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Силата да променим захарен диабет тип 2

Информация от кратката характеристика на продукта:
Име: Victoza® 6 mg/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка; 1 ml съдържа 6 mg лираглутид. Показания: Лечение на възрастни пациенти със захарен диабет тип 2, за постигане на гликемичен контрол като монотерапия (когато само с диета и упражнения не се осигурява адекватен гликемичен
контрол при пациенти, при които употребата на метформин се счита за неподходяща поради непоносимост или противопоказания) или комбинирана терапия
(с перорални глюкозопонижаващи лекарствени продукти и/или базален инсулин, когато те, заедно с диета и упражнения, не осигуряват адекватен гликемичен
контрол.) Дозирoвка и начин на приложение: началната доза е 0,6 mg лираглутид дневно. След най-малко една седмица, дозата трябва да се увеличи
на 1,2 mg. След поне още една седмица, дозата може да бъде увеличена на 1,8 mg. Не се препоръчва дневната доза да надвишава 1,8 mg. Когато Victoza® се
добави към терапия със СУП или базален инсулин, трябва да се има предвид намаляване на дозата на СУП или базалния инсулин, за да се намали риска от
хипогликемия. Пациенти над 65 години - не е необходимо адаптиране на дозата въз основа на възрастта. Терапевтичният опит при пациенти над 75 годишна
възраст е ограничен. Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 60–90 ml/min и
30–59 ml/min, съответно). Не се препоръчва употребата на Victoza® при пациенти с тежко бъбречно увреждане, включително пациенти с терминално бъбречно
заболяване. Не се препоръчва адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане. Victoza® не се препоръчва за употреба при
пациенти с тежко чернодробно увреждане Безопасността и ефикасността на Victoza® при деца и юноши на възраст под 18 години все още не са установени.
Victoza® не трябва да се прилага интравенозно или интрамускулно. Victoza® се прилага веднъж дневно в произволен час, независимо от храненията, и може да
се инжектира подкожно в корема, в бедрото или в горната част на ръката. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое
от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Лираглутид не трябва да се използва при пациенти със захарен
диабет тип 1 или за лечение на диабетна кетоацидоза. Лираглутид не е заместител на инсулина. Опитът при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност
клас I-II, съгласно класификацията на Нюйоркската кардиологична асоциация (NYHA), е ограничен и затова лираглутид трябва да се използва внимателно.
Липсва опит при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност клас III-IV по NYHA и затова лираглутид не се препоръчва при тези пациенти. Опитът при
пациенти с възпалителни чревни заболявания и диабетна гастропареза е ограничен. Използването на лираглутид при тези пациенти не се препоръчва, тъй
като той се свързва с преходни стомашно-чревни нежелани реакции, включващи гадене, повръщане и диария. Употребата на GLP-1 рецепотрни агонисти е
свързана с риск от развитие на остър панкреатит. Пациентите трябва да бъдат информирани за характерните симптоми на острия панкреатит. Ако съществуват съмнения за панкреатит, употребата на Victoza® трябва да бъде прекратена; ако острият панкреатит се потвърди, лечението с Victoza® не трябва да се
подновява. Нежелани събития от страна на щитовидната жлеза, включително повишен калцитонин в кръвта, гуша и тироидни неоплазми са съобщени при
клинични изпитвания и особено при пациенти със съществуващо заболяване на щитовидната жлеза и затова лираглутид трябва да се използва внимателно.
Признаци и симптоми на дехидратация, включително бъбречно увреждане и остра бъбречна недостатъчност се съобщават при пациенти, лекувани с лираглутид. Пациентите, лекувани с лираглутид трябва да бъдат посъветвани относно потенциалния риск от дихидратация във връзка със стомашно-чревни нежелани
събития и да вземат предпазни мерки за избягване на загуба на течности. Взаимодействия: Краткото забавяне на изпразването на стомашното съдържимо

при прилагане на лираглутид може да повлияе върху абсорбцията на едновременно приеманите перорални лекарствени продукти. Фертилитет, бременност
и кърмене: Лираглутид не трябва да се използва по време на бременност. Ако пациентка желае да забременее, или настъпи бременност, терапията с Victoza®
трябва да се преустанови. Victoza® не трябва да се използва по време на кърмене. Шофиране и работа с машини. Пациентите трябва да бъдат предупреждавани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия, докато шофират или използват машини, особено когато Victoza® се използва в комбинация със
СУП или базален инсулин. Нежелани лекарствени реакции: Най-често съобщаваните нежелани реакции по време на клиничните изпитвания са стомашно-чревните нарушения: гаденето и диарията са много чести, докато повръщането, констипацията, коремната болка и диспепсията са чести. Главоболието
и назофарингитът също са чести нежелани реакции. Друга честа нежелана реакция е хипогликемията, която е много честа, когато лираглутид се прилага в
комбинация със СУП. Нежелани реакции от дългосрочни контролирани изпитвания фаза 3 и спонтанни (постмаркетингови) съобщения: Чести бронхит, хипогликемия, анорексия, намален апетит, замайване, повишена сърдечна честота, гастрит, метеоризъм, абдоминална дистензия, гастроезофагеална
рефлуксна болест, абдоминален дискомфорт, зъбобол, обрив, умора, реакции на мястото на инжектиране, повишена липаза и повишена амилаза. Нечести
- уртикария, сърбеж, неразположениие. Редки – анафилактични реакции, интестинална обструкция. Пациентите над 70-годишна възраст и пациентите с леко
и умерено бъбречно увреждане могат да получат повече стомашно-чревни реакции при лечение с лираглутид. Имуногенност Пациентите може да развият
анти-лираглутид антитела, вследствие на терапията с лираглутид. Образуването на антитела не е свързано с намаляване на ефикасността на лираглутид.
Алергични реакции Няколко случая на анафилактични реакции с допълнителни симптоми като хипотония, сърцебиене, диспнея и едем са съобщени при
употреба на Victoza®. Съобщени са няколко случая на ангиоедем при всички дългосрочни клинични изпитвания с Victoza®. Съобщаване на подозирани
нежелани реакции: Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. “Дамян Груев” № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Предозиране:
От клинични изпитвания и употреба след пускането на пазара са докладвани случаи на предозиране от до 40 пъти (72 mg) над препоръчаната поддържаща
доза. Като цяло, пациентите докладват тежко гадене, повръщане и диария. Несъвместимости: Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други
лекарствени продукти. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Victoza® не трябва да се използва, ако не изглежда бистър и безцветен
или почти безцветен. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/09/529/001-005. Дата на актуализиране на текста: 09/2016.
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
Референции: 1. Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. One year of liraglutide treatment offers sustained and more effective
glycaemic control and weight reduction compared with sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes: a randomised, parallel-group,
open-label trial. Int J Clin Pract. 2011;65(4):397-407. 2. КХП 09/2016. 3. Anthony H. Barnett, US Endocrinology, 2009;5:57-62.
D - 031/2016; ИАЛ №: 40830/30.09.2016.
За повече информация: Ново Нордиск Фарма ЕАД, София 1407, ул. “Златен рог” 20, тел.: (02) 962 74 71/72

При пациентите, които се лекуват с метформин и са с незадоволителен контрол,
Victoza® осигурява бърз и дълготраен гликемичен контрол: 1,2
Понижава гликирания хемоглобин HbA1C 1,2
Намалява телесното тегло 1,2
Намалява систолното артериално налягане 2
Подобрява β-клетъчната функция 2,3
При нисък риск от хипогликемия 2

С разрешение за употреба и при умерена бъбречна недостатъчност 2
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АЛЕРГОЛОГИЯ

Храните за
кърмачета,
базирани
на белтъчни
хидролизати,
не понижават
риска за
алергия
Няма достатъчно достоверни доказателства от клинични
проучвания, които да
подкрепят настоящите
препоръки за използване на храните, базирани на частично или
екстензивно хидролизирани белтъци*, за
понижаване на риска
за алергични или автоимунни заболявания
при кърмачета с висок
риск за тази патология**, показаха резултатите от наскоро проведен системен преглед и мета-анализ, публикувани в British Medical Journal (1).
След като се направи сравнение със стандартните храни,
базирани на протеини на кравето мляко (CMF), вероятността за възникване на екзема във
възрастта между 0 и 4 години е 0.84 за парциалнo хидролизираните формули (partially
hydrolyzed formula – pHF);
0.55 за екстензивно хидролизираните формули (extensively
hydrolyzed formula – eHF), базирани на казеин; и 1.12 за
eHF, базирани на суроватъчен
протеин.
Не са установени данни в
подкрепа на становището на
Американската агенция за хра-

2

ните и лекарствата (FDA), че
pHF биха могли да понижат
риска за екзема, нито със заключението от публикуван в
Cochrane преглед, че хидролизираните формули биха могли да предотвратят алергията
към белтъка на кравето мляко
(АБКМ).
Целта на настоящия системен преглед и мета-анализ на
клинични проучвания е да оцени дали храните за кърмачета*,
произведени от казеинови или
от суроватъчни хидролизати,
повлияват риска за алергични
или автоимунни заболявания.
Използвани са базите данни Medline, Embase, Web of
Science, CENTRAL и LILACS,

като е проверена информацията за периода януари 1946 - април 2015. Включени в анализа
са проспективни проучвания, в
които се оценява възникването на алергични или автоимунни заболявания или алергична сенсибилизация при кърмачета, приемали храни, произведени от белтъчни хидролизати,
които са сравнени с други хидролизирани формули, с майчино мляко или със стандартна храна за кърмачета, базирана на протеини на кравето мляко. Качеството на доказателствата в избраните проучвания
е оценено с помощта на Grades
of Recommendation, Assessment,
Development and Evaluation
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(GRADE).
Имунно-медиираните състояния като алергични (атопични) и автоимунни заболявания
(диабет тип 1) са с увеличаваща се честота в много държави
и са сред водещите причини за
хронични заболявания при младите хора.
Една от тезите, която се опитва да обясни тази тенденция, е
че експозицията на хранителни алергени при кърмачетата
може да окаже влияние върху
риска за тези заболявания, със
специфични опасения, че ранното излагане на интактен протеин на кравето мляко под формата на храни/млека за кърмачета (CMF) би могло да отключи изявата на алергични или автоимунни заболявания.
В резултат на това,
в съвременните указания за хранене на
кърмачетата в Северна Америка и Европа
се препоръчва използването на храни, произведени от белтъчни
хидролизати, през първите 4-6 месеца от живота, вместо базирани
на протеини на кравето мляко формули, за първична
превенция на алергичните заболявания при децата с висок
риск**.
В Европа тези формули се
наричат „хипоалергенни“ (HA),
именно поради предложението,
че са с понижена алергенност
(намаляват риска за алергична
сенсибилизация).
В САЩ - НА формула е храна, която е доказала, че притежава най-малко 90% ефикасност (доверителен интервал ДИ 95%) за лечение на АБКМ.
Преглед, проведен от FDA, установи, че формулите, съдържащи частичен суроватъчен хидролизат (pHF-W), прилагани
при деца с атопичен дерматит,
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могат да предизвикат алергични
реакции в една трета от случаите с АБКМ. Поради това, според американската терминология, pHF не могат да бъдат приемани за „хипоалергенни“.
Противоположната теза, която поставя под въпрос ефикасността на pHF за превенция на
алергичните заболявания, е базирана на резултатите от публикувано наскоро проучване,
които показват, че ранната експозиция на фъстъци на деца с
висок риск за алергия към фъстъци намалява значимо (1.9%
в групата с консумация спрямо 13.7% в групата, в която е
избягвана напълно тази консумация, р<0.001) алергията
към фъстъци и модулира имунния отговор (по-високи титри
на специфични срещу фъстъци IgE aнтитела в групата без
консумация) (2). Тези данни не
подкрепят тезата, че използването на хидролизирани формули с намалена алергенност при
кърмачета е от полза за превенция на алергичните заболявания.
С цел да се оценят препоръките за хранене на кърмачетата във Великобритания, авторите на представената статия,
са провели системен преглед на
използването на хидролизирани
формули за превенция на алергична сенсибилизация (оценена с кожна проба или изследване за специфични имуноглобулин Е антитела, или общо ниво
на IgE), алергични (астма, екзема, алергичен ринит/конюнктивит, хранителна алергия) или
автоимунни заболявания (главно диабет тип 1), доказани серологично или установени клинично.
Първоначално са идентифицирани 16 289 оригинални научни статии. След скрининг на
пълните текстове, са подбрани
52 проучвания (37 от тях проспективни интервенционални) с
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хидролизирани формули, в които са били включени общо повече от 19 000 участници.
Имало е 28 рандомизирани контролирани проучвания
(РКП), шест „почти“ (quasi)
РКП и три контролирани клинични изследвания, в които е
разгледан изходът по отношение на алергичните или автоимунните заболявания. В 23
проучвания са използвани pHF,
в 18 – eHF, а в 5 (3 за eHF и 2
за pHF) хидролизираната формула е била част от комплексна интервенция. В 30 oт 37 изследвания кърмачетата са били
с повишен риск за релевантния
изход поради обременена фамилна анамнеза (родственици
първа линия)**. Кърмаческият
период обхваща първата година
от живота (възрастта от 0 до 12
месеца).

Риск
за екзема
В 27 изпитвания се разглежда ефектът от приложението
при кърмачетата на храни, базирани на белтъчни хидролизати, върху вероятността за възникване на екзема в детството.
Сборните данни не показват
сигнификантна разлика между eHF и стандартните храни
за кърмачета, базирани на протеина на кравето мляко (CMF),
по отношение на риска за екзема във възрастта 0-4 години
(OR 0.84), нито във възрастта
5-14 години (OR 0.86).
Подгрупов анализ демонстрира значими различия в изхода
според дизайна на проучванията и в зависимост от риска за
алергични и автоимунни заболявания, с по-позитивен изход
в единственото „почти“ рандомизирано изпитване при неселектирани кърмачета***.
Анализът на данните от РКП
с най-често използваните pHF
не е показал значим ефект върху риска за екзема на възраст
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0-4 години (OR 0.94).
Въпреки че мета-анализът на
две проучвания с eHF е установил понижена вероятност за екзема във възрастта 5-14 години при децата, хранени с казеинов хидролизат през кърмаческия период (OR 0.71), този
ефект не е наблюдаван по отношение на екземата във възрастта 0-4 години. Не е повлияна и
честотата на екземата във всяка възраст (0-4 или 5-14 години) при получавалите суроватъчен хидролизат.
Директното сравнение на
eHF с pHF и на казеиновите
със суроватъчните хидролизати
не е показало значима разлика
по отношение на риска за екзема във възрастта 0-4 или 5-14
години.
Когато са комбинирани данните за парциалните и за екстензивните хидролизати, които
са разгледани като „хидролизати“, е имало тенденция за понижаване на вероятността за възникване на екзема във възрастта 0-4 години (но не и във възрастта 5-14 години).

Риск за бронхиална
обструкция
В 21 изследвания е оценено
влиянието на приема от кърмачетата на храни, базирани на
белтъчни хидролизати, върху
риска за обструкция и рецидивираща бронхиална обструкция.
Резултатът от анализа на изхода
„обструкция“ е бил неопределен. Мета-анализът на еHF не е
бил възможен поради екстремната хетерогенност.
Оценката на показателя „рецидивираща обструкция“ не е
показала сигнификантна разлика между pHF и стандартните CMF нито във възрастта 0-4
години (OR 0.82), нито във възрастта 5-14 години (OR 0.99).
Резултатите от мета-анализа на ефектите на екстензивните казеинови хидролизати и на
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екстензивните суроватъчни хидролизати върху бронхиалната обструкция също не са били
статистически значими във възрастта 0-4 или 5-14 години.
Директното сравнение на екстензивните с парциалните хидролизати и на казеиновите със
суроватъчните хидролизати не
е показало значими различия
във вероятността за рецидивираща бронхиална обструкция
при децата на възраст 0-4 или
5-14 години.
Когато данните за двата вида
храни са обединени като „какъвто и да било хидролизат“,
анализът не показва понижена вероятност за рецидивираща
обструкция във възрастта 0-4
или 5-14 години.

Риск за хранителна
алергия или алергична
сенсибилизация
Съответно в 13 и в 19 проучвания се докладват ефектите на
храните, базирани на белтъчни хидролизати, върху риска за
хранителна алергия и алергична
сенсибилизация.
Не е установена сигнификантна разлика в риска за „каквато и да било хранителна
алергия“ нито с pHF (risk ratio
- RR 1.73), нито с eHF (RR
0.86), в сравнение със стандартна храна за кърмачета, базирана на протеини на кравето
мляко, във възрастта 0-4 години, нито за eHF във възрастта
5-14 години.

Риск за алергичен
ринит
В 12 изпитвания е
оценен ефектът на хидролизатите върху риска за алергичен ринит. Храненето в кърмаческия период с pHF
(но не и с eHF) е било
свързано със сигнификантно понижен риск
за развитието на алергичен ринит във възрастовата група 0-4 години, въпреки че метаанализът е доминиран от многопосочно интервенционално проучване, в което влиянието на
храненето не е било голямо.
Във възрастовия период 5-14
години нито pHF (OR 1.03),
нито eHF (казеинови 0.87; суроватъчни хидролизати 0.93) са
довели до значимо намаляване
на честотата на алергичния ринит.
Директното сравнение на
двата вида храни – казеинови спрямо суроватъчни хидролизати, не е показало сигнификантна разлика във вероятността за развитие на алергичен ринит във възрастта 0-4 или 5-14
години.

те по отношение на риска за
алергична сенсибилизация към
„който и да било алерген“, нито
повишени нива на общите имуноглобулини Е (IgE).

Риск
за диабет тип 1
В шест проучвания, в които е оценен ефектът на екстензивните хидролизати, съпоставени със стандартните млека за
кърмачета, базирани на протеини на кравето мляко, не е установена сигнификантна разлика в честотата на автоимунното
заболяване диабет тип 1 (ДТ1),
в зависимост от типа на приеманата храна.
Авторите не са идентифицирани никакви проучвания с храни, базирани на парциални белтъчни хидролизати, и евентуалното им влиянието върху развитието на ДТ1,
нито за връзката между
хидролизираните
формули и други автоимунни заболявания.

Обсъждане

Между участниците, приемали храна за кърмачета, базирана на протеини на кравето мляко, и получавалите хидролизирани формули, не е регистрирана и никаква разлика в честотата на алергията към белтъка
на кравето мляко или към яйца,
или (за парциалните хидролизати) – към фъстъци.
При съпоставяне с храните,
базирани на протеини на кравето мляко, не е имало значими
различия в риска за алергична
сенсибилизация към краве мляко нито за pHF (RR 1.30), нито
за eHF (RR 0.77).
Не са установени сигнификантни разлики между групи-
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В този системен
преглед на потенциала на храните за
кърмачета, базирани
на белтъчни хидролизати, да понижават риска
за алергични или автоимунни заболявания, не са установени последователни данни
в подкрепа на протективната им роля по отношение на
тези патологични състояния.
Получените резултати са
в противоречие с настоящите международни указания, в
които храните, базирани на
белтъчни хидролизати, широко се препоръчват за кърмачетата с фамилна обремененост за алергични заболявания. Това показва, че може
да е необходимо указанията
да бъдат преразгледани.
През 1936 година Grulee и
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Sanford са предположили, че
използването при кърмачетата
на храни, базирани на белтъка
на кравето мляко, е възможно
да бъде асоциирано с екзема, а
по-съвременни проучвания сочат, че експозицията на кърмачетата на интактен протеин на
кравето мляко може да повиши
риска за ДТ1 поради имунологична кръстосана реактивност
между говеждия серумен албумин и бета-клетките на панкреаса.
Чрез избягване на експозицията на казеин или на алергенни
пептиди в храните за кърмачета, базирани на парциални или
екстензивни хидролизати, на
теория би могла да се предотврати имунологичната сенсибилизация и развитието на асоциирани заболявания като ДТ1,
АБКМ и екзема.
Изследователите,
провели
настоящия анализ, обаче, не са
установили достатъчно убедителни данни от интервенционални проучвания в подкрепа
на тази теза.
Авторите на указанията за
хранене на кърмачетата, в които се препоръчва приложението
на хидролизати за превенция на
алергичните заболявания, признават, че доказателствата за
такава препоръка са слаби и
поради малкия брой на проучванията резултатите от тях не
са достатъчно достоверни.
В публикувания през 2006
година преглед в Cochrane,
Osborn и сътр. стигат до извода, че данните в подкрепа на
ролята на храните, базирