепресант,
селективен инхибитор на обратната резорбция на катехоламините (норадреналин и допамин) в невроните. Повлиява слабо обратното навлизане на индоламин (серотонин) и не инхибира
ензима моноаминоооксидаза (МАО).
Въпреки това, неговото прилагане заедно с МАО инхибитори е противопоказано, но може да се използва заедно със селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина (СИОПС/SSRI) или с трициклични антиде-
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пресанти (8).
Препоръчва се лечението с bupropion
да започне две седмици преди деня,
предвиден за отказване на цигарите.
Началната доза е 150 mg в един прием
в продължение на три дни. Дозата се
повишава до 150 mg два пъти на ден
за седем до 12 седмици, като интервалът между приемите трябва да бъде не
по-кратък от осем часа. Намалява наддаването на тегло по време на терапевтичния курс. Лечението с bupropion e
икономически по-ефективно отколкото
никотиновите лепенки, прилагани самостоятелно, показа сравнителен анализ (9). Медикаментът има добър профил на безопасност и ефективност при
пациенти с ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест).
Rimonabant******* е селективен
ендоканабиноиден (СВ тип 1) рецепторен антагонист, блокиращ мозъчните рецептори от ендоканабиноидната мрежа, която участва в контрола на
апетита (анорексигенен ефект), както
и във феномена на пристрастяването/
зависимостта (10).
CB1 антагонистът инхибира допамин-освобождаващия ефект на никотина в nucleus accumbens и в проучвания при животни е доказано, че намалява никотиновата саморегулация (11).
Рандомизирано контролирано проучване, включващо 787 пушача, лекувани в
продължение на 10 седмици, установи
36% ефективност при пушачите на терапия с rimonabant, в сравнение с 20%
при плацебо групата.
Отказът от тютюнопушене води при
повечето хора до натрупване на допълнително тегло в размер средно на
3 до 5 kg. Допълнителното лечение с
rimonabant бе свързано със значимо
по-малка промяна в теглото в сравнение с контролните случаи на поведенческа терапия и плацебо в рандомизирани проучвания при хора, опитващи
се да преустановят тютюнопушенето.
Rimonabant е доказал ефективността си в две независими изследвания - RIO-Lipids (Rimonabant In
Obesity) и STRATUS-US (STudies with
Rimonabant And Tobacco USe). В момента той е в последна фаза на изпитване и се очаква на пазара в САЩ преди края на 2006 година.
Varenicline******** стимулира никотинови ацетилхолинови рецептори
(nAchR), без да има адитивен ефект.
Представлява никотинов парциален
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рецепторен агонист, разработен в таблетна форма. Медикаментът помага
за профилактиране на абстинентните
симптоми при хора, които се опитват
да се откажат от тютюнопушене, показаха данните от фаза III клинични проучвания (12). Това доведе до регистрирането му от FDA в края на 2005 година.
В етап на изпитване се намира и
МАО инхибиторът selegiline, но данните от две клинични проучвания не
показаха статистически достоверна
ефективност в сравнение с плацебо.
Медикаменти, които бяха оценени в
програми за отказване от тютюнопушене и които НЕ показаха ефективност
в тази област, са: трициклични антидепресанти (doxepin и imipramine), МАО
инхибитори (moclobemide), селективни инхибитори на обратното поемане
на серотонина (fluoxetine, paroxetine,
sertraline) и други антидепресанти
(tryptophan и venlafaxine).

Алтернативна терапия

macol 2002; 13:451-63 www.behaviouralpharm.com/pt/re/
bpharm/home.htm
12. Roan S. Another weapon against the addiction. Drug under
study could help more smokers stop. The LAT, 2003 www.
post-gazette.com/pg/03322/240830.stm
13. Rigotti NA. Clinical practice. Treatment of tobacco use and
dependence. N Engl J Med. 2002; 346: 506-512 www.nejm.
org

Повече нови
медикаменти
от Европа
през 2006
За първи път от много години, аналитиците във фармацевтичната индустрия смятат, че европейските лекарствени фирми са в по-добро състояние
от американските си конкуренти, както по отношение на очакваните регистрации на нови медикаменти, така и в
приходите и печалбата си.
В края на януари най-голямата ле-

Липсват научно-обосновани доказателства за ефективността на методи
като акупунктура, акупресура, лазертерапия и електростимулация за отказване от тютюнопушенето (13). (КП)
* Nicorette Mint на Pfizer e регистриран в България (www.
bda.bg)
Nicotinell на Novartis (дъвка, таблетки и лепенки) e
регистриран в България
** NiQuitin CQ (дъвка, таблетки и лепенки) на GlaxoSmithKline www.gsk.com е регистриран в България
*** Nicorette nasal spray (GlaxoSmithKline) не е регистриран
у нас
**** Nicotrol Inhaler (Pfizer) не е регистриран у нас
***** Niaspan (Kos Pharmaceuticals) е регистриран в
България
****** Bupropion (Wellbutrin, Zyban ) на GlaxoSmithKline, не
е регистриран в България
******* Rimonabant (Аcomplia) предстои да бъде одобрен от
FDA www.fda.gov
******** Varenicline на Pfizer e произвеждан с търговското
наименование Champix
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3. Димитрова К. Пушенето увеличава риска за 11 вида рак.
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карствена фирма в света – американската Pfizer, публикува отчета си за
2005 година, който за първи път от години показа намаляване на продажбите с 2% и на печалбите със 7% (съответно на $51.3 милиарда и $15 милиарда). Това се дължи основно на изтичане на патентна защита за ключови медикаменти и недостатъчно нови разработки, готови за регистрация.
Допълнителен проблем бе изтеглянето от пазара на селективния COX2 инхибитор Bextra (valdecoxib), като
резултат от проблемите, които Vioxx
(rofecoxib) причини на конкурента
Merck. Вторият СОХ-2 инхибитор на
Pfizer – Celebrex (celecoxib), също намали продажбите си.
В същото време швейцарският
Novartis съобщи за увеличение през
2005 година на приходите с 14% и на
печалбите с 10% ($32.3 милиарда и
$6.14 милиарда). Това се дължи найвече на сравнително ограничена кон-
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куренция от страна на генериките, на
бързо увеличаващо се портфолио от
противоракови и сърдечносъдови лекарства и на неочаквано добри резултати от продажбата на собствени генерични лекарства.
Novartis очаква регистрацията на
четири нови лекарства от FDA през
2006, за две от които се предрича статут на blockbusters (годишни продажби
за над $1 милиард).
Според специалистите, американските фармацевтични фирми са по-изложени на конкуренция от производителите на генерични версии на лекарства, имат по-малко медикаменти,
които са кандидати за регистрация в
САЩ, Европа и Япония през 2006, а
приходите от пуснатите на пазара лекарства през 2005 се очаква да нарастнат едва през 2007 и по-нататък. Те
също имат много по-сериозни проблеми със съдебни процеси и плащания
на обещетения.
Според консултантската фирма IMS
Healthcare, през 2006 медикаменти с
годишни продажби за $23 милиарда ще
загубят патентната си протекция срещу генерики. През 2010 година се очаква генерики да атакуват продажбите
на лекарства за $34 милиарда. Най-засегнати от този тренд са американските фармацевтични гиганти (около 80%
от приходите от медикаменти с изтичащи патенти са техни).
Намалените печалби принудиха американските фирми да започнат реорганизации и съкращаване на разходите,
като основните спестявания идват от
намаляването на инвестициите в научни проучвания и разработка на нови
лекарства (залагането на подобна бомба с часовников механизъм може да се
обясни само с натиска на акционерите
им, които искат бързи печалби...).
Големите европейски фирми, като
Novartis, GlaxoSmithKline, SanofiAventis и Roche, имат много малко лекарства с изтичащи патенти, увеличават печалбите си от медикаменти, които бяха пуснати на пазара през последните две години и са с почти гарантирано увеличение на печалбите
през 2006.
Roche, безспорният лидер в противораковата терапия, благодарение на
купуването на американската биотехнологична фирма Genentech, очаква
близо 50% от продажбите през 2006
(и над 50% през 2007) да са от нея.
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Водещи медикаменти са моноклоналните антитела Avastin (bevacizumab)
– антиангиогенна терапия на метастатичен колоректален карцином, която
се прилага заедно с химиотерапия, и
Herceptin (trastuzumab) – при HER2+
позитивен рак на гърдата.
Novartis има портфолио с препарати в областта на онкологията с
blockbuster статут, между които са:
Femara (letrozole) – инхибитор на ароматазата, който се използва за хормонална терапия на рак на гърдата при жени след менопауза; Zometa
(zolendronate) - бисфосфонат за лечение на тумор-индуцирана хиперкалциемия, на костни лезии при мултиплен
миелом и костни метастази на солидни тумори и Gleevec/Glivec (imatinib
mesylate) за терапия на хронична миелоидна левкемия и гастроинтестинални стромални тумори.
През 2006 се очаква регистрацията на нови медикаменти на европейски фармацевтични компании, като
сред тях се откроява тази на лекарството за отказване от тютюнопушене и за редукция на теглото Acomplia
(rimonabant) на Sanofi-Aventis. Прогнозите за неговите годишни продажби
през 2010 са за над $5 милиарда!
Novartis почти сигурно ще успее
да регистрира през 2006 инхибитора на дипептилпептидаза IV - Galvus
(vildagliptin, LAF237) като средство
за лечение на диабет тип 2 и Aliskiren
(SPP100) – антихипертензивен препарат, който е първи представител на новия клас инхибитори на ренина и ще
допълни групата на блокерите на ренин-ангиотензиновата система.
Roche има 32 лекарства, които са на
различен етап на клинични изпитания
при хора, което гарантира заявки за
регистрация за много от тях.
Британската GlaxoSmithKline има
четири онкологични медикамента във
финални фази на клинични изследвания, като с потенциал на blockbuster е
Tykerb (lapatimib) – инхибитор на тирозин киназните компоненти в ErbB1
и ErbB2 рецепторите при HER2+ позитивен рак на гърдата, който се очертава като първа линия терапия на тумори с повишена експресия на ErbB2
рецептори поради голямата им склонност към метастазиране в мозъка.
Друг източник на очаквани приходи и печалби, основно за европейските фирми (които контролират 65% от
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световната продукция), са ваксините доскоро считани за “доведено дете на
голямата фарма”. За тях се предрича
ръст на продажбите от около 20% всяка година поне до края на десетилетието. Търсенето само на противогрипни
в света се е увеличило повече от два
пъти от 1994 година насам.
През следващите пет години
GlaxoSmithKline планира регистрацията на пет нови ваксини. Преди няколко месеца фирмата пусна на пазара в Мексико Rotarix за превенция на
остри гастроентерити в ранна детска
възраст, причинени от rotavirus (тази
вирусна инфекция води до 138 милиона заболявания годишно и 440 000
летални изхода поради дехидратация
или до един смъртен случай на дете в
минута).
До няколко месеца GSK ще подаде заявка за одобрение в Европа и
на Cervarix – ваксина срещу human
papilloma virus (HPV), който се смята за причинител на рак на маточната
шийка – втората по честота неоплазма при жените, причиняваща 270 000
смъртни случаи годишно. Въпреки че
фирма Merck най-вероятно ще е първа на американския пазар с конкурентната ваксина RotaTeq, очакванията са,
че Cervarix на GSK ще е по-успешна
в Европа.
Прогнозираните големи печалби от
бизнеса с ваксини бе причината в края
на 2005 година Novartis да плати $5.1
милиарда за американския им производител Chiron. (ДЯ)

Новини от
голямата фарма
Само година след като се превърна
в световен лидер в производството на
генерични медикаменти, швейцарският
фармацевтичен гигант Novartis загуби
короната, която му бе отнета от израелската Teva. Teva успя да купи американският производител на генерики
IVAX.
Както се и очакваше, нито една от
другите големи лекарствени фирми не
се включи активно в надпреварата за
производство на генерики, което даде
възможност на Teva да консолидира
позициите си.
В същото време Novartis наля мас-
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ло в огъня на спекулациите, че ще
купи най-голямата европейска биофармацевтична фирма – швейцарската Serono, като се оттегли от наддаването за специализирания производител
на ваксини BERNA BIOTECH – също
от Швейцария.
След официалното заявление на
Serono, че фирмата не е получила
оферти за покупка до изтичане на посочения от нея краен срок, специалистите посочиха британската GSK като
евентуалния купувач. Но през март и
GSK се отказа.
Serono се е самооценило на над $15
милиарда – цена, която едва ли много потенциални купувачи могат да си
позволят.
Pfizer стартира успешно 2006, след
като FDA и EMEA одобриха инхалаторна лекарствена форма на рекомбинантен човешки инсулин – Exubera, за
лечение на диабет тип 1 и 2. Освен
това FDA одобри и Sutent (sunitinib
malate) – първият онкологичен медикамент с две показания за приложение
- за лечение на напреднал рак на бъбрека и гастроинтестинални стромални тумори.
В Европейския съюз Baxter регистрира успешно Kiovig (интравенозен човешки имуноглобулин) за лечение на имунодефицитни състояния. Инжекционна лекарствена форма на Bonviva (ibandronate) на Roche
и GlaxoSmithKline стана първият интравенозен медикамент за лечение на
остеопороза, който е достатъчно да се
прилага само четири пъти годишно.
Хормонозаместителният пач Climara
Pro (estradiol/levonorgestrel transdermal
system) на Schering получи одобрение за превенция на постменопаузална остеопороза с еднократно седмично приложение. FDA защити продажбата без рецепта на Alli (orlistat) на
GlaxoSmithKline – нискодозирана (60
mg) версия на Xenical (orlistat) 120 mg
на Roche за лечение на затлъстяване.
Епичната сага по сливането на
Johnson&Johnson с Guidant изглежда е пред неуспешен финал, след като
Guidant получи оферта за $27 милиарда от Boston Scientific.
Bayer ще разпространява ангиотензин II рецепторния блокер Pritor
(telmisartan) на GlaxoSmithKline в
някои европейски страни. Bayer съвместно с Nuvelo започна разработването на ново тромболитично средство
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– alfimeprase.
Eli Lilly и Alkermes изследват съвместно Forteo (teriparatide) – инхалационен паратироиден хормон за лечение
на остеопороза, а Wyeth започна стратегическо партньорство с Tribulon в
областта на възпалителните заболявания и имунотерапията при злокачествени заболявания.
Комитетът за лекарствени продукти
към EMEA взе ключово решение да
подкрепи Omnitrope (човешки растежен хормон) на Novartis, който ще е
първият „биогенеричен” продукт, одобрен в Европа.
Merck даде старт на RotaTeq – перорална, жива, петвалентна ваксина срещу ротавируси, които са чести причинители на диария при деца.
След оттеглянето на RotaShield – перорална, жива, тетравалентна ротавирусна ваксина на Wyeth през 1999 поради неблагоприятни странични ефекти, RotaTeq ще запълни липсата на пазара на подобна ваксина. Анализатори предричат годишните продажби на
ваксината да достигнат $500 милиона.
Антибиотикът Ketek (telithromycin)
на Sanofi-Aventis бе свързан с няколко случая на тежки чернодробни увреждания, а антидиабетните медикаменти Avandia (rosiglitazone maleate)
и Avandamet (rosiglitazone maleate/
metformin HCL) на GlaxoSmithKline
– с оток на макулата.
Кремовете Elidel (pimecrolimus)
на Novartis и Protopic (tacrolimus) на
Astellas получиха „black box warning”

– най-високата степен на предупреждение на FDA, за възможен риск за
развитие на злокачествени заболявания.
За антифибринолитика Trasylol
(aprotonin) на Bayer бе установено, че
приложението му по време на сърдечни
операции за намаление на кръвозагубата удвоява риска от бъбречна недостатъчност и инсулт. FDA реши, че антиастматичният медикамент Primatene
Mist (на Wyeth) трябва да има нова
лекарствена форма, която да не съдържа хлорофлуорокарбони.
AstraZeneca прекрати разработването на антикоагуланта си Exanta
(ximelagatran) след случай на тежко чернодробно увреждане при един
пациент. Медикаментът, за който се
предполагаше, че ще се превърне в
“blockbuster” с очаквани годишни продажби от $3 милиарда, бе отхвърлен
от регулаторните органи в САЩ през
2004. Досега Exanta е приложен на
около 400 пациенти за профилактика
на венозен тромбемболизъм.
Roche временно прекрати набирането на пациенти за фаза 3 клиничното проучване на противораковия медикамент Avastin (bevacizumab) от съображения за сигурност.
Резултатите от изследването AVANT,
което оценява ефикасността на медикамента за следоперативна превенция на
рак на дебелото черво сочат, че комбинацията от bevacizumab, capecitabine и
oxaliplatin води до по-висока смъртност, в сравнение с приложението на

bevacizumab и стандартна комбинация
за химиотерапия Folfox (oxaliplatin, 5fluorouracil и leucovorin) или самостоятелно приложение на Folfox.
Pfizer обмисля да продаде отдела
си за лекарства, продавани без рецепта (OTC продукти), който носи около $4 милиарда годишно. Приходите на фирмата намаляха с 2% през изминалата година, което се дължи найвече на загубата на патента на Norvasc
(amlodipine), голямата конкуренция
на пазара на статини, която засегна
Lipitor/Sortis (atorvastatin), и проблемите с COX-2 инхибиторите.
Подобни са и намеренията на
Astellas – третата по големина фармацевтична компания в Япония (третият по големина фармацевтичен пазар
в света), създадена от сливането на
Fujisawa и Yamanouchi през миналата
година. Интерес към отдела на фирмата за лекарства, продавани без рецепта, проявяват Takeda Pharmaceutical
– най-голямата фармацевтична компания в страната, както и най-големият
генеричен производител в Япония –
Taisho Pharmaceutical.
Abbott Laboratories бе изключена от членство за период от минимум
шест месеца от Асоциацията на Британската фармацевтична индустрия
(ABPI), поради тежки нарушения на
Кодекса за практика на организацията. (ИТ)
Използвани източници:
1. World Pharmaceutical Market Summary – Issues 1-2/2006
www.ims-global.com
2. PharmaTimes NewsOnline www.pharmatimes.com

PRIMUM NON NOCERE
Telithromycin* може да предизвика тежки чернодробни
увреждания, предупредиха FDA и EMEA (1, 2). Повод за
тревогата на двата регулаторни органа са няколко случая
на тежки токсични реакции, свързани с приема на медикамента, публикувани през януари on-line и през февруари в
списание Annals of Internal Medicine (3).
След извършването на първоначален обзор, Комитетът
за медицински продукти в хуманитарната медицина към
EMEA изиска производителят да промени лекарствената
информация на Ketek и да включи допълнителни предупреждения за възможни чернодробни увреждания. Това е
предпазна мярка до публикуването на пълната оценка на
съотношението полза/риск с оглед подновяването на разрешението за продажби на медикамента.
Докладваните клинични случаи са за настъпил тежък остър
хепатит, включително чернодробна недостатъчност с фатален изход. Усложненията са се развили по време на или непосредствено след приложението на telithromycin и в повечето случаи са преминали след прекратяването на терапи-

ята.
EMEA разглежда и други случаи за прояви на токсичност
при приложението на медикамента.
FDA и ЕМЕА препоръчват пациенти, които приемат
telithromycin да се наблюдават за появата на чернодробни нарушения (загуба на апетит, пожълтяване на кожата и
очите, тъмна урина, сърбеж, болки в корема). При появата
на симптоми на чернодробна недостатъчност, приемът на
медикамента трябва да се преустанови.
Telithromycin е кетолиден антибиотик – първият от този
клас за лечение на дихателни инфекции, причинени от няколко вида микроорганизми, включително Streptococcus
pneumoniae и Haemophilus influenzae. (ИТ)
* telithromycin (Ketek на SanofiAventis) е регистриран в България
Използвани източници:
1. ЕМЕА press release 27.01.2006. EMEA statement on the safety of Ketek (telithromycin).
www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/2938606en.pdf
2. FDA Public Health Advisory 20.01.2006. Ketek (telithromycin) tablets
www.fda.gov/cder/drug/advisory/telithromycin.htm
3. Clay K., Hanson J., Pope S. et al. Brief Communication: Severe hepatotoxicity of telithromycin:
three case reports and literature review www.annals.org
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Шок или шокова
терапия за
болничната
помощ
Въвеждането на един източник на
плащане в болничната помощ – НЗОК,
е революционна крачка в процеса на реформиране на българското здравеопазването, но тя разстрои колегията, създавайки проблеми, които поставиха под
съмнение жизнеспособността на системата.
“Новият начин на финансиране на
болниците от началото на 2006 година само от НЗОК
е най-справедливият, защото ще бъде
изцяло за извършена дейност и няма да
има възможност за
разпределяне на допълнителни средства
по неясни критерии
и субективно,” заяви
министърът на здравеопазването проф. д-р
Радослав Гайдарски.
И бе категоричен:
“Никой няма да ни
приеме в Европейския
съюз с досегашното
двойно финансиране и
с неясния механизъм
за разпределяне (на
средствата) от бордовете (на болниците).”
Проф. Гайдарски не скри, че е наясно
че това, което се прави, не е най-доброто. “Трябваше да го направим... Връщане назад няма! България е закъсняла
с реформата, тъй като тази система е
трябвало да бъде въведена още през
2001 година, когато се създаде здравната каса, а сега се опитваме да компенсираме в рамките на една година”.
Според новата система, всяко лечебно заведение ще трябва да си изкарва
парите, а това може да става с по-голям брой преминали пациенти. Идеята
е, който работи повече, да получи повече. “Защото в целия свят се заплаща
за труд. А ние досега сме заплащали
на глава,” сподели в друго свое изказване министърът.
По административен път, без паза-
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рен механизъм
Няма съмнение, че трябва да се наложи възможно най-рационално разходване на средствата, но възниква въпросът дали създаването на такъв монополист като здравната каса няма да
затвори плътно вратите пред един от
най-мощните двигатели за развитие
– конкуренцията?
В своя общ поглед над бюджет 2006,
Георги Ангелов от Института за пазарна икономика пише за глава “Здравеопазване”: “И в тази сфера се запазва неефективността на разходване на средствата. Все повече средства се централизират в здравната каса. Не се мисли
за допускане на конкурентни здравни каси, нито за промяна на стимулите в системата.

Без конкуренция между частни
здравни каси, както и между частни
болници, е трудно да очакваме някакво подобрение в работата на системата, независимо от наливането в
нея на огромни средства.”
Против системата “клинични пътеки”
се изправиха от КТ “Подкрепа”: “Считаме, че тази методика - клинична
пътека, вече изчерпа своя положителен потенциал и започва да става
вредна както за пациентите, така
и за работещите в болниците,” заяви д-р Теодора Вълчева, председател на
Медицинската федерация към синдиката. “По-скоро би трябвало да се осигури финансовият ресурс, за да бъде възможно въвеждането на модерна система, по която работят в западноевропей-
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ските страни, в САЩ, в Австралия,” допълни тя.
Според “Подкрепа”, замяната на системата би трябвало да се подложи на
широка дискусия. Д-р Вълчева каза, че
има идеи за децентрализиране на пазара на здравни услуги, защото в момента “има един универсален монопол,
който мултиплицира допуснатите
грешки”. А би трябвало да се създадат
конкурентни условия при различна стойност на услугата в отделните болници.
Тази теза не се споделя от д-р Димитър Димитров, директор на университетска болница “Св. Анна” и председател на Асоциацията на работодателите в здравеопазването: “Не мога да кажа
дали настоящата система е най-правилната. Ние сме свикнали с клиничните
пътеки. Най-голямата пречка е хронично недофинансираното здравеопазване. И миналата година
не достигаха 200 милиона лева, и сега не
достигат 200 милиона
лева”.
За сега реформата
се налага по административен път без
да се използват лостовете на пазарната икономика. Тя се
провежда и в условията на ограничен финансов ресурс, който
е функция на икономическото състояние
на държавата.
Битката за по-голяма част от бюджета за здравеопазване завърши с отпускането на 1.997 милиарда лева, което е с 220 милиона повече от миналата година. Не се прие исканото увеличение на процента за здравеопазване от БВП на 5% и той остана 4.3%.
Бюджетът на МЗ е 405 милиона лева
за заплащане на дейности, които са определени като национални приоритети и са задължение на държавата. Това
са спешната медицинска помощ, психиатричните болници, домовете за медико-социални грижи за деца, центровете по хемотрансфузиология, национални
здравни програми.
И така - без да осигури необходимите
средства за такава радикална промяна,
държавата наложи своята рестриктивна
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финансова рамка за болнична дейност.
“Финансирането от един източник е
нещо положително,” заяви председателят на здравната комисия в парламента доц. д-р Борислав Китов. “Друг е въпросът дали правителството беше готово за тази иначе необходимост. Според мен те не бяха съвсем готови както
чисто организационно, така и чисто финансово и това в момента поражда известни проблеми”.
Проблемите се стовариха върху “бялата” гилдия.
Как ще изглеждат заплатите ще
стане ясно през април
Според данни на МЗ, за сега работната заплата за всички болници е спаднала
средно със 17 лв. (за февруари спрямо
същия месец миналата година), докато
за университетските болници средното
намаление е с 39 лв. Едно от обясненията е, че по-малкото заплащане се дължи
и на реанимационните и интензивните
отделения, където се изразходват наймного пари, а точно за тях не бяха осигурени необходимите средства.
Гайдарски очаква средната лекарска заплата в страната да бъде около
500 лв., но получавана на принципа
тези, които работят повече, да получават повече. “Това цели новата система
и това е подходът в развитите страни.
Ние не можем да дадем (заплати)
както миналата година, това е безумие, безхаберие – да дадеш 4000 лв.
при положение, че не си си платил
нищо (дълговете на болниците)...
Ако вие сте частен лекар или имате
частна болница, най-напред се разплащате с кредиторите, после изплащате
заплатите”.
Министърът заяви, че този механизъм съвсем не е нов, а се прилага по
целия свят: “Например Испания, Португалия, Ирландия – те минаха на този
принцип, изживяха този момент. Някои
казват, че е шоков момент. Но сега са
много по-добре”.
Най-засегнати са тъкмо лекарите, които работят най-много и посрещат най-тежките случаи – тези от големите лечебни заведения. Микробиолог в една от водещите софийски болници сподели, че през декември заплатата
му е била 500 лв., а сега получава с 200
лв. по-малко.
Млада невроложка разказа, че е получила 175 лв. заплата - със 130 лв. помалко от предходните и възкликна: “Как
се преживява с такива пари, как да си

посрещна разходите в дома ?” А друг
лекар добави: “Ако заплатата ти е била
4000 лв. и е орязана наполовина, ще можеш да преживееш, но нашите заплати и
без друго не бяха високи.”
Повечето оплаквания от болниците е
за срив на заплатите средно с около
40%, както е например в МБАЛ “Д-р
Петър Москов”. Средно с около 100 лв.
са намалели заплатите в Русе. В университетска болница “Св. Анна” януарските заплати са били средно със 7% пониски от последните миналогодишни...
До декември миналата година основните заплати на медицинския персонал по трудов договор се осигуряваха
от министерството. Към тях се разпределяха допълнително 40% от здравната
каса за работа по клинични пътеки. На
практика, министерството е дофинансирало заплащането на лекарите. Тази година обаче МЗ не дава такава субсидия
и болниците трябва да покриват разликата със свои приходи.
Според Инструкция №1, частта, която определя фонд работна заплата, се
изравнява в края на тримесечието.
“С тези цифри, които имаме досега
и с цифрите от март, ще добием представа на какво ниво влизаме в Инструкция №1 и каква сума трябва да
доплатим. Така че тези цифри сега са
за изплатените заплати от законните трудови договори на всеки служител. Не е включено допълнителното възнаграждение. Инструкцията
вече е одобрена, чакаме публикацията
й в Държавен вестник,” каза зам. министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев.
Лекари обаче реагираха, че като им
доплатят на куп за тримесечието, то тогава държавата ще наложи големите си
данъци и парите им отново ще се стопят.

Протести
Лишени от правото на стачка, докторите изразиха несъгласието си с протести из цялата страна.
МБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович”
в Стара Загора и Университетската болница в града първи обявиха мълчалив
протест през март срещу намалелите им
възнаграждения и се противопоставиха
на плановете на министерството да слее
двете болници, като отказаха предвиденото за това финансиране от Световната банка.
МЗ опроверга твърденията на област-
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ната болница за липса на пари, като заяви, че тя е получила през януари приходи от 928 000 лв., което е със 72 000
лв. повече от същия период на миналата
година. Но министерството призна, че
средната работна заплата на целия персонал за януари е намаляла в сравнение
с размера й през януари миналата година – сега тя е 319 лв., а е била 416 лв.
“Подкрепа”, която настоява за бюджет от 8% от БВТ за здравеопазване за
2007 и отстоява правото на медиците на
стачка, заяви че кулминацията на протестите в цялата страна ще бъде през април. Колегите им от КНСБ също настояват за адекватни спешни мерки за преодоляване на кризата в болничното здравеопазване.
В протестна декларация до МЗ, лекарските синдикати в Университетската
болница “Св. Георги” в Пловдив предупредиха за задълбочаване на финансовите проблеми на болницата и протестираха срещу намалените им заплати с
50% в сравнение с миналата година, когато средното лекарско възнаграждение
в болницата е било 1400 лв. на месец.
“И аз през декември бях на 2400 лв.,
а сега съм на 1000 лв. И аз съм недоволен,” казва в едно интервю директорът
на болницата д-р Илия Баташки. И обясни, че високите заплати са били възможни, защото болницата не е плащала задълженията си към доставчиците на лекарства. “В някои месеци 76% от приходите са давани за заплати.” И допълва, че вече никой доставчик
не иска да дава на вересия, а болницата
е с 22 милиона лева дълг...
Шефове на болници се притесняват,
че по-ниските възнаграждения ще прогонят най-добрите лекари. Висококвалифицирани специалисти от шуменската МБАЛ са пред алтернатива да напуснат работата си и да преминат в частния сектор. Д-р Петър Загорчев, председател на БЛС Шумен сподели в телевизионно интервю, че като завеждащ отделение, с три специалности и с 32 години трудов стаж има основна заплата от
500 лв.
Той каза, че до миналата година лекарите трудно са излизали в отпуск,
защото това се е отразявало на допълнителното им стимулиране, а
сега все по-често се подавали молби
за месец, месец и половина отпуск,
защото дали ще са или няма да бъдат
на работа, заплатата ще бъде една –
само основна.
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Подкрепя го и д-р Ивайло Петров,
завеждащ отделение в същата болница: ”Ние сме увеличили броя на болните няколко пъти, а доходите намаляват.
Това е важен проблем. Когато човек работи интензивно и се опитва да работи
по-добре, би трябвало да се качат и доходите. В противен случай той изглежда
смешен в собствените си очи. Оттук нататък проблемът със задържането на добрите специалисти е сериозен... Аз съм
си дал срок до средата на тази година,
имам алтернатива да изляза на свободна
практика, най-вероятно и други мои колеги това ще направят”.
Не всички се оплакаха от намалени
заплати. Средното месечно възнаграждение на лекарите в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” в Монтана, болница без
стари дългове, е 1046 лв. Според МЗ,
януарската заплата на лекарите в МБАЛ
“Христо Ботев” във Враца е 515 лв., а
през 2005 г. средната работна заплата
там е била 420 лв. Увеличили са се заплатите в Смолян...

Криза, но защо?
Криза има и тя е очевидна. Причините са много:
z недомислените клинични пътеки,
които не само, че са нелогично определени, но както и НЗОК, и МЗ признават - са финансирани средно само около 70%
z не е разрешен проблемът със заплащането на грижите за 1.1 милиона
здравно неосигурени, които засега висят
в графа разходи на всяка болница
z дългове, натрупани при друга финансова система, сега трябва да се изплатят от лечебните заведения. И найважното – липсва национална стратегия, която да даде визия и на изпълнителите на болничната помощ за тяхното бъдеще
Дали очакваната здравна стратегия,
над която повече от 200 души работели
от миналата година, ще предложи такава
визия, ще се разбере през април, когато
се очаква тя да бъде предложена за широка дискусия от цялата общественост.
Много големи са безпокойствата
на здравните мениджъри за финансово “недохранените” клинични пътеки. Министър Гайдарски също призна,
че цените на някои от тях не са коректно формирани.
Уверенията на МЗ са, че ще се търси
повишение с около 200 милиона лева на
цените на клиничните пътеки след пър-
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вото полугодие. Парите ще дойдат от
заложения по-голям брой болни, за които здравната каса е предвидила пари.
МЗ смята, че преминалите през здравните заведения пациенти ще бъдат 990
000, вместо разчетените от здравната
каса 1.4 милиона. Д-р Матеев разясни,
че разликата се обяснява с двойното отчитане и финансиране на болниците миналата година.
В МЗ се обмисля и въвеждането на
клинична пътека за спешната помощ,
тъй като за сега на болниците не се
изплащат разходите за пациентите,
които се обработват, но не постъпват
на лечение.
“Парите за здравеопазване и за клинични пътеки никога не стигат и няма да
стигнат. Те не стигат и в Швейцария, и
в САЩ, а какво остава за по-бедни държави като България... Ние се стараем в
рамките на това недофинансиране, тъй
като НЗОК покрива частично разходите, да компенсираме с много добро качество на работата – в смисъл да няма
усложнения, които да оскъпяват лечението,” каза пред журналисти проф. др Венцеслав Бусарски, началник на Клиниката по неврохирургия към “Св. Иван
Рилски”.
“За съжаление, в Националния рамков договор има известни дефекти много от нещата, които се използват в
неврохирургията, като имплантанти, мозъчни клапи за деца и за възрастни не
са включени и не се заплащат от касата.... Една мозъчна клапа струва между $1200 и $3000. Една спинална стабилизация, която се използва при фрактури на гръбначния стълб или при някои тумори, или при дискови заболявания, струва между 1500 и 6000 лв. Това,
за съжаление, също не се заплаща от
НЗОК по НРД,” допълни той.

Удар за болниците е
приемът на здравно
неосигурените
За сега тяхната бройка общо за страната е малко над 2000 души, но до края
на годината се очакват още много пъти
по толкова... Д-р Методи Янков, директор на 1-ва АГ болница “Св. София” бе
съобщил, че 65 неосигурени жени са родили при тях през януари, като само седем са платили, а останалите 58 не са
им оставили и стотинка. Стойността на
едно нормално раждане в болницата е
610 лв., а раждането с цезарово сечение
е около 900 лв. Клиничната пътека е за
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400 лв. Не се включва гледането на новороденото, на самата родилка.
Болницата не е генерирала дългове
миналата година, но сега ги трупа. Със
същия синдром са и други лечебни заведения, въпреки отчетените увеличения
на приходите и намаления на разходите.
“Това е сериозен национален проблем. Бомба със закъснител, поставен
още в началото на здравната реформа,”
алармира шефът на БЛС д-р Андрей Кехайов. Той счита, че петте милиона
лева гаранционен фонд за бедни е недостатъчен и трябва да бъде поне 20
милиона лева.
Не са малко лечебните заведения с
тежко финансово наследство от минали години. Дълговете са се покачвали
лавинообразно, за да достигнат общата
сума от 220 милиона лева за 2005, започвайки с 20 милиона за 2001 година.
Според министър Гайдарски, тези дългове са натрупвани главно заради ремонти, закупуване на апаратура и раздаване
на високи заплати през миналата година. Ще се създаде комисия, която ще отпуска средства тази година за закупуване на апаратура, а министерството разполага с 16-20 милиона лева.

През изминалите години
държавата е покривала
дълговете под формата
на дотации
МЗ пое 86 милиона лева от миналогодишните задължения със средства от
държавния бюджет и от резерви на министерството. Останалата част лечебните заведения ще изплащат сами. А това
се отразява твърде болезнено на заплатите на персонала.
МЗ заедно с министъра на финансите Пламен Орешарски се опитват да намерят формула, тези 150 милиона лева,
които дължат болниците за 2005, заедно
с неизплатени дългове от 2004, да бъдат
разсрочени. До края на май МЗ и НЗОК
ще трябва да извършат финансов анализ
и да разработят заедно с лечебните заведения оздравителни програми за тяхната дейност. На базата на тези програми ще се предложи на фирмите производители и доставчици механизъм за обслужване на просрочените задължения
за лекарства и консумативи.

Да му мислят здравните
мениджъри
- “Търговска лига – Национален аптечен център” АД е завела съдебни дела
срещу десетина болници в страната,
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между които и “Пирогов”, за неизплатени 366 000 лв. Миналата година “Търговска лига” е завела дело за обявяване
в несъстоятелност на университетската
болница в Плевен, заради 1.6 милиона
лева дълг, но впоследствие двете страни се споразумели и делото било прекратено.
Общите задължения на държавните и
общински болници през 2005 и до февруари тази година са 167 милиона лева,
съобщи проф. Гайдарски. От тях 81 милиона лева са просрочени.
Въпреки финансовите рестрикции, не
може да се каже от сега каква ще бъде
картината на задълженията тази година.
Директори на болници заявиха, че на
този етап не са наясно дали ще генерират дълг или не, защото касата може да
не признае лечението на всички пациенти, ако не е спазен някой алгоритъм в
клиничната пътека - тогава касата връща цялата пътека.
КТ “Подкрепа” счита, че големите МБАЛ, в които минават над 30 000
болни, областните и университетските
болници, са длъжниците, към които кредиторите са безмилостни и призовава
държавата да изплати техните дългове.
Други са идеите на ръководството на
МЗ – в помощ при изплащането на дълговете може да бъде продажбата на излишен сграден фонд и големи, нестопанисвани дворове и паркове, които на
много места са изоставени, обрасли в
храсталаци и бурени.
“Има болници с по 4-5 неизползваеми сгради. Говорим за излишен сграден
фонд, който те не могат да поддържат и
да стопанисват. Казаха ми за една болница с около 1000 декара имоти, с огромен парк,” поясни министърът.
Попитахме проф. Гайдарски какво го
кара да бъде оптимист, че реформата е
стартирала успешно?
”Навсякъде, където бяхме в страната, има повече пари от миналата
година. Приходите са увеличени, а
разходите са намалени. И то многократно. Поради това, че не се харчат
пари за други цели. По-рано с тези
пари са вършени много други неща,
а сега парите, които идват като приходи, се разходват само за лекарства,
консумативи, вода, ток, заплати,” бе
неговият отговор.
Твърде силни думи. Интересно е дали
наистина навсякъде има повече пари...
МЗ отчете увеличени общи приходи
на държавните и общински болници за

първите два месеца на годината от 114
милиона лева срещу 98 милиона за същия период миналата година. Намалели
са и разходите за януари и февруари –
129 милиона лева срещу 132 милиона за
същия период на 2005.
Но парите в болниците не достигат.
Въпросът е как може да се оптимизира
максимално болничната система, за да
се свие справедливо и адекватно ветрилото на разходите.
Като една от язвите в болниците се очертава набъбналият административен персонал.
Според д-р Кехайов, такава бюрократична здравна система не е необходима, а “трябва да се търсят резервите на
всички нива, да се прегледа административният капацитет в министерството,
регионалните центрове, в касата и клоновете й. Самите болници също трябва да съкратят чиновници и така ще
намалеят разходите. Навсякъде има
раздути щатове, а говорим за недостиг на пари”.

Поставя се и въпросът не са
ли много 257-те болници
в страната
Прави се сравнение с други малки
държави, например 9-милионна Швеция, в която има 90 болници. А в същото време в България не се използват хиляди болнични легла.
Д-р Илия Баташки, директор на пловдивската “Св. Георги”, едно от най-задлъжнелите лечебни заведения, счита
че четири болници с общо 3000 легла
са много за Пловдив, а университетската и областната могат да поемат всички
здравни нужди на населението.
Той предлага леглата и персоналът
на закритите болници да бъдат преразпределени към двете големи. “Част от
структурите на градските болници могат
да се приватизират, друга част - да станат хосписи,” обяснява той.
УМБАЛ “Св. Марина” във Варна е
намалила с 80 легла 220-те на трите си
психиатрични клиники, които било установено, че оставали празни всеки ден.
Освободен е корпусът на “Сънното отделение”, в което се лекували по-леките
случаи и трите клиники сега се помещават в две сгради. Реорганизацията продължава, а болницата вече отчете увеличение от 32% на преминалите пациенти през първите два месеца на 2006 в
сравнение със същия период на миналата година. Приходите са скочили с 45%
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спрямо 2005, а разходите са намалели с
18.62%.
Мениджърите търсят и други начини за оптимизиране на разходите. Д-р
Баташки например обмисля да даде на
външни фирми-контрактори немедицинските дейности – хранене, пране, транспорт, отопление и да спести по този начин два милиона лева. Но това ще доведе до съкращения на свързан с тези дейности персонал.
Болницата не може да поддържа 110
декара двор и той счита, че е най-добре
да бъде продаден. Има и надостроени
части, които също няма да се използват.

Приватизацията е другият
лост за оптимизиране на
здравната система
Според БЛС, ефективното преструктуриране на лечебните заведения преминава и през приватизацията, през освобождаването от онези
структури, които се оказват ненужни
от гледна точка на новите условия.
Каква да бъде приватизацията и кога да
се реализира е въпрос, който стои на
дневен ред. И на който трябва да се реагира много бързо и професионално.
Доц. Китов счита, че за осъществяване на реформата, е необходимо да се
стартира с приватизацията. Д-р Антония
Първанова, член на здравната комисия в
парламента, е на мнение, че може да се
започне с продажба на акции и дялове
като се позовава на примери от страничленки на ЕС.
А ето и позицията по въпроса на министър Гайдарски: “Това (приватизацията) може да стане в един малко по-далечен период, по определен ред, със специален закон за продажба на здравните заведения. Гръбнакът на болничното здравеопазване – това са областните болници, университетските болници,
големите диспансери - те няма да бъдат
продавани. Малките болници, които са
в общините, ако попаднат в един колектив, който иска да работи, могат да бъдат много по-добре, отколкото да разчитат само на пътеките ни.
Предимство ще имат лекарите, които
работят там, но не на принципа на мениджърски дружества, РМД-та, както бяха
по-рано. Лекарите могат да бъдат кредитирани от банки, не може да се мисли за
РМД-та.”
Обсъжда се и увеличение на здравната вноска, макар това да е твърде
непопулярна мярка.
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Самият министър призна, че здравната вноска в България е най-ниска в Европа. В съседна Македония тя е 8%, а в
Западна Европа достига до 12-14%. Но
хората все по-настойчиво задават въпроса какви са заплатите в западните
страни щом ще се сравняваме с тях.
Проф. Гайдарски заяви, че тази година вноската не може да се промени, но
това би могло да се обсъжда за 2007.
За увеличението й е необходимо парламентът да гласува закон. За по-висока
здравна вноска настоява и БЛС.
Доплащане (co-payment) за болничното лечение е другият горещ картоф, който се премята в медийното
пространство.
Легализирането на копеймънта беше
подкрепено от министерството на финансите, от болниците, от лекарския
съюз. Въвеждането на доплащането, конкуренцията между болниците,
осигуряването на пазар за доброволните здравни фондове са решенията,
които предложихме преди повече от
година, каза преди време зам. финансовият министър Любомир Дацов.
На този фон въздържано прозвуча едно изказване на зам. министъра
на здравеопазването Емил Райнов, който предложи най-напред да се видят реалните разходи на системата, “тъй като
никой не ги знае. А за да се установи
колко болници работят и колко пари усвояват, ще трябват поне няколко месеца.
Когато разберем колко пари не стигат,
ще мислим откъде да ги вземем”.
Директорът на НЗОК д-р Иван Букарев видя подводни камъни в подобна
мярка (доплащане), защото тя би засилила неравнопоставеността на гражданите
и здравеопазването ще стане за богати,
а здравеопазване за бедни няма да остане. “Ако хората, които могат да плащат
започнат да доплащат, а за останалите
трябва да плаща държавата, то трябва да
се увеличи бюджетът на здравната каса
с една втора. Защото пенсионерите, социално слабите и тези, за които и в момента плаща държавата, са половината
от хората в страната. Това е обект, който много се дискутира. Решението трябва да дойде на базата на икономически
разчети, съобразяването на икономически разчети, съобразяването на психологически, социални фактори и т.н.”
Доста объркана позиция, показваща
липса на готовност за действие от институцията, която би трябвало да е найзагрижена за състоянието на здравео-
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пазването в момента...
Според противниците на това мнение, болниците трябва сами да определят тарифите си, а пациентите да
доплащат разликата между цената
на лечебното заведение и това, което НЗОК покрива. Така ще се въведе
пазарният механизъм.
Доц. д-р Атанас Щерев, депутат от
НДСВ смята, че не е задължително пациентите да заплащат цялата услуга, защото те биха могли да се осигуряват допълнително в доброволни здравни фондове, които при нужда ще покриват копеймънта. За социално слаби доплащането ще се извършва от социалното министерство. Допълнителни суми можело
да се получат и от застрахователи, работодатели, МЗ, общините, дарители.
Д-р Пенко Пенков, председател на
Асоциацията на частните лечебни заведения в България счита, че доплащането ще засили конкуренцията между болниците.
“Колкото по-ниска е цената на услугата и по-голям оборотът, толкова повече болницата ще печели... Всяка болница трябва да има собствен ценоразпис. Тогава ще имаме пазарния механизъм за конкуренция между болниците,
за да привлекат пациента... Там, където
цената е по-ниска и пациентът разбере,
че обслужването е добро, следващия път
ще отиде отново там. Ето я регулацията на пазара. Добрата услуга на по-ниска цена ще създаде условия за преструктуриране на болниците, защото административният начин на преструктуриране няма да стане, ще се
получи напрежение.”
Допълва го д-р Любомир Спасов,
директор на болница “Лозенец”, който също счита, че когато на пациента се наложи да доплати известен процент, та макар и малък, то тогава той ще
стане контрольор на системата, ще следи дали дадена манипулация е изпълнена или не. Постига се автоматична контролна функция от страна на пациента. “Ако пациентът проверява лекаря, това ще има ефект, защото ако
не ходи никой при него, ще умре от
глад и няма да бъде повече лекар. На
пациента трябва да му се вмени тази
функция на контрол на системата.
Системата трябва да се върти около
него,” каза д-р Спасов.
Или както обобщава д-р Стайко Спиридонов, председател на Сдружението
на болниците с частно участие и член
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на УС на БЛС, пациентът ще определи кои лечебни заведения ще останат
на пазара.
Очакванията оттук нататък са какви мерки ще предприеме правителството, защото засегнат е не само болничният медицински персонал, но и цялото
общество.
Министър-председателя Сергей Станишев заяви, че на правителството са
ясни тежките проблеми в здравеопазването и обеща, че през 2007 година ситуацията качествено ще се подобри. Лесно
обещание в бъдещо време...
Според Станишев, нужна е цялостна здравна карта на страната, която да
посочи къде има нужда от болници и
здравни центрове. МЗ трябва да въведе
ред и контрол, тъй като е имало изтичане и неправомерно изхарчване на 40
милиона лева. А това, каза той, са парите, които искаха стачкуващите учители
или средствата за построяването на 20
км магистрали.
И все пак, за да се построи каквото
и да е, където и да е, и за да има кого
да учат учителите трябват здрави хора.
(ЛС)

Първи
стъпки към
реорганизация
в 127-годишната
Александровска
болница
Болницата отчита 10% увеличение
на приходите от дейност за първите два месеца на годината (3.352 милиона лева срещу 3.041 милиона за
същия период на 2005). Преминалите
пациенти през януари спрямо първия
месец на миналата година са се увеличили с 4.6% (от 2888 на 3025 души).
Това е огромен контингент от едни от
най-тежко болните в страната, за които са полагали грижи най-високо квалифицирани специалисти.
Положителни са резултатите и от
двата взаимно свързани показатели: средният престой на пациентите
общо за болницата през януари е намален на 6.15 дни от 7.29 дни за същия период на 2005, а броят на пре-
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миналите болни на легло или оборотът на леглата се е увеличил на 3.55
от 3.39 души.
Увеличение от 10% е отбелязано и
през февруари - броят на преминалите болни през февруари миналата година е 2974 срещу 3317 сега. Средният престой общо за болницата е намален от 7 дни на 5.51 дни спрямо същия период на 2005, в следствие на
което е нараснал оборотът на леглата
от 3.38 на 3.80.
“Развитието на болницата, която
работи в трите направления – лечебно, учебно и научно, е в съответствие
с държавната политика на реформа в
болничната помощ -структурна, организационна, финансова и с утвърдените медицински стандарти,” посочи
новият изпълнителен директор доц. др Асен Златев.
Лечебното заведение има 21 хирургични и терапевтични клиники,
38 лаборатории, национални центрове по различни направления, разполага с около 1000 легла в лечебния комплекс и 2000 души персонал, от които 532 лекари. Клиниката по неврохирургия от началото на годината не е
в структурата на Александровска, а е
преминала към болницата “Св. Иван
Рилски”.
Въпреки усилията за ограничаване на неразумните разходи, болницата е регистрирала финансов дефицит
от 1 милиона лева. Но директорът на
борда на Александровска д-р Матеев,
който е и зам. министър на здравеопазването счита, че до края на годината този дълг ще може да се изплати. Болницата има стар дълг от четири милиона лева.
Университетска болница “Александровска” е успяла да свие разходите
си за първите два месеца на тази година на 4.381 милиона лева от 5.323
милиона за същия период на 2005.
Едно от перата, донесло свиване на
разходите, е ограничаване на използването на най-скъпо струващите медикаменти, “без да нарушаваме качеството на процеса”, счита доц. Златев. Той отбеляза, че е имало увлечение от редица ръководители на клиники да се изписват най-скъпоструващите антибиотици дори за профилактика. “Същото ставаше и в лабораториите със скъпоструващи реактиви,”
добави той.
Средната брутна работна запла-

та в болницата за първите два месеца на тази година е намаляла с около
100 лв., отбеляза доц. Златев. За януари 2005 тя е била 418 лв., за февруари – 436 лв., а за двата месеца на
2006 - 316 лв. Средната брутна заплата за висшия медицински персонал за
първите два месеца на 2006 е 447 лв.,
докато за януари миналата година тя
е била 603 лв., а през февруари - 635
лв.
Д-р Матеев подчерта, че това са
изплатените заплати по официалните трудови договори, а след март
ще станат ясни сумите, които ще
се доплатят, както това се прави –
на тримесечие съгласно Инструкция №1 за формиране на работната
заплата през 2006. “Очакваме средна заплата от около 500 лв.,” допълни той.
Ръководството на болницата е категорично, че формирането на работната заплата ще става за обем дейност.
“Каквото всяка клиника заработи,
това и ще получи,” заяви доц. Златев.
“Разбира се интензивни клиники, реанимационни отделения, трансплантационни сектори и други не могат в
никакъв случай да имат краен положителен баланс, те винаги ще бъдат
в загуба. Това не означава, че на тях
ще дадем ниски заплати. Трябва така
да балансираме, че всекиму да се даде
според това, което е дал, което е заработил. Научили сме се по стария
соц принцип – като реализираме икономия от различни фондове да я разделяме на всички, по равно,” обясни
той.
А ето и разказа на доц. Златев
за началото на реформирането на
Александровска:
- Започнахме с преструктуриране на дублиращи звена без да намаляваме качеството. Не закриваме, а
преобразуваме отделните звена, така
че те да станат по-ефективни.
Става дума за две клиники с доста
големи разходи. Едната е клиниката
по остра дихателна недостатъчност,
която за една година изразходваше по
1 милион лева при приход от различни дейности от 70 000 лв. Преценихме, че отделните реанимационни интензивни звена вече станаха много
модерни и могат да поемат тежката
патология, която тази клиника досега
приемаше.
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Другата клиника е тази по реанимация във Втора хирургия. На тяхно
място създадохме три мощни съвременни отделения по реанимация и интензивни грижи, които ще поемат цялата патология и то на европейско
равнище.
Създадохме отделение към Първи
хирургичен блок, второто е към клиниката по урология, където то зае териториално мястото на досегашната
клиниката по остра дихателна недостатъчност, като там развиваме сектор
по трансплантология, където ще можем да приемаме болни за експлантация и трансплантация на бъбреци, черен дроб и др.
Имаме и други подобни звена, чието евентуално преструктуриране нашият борд ще обсъжда. Имаме дублиращи звена в клиниките по бъбречни
болести, по кардиология, както и в лабораториите.
Пример – при наличие на огромна мощна микробиологична клинична лаборатория, във всяка клиника
сме развили и други повтарящи се лаборатории. Ще трябва да решим дали
тези клиники трябва да имат малки
лаборатории, които изразходват много средства за кадри и реактиви, или
централната лаборатория да поеме работата им.
Няма да съкратим нито едни човек. Преструктурирането не е свързано със съкращения, а с пренасочване на екипите. От клиниката по остра
дихателна недостатъчност лекарите и
сестрите се разпределят в трите мощни рехабилитационни интензивни отделения на хирургичните ни блокове.
Въведохме разделно финансиране за всяка клиника. Това е карта,
която отразява всички приходи на
това звено от клинични пътеки, собствени от изследвания и потребителски
такси и др. И всеки началник на клиника всеки месец получава разходната част за това, какво е изразходвал
като медикаменти, ток, вода, отопление, реактиви, изследвания...
Обявили сме конкурси за ръководители на клиники. Започваме с
хирургичните клиники, кардиологичните, по очни болести, по нефрология, по нататък ще има и за другите,
като освен високата медицинска квалификация, бъдещите ръководители
трябва да бъдат и добри мениджъри.
Ще ремонтираме част от сград-
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ния фонд. По-голямата част от клиниките са на 80-100 години, така че
започваме ремонти на някои изключително остарели сгради. Хирургията на първи блок се нуждае извънредно много от ремонт, искаме да направим същото и във Втора хирургия, и
в клиниката по неврология, и в тази
по алергология. Парите за ремонтите,
предоставени в миналото, не са били
използвани и ние ще ги вложим.
Имаме и други планове за недовършени сгради, строени преди 20-30 години – на педиатрията, блокът на вътрешни болести, този на предприемно отделение. Амбицията ни е да ги
оборудваме, разчитаме и на помощта
на МЗ, за да ги превърнем в модерни центрове.

Д-р Златица Петрова,
директор на дирекция
“Болнична медицинска
помощ” към НЗОК: “Време
е да си кажем истината
в очите”
- Оправдани ли са оплакванията
на лекарите, че получават по-ниски възнаграждения в сравнение с
миналата година?
- И да, и не. Идвам от болницата
по белодробни болести “Св. София” и
там колегите споделиха, че са запазили размера на заплатите си. Но 100
души повече са минали през болницата през януари, т.е. ние сме платили
за повече пациенти.
Не бих казала, че там, където са
преминали по-малко пациенти, се е
работило по-малко. В медицината нещата не са на килограм. Не може да
се предвиди колко бебета ще се родят, или колко счупвания на крайници ще има. Сега белодробната болница се пука по шевовете от наплив на
пациенти.
Едни болници имат много пациенти
и заплатите на лекарите са се запазили същите, докато при други този месец има спад, което е засегнало заплатите им и те са взели по-малко. Има и
още нещо – ще има разлика в заплащането там, където болниците имат
дългове. Тези болници ще трябва да
си изплатят дълговете.
За да работи едно лечебно заведение, за да бъдат лекувани пациенти,
трябва да има финансов ресурс. Той
не е само за заплатите на лекарите.
Трябва да имаш лекарства, консума-
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тиви, да се плаща електричество, отопление, вода и всичко това е от тези
пари, които ние плащаме за клиничните пътеки.
- Това потвърждава очевидното,
че здравната система е недофинансирана?
- За съжаление, ние сме една от
държавите в Европа с най-нисък процент за здравеопазване от брутния
вътрешен продукт. Министърът се бореше поне за 5% от БВП, а и БВП
от своя страна също не е особено висок.
Като се говори за недостиг на средства, то е за цялата медицинска услуга, а не само за труда на лекарите. Не
са дофинансирани клиничните пътеки,
а и механизмът на финансиране не е
най-добър. Еднакво се плаща за бронхопневмония, без усложнения, която ще излекува някоя болница в малък град и за бронхопневмония с усложнения или например за лечение на
медиастинит в специализирана болница, където само антибиотиците струват 260 лв. на ден.
Това неправилно разпределение изисква корекции на клиничните пътеки, като е необходимо да се прецени
тежестта на заболяването, придружаващите заболявания и категорията на
болницата.
Средната цена на пътеката, която
плащаме, е около 70% от реалната й
стойност. Но това е рамката - за да
платиш едно, трябва да намалиш друго. А за да компенсираш, трябва да
минат повече пациенти.
- Обсъжда се повишаването на
здравната вноска, за която се счита, че е особено ниска в България?
- Нормално е да се повиши здравната вноска. В Румъния тя е 9%, в
Македония – 8%... Още повече, че у
нас има един милион неосигурени, а
само 2.5 милиона са работещите, които реално плащат - останалите са
деца и пенсионери, за които плаща
държавата.
- Има настроения и срещу здравната каса, че не дава достатъчно
пари?
- Не са справедливи, защото и
НЗОК има мениджмънт, който е подчинен на закон и на параметрите на
своя бюджет. Бюджетът на касата за
болнична помощ е 614 милиона лева
за 299 пътеки срещу над 400 милиона лева за миналата година при 120
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пътеки. Финансовата дисциплина е в
сила и при НЗОК.
- Наливането на пари в системата едва ли ще я подобри. Необходимо ли е нейното преструктуриране? Много или малко са болниците в страната?
- Имаме към 300 болници и като
прибавим към тях още 50 частни,
преценете сами. Всичко е въпрос на
стратегия и планиране в съответствие
с нуждите. Израел с 6.5 млн. население има 20 болници, Холандия – 40.
Време е да си казваме истината в очите. Трябва оптимизация на болниците,
като това според мен не е съкращаване, а преструктуриране на персонала.
В София, да не говорим за другите части на страната, няма клиника за
палиативни грижи. Това означава, че
пациент с онкологично или друго заболяване, което изисква продължително наблюдение и медицинска грижа, няма къде да постъпи, освен да
бъде в дома си. А в столицата има 30
болници за активно лечение и нито
една за долекуване или за палиативни грижи.
Говорим за хосписи, но това, което
има в момента, не са истински хосписи, а домове за възрастни хора.
Може да се помисли не е ли по-добре в малките градове да има спешни центрове или ДКЦ-та, които да си
наблюдават болните и ако има спешни случаи, да ги предадат за операция
или за интензивно лечение в мощни хубави болници с висококвалифициран персонал и с високи технологии. Не говоря само кое е икономически изгодно, а и за качеството на медицинското обслужване.
- Такава схема не изисква ли и
модерен транспорт?
- Задължително - добър транспорт
и организация. Ако 10 болници превърнем в хосписи или в друга структура, с парите, които те изразходват
за една година, ще могат да се осигурят може би хеликоптери за бързо
транспортиране на спешните случаи.
Това е въпрос на държавна политика, на стратегия, на добър бизнес
план и на организация на паралелни
структури. Доброто преструктуриране на болниците ще доведе и до повишение на заплатите на персонала в
действащите лечебни заведения.
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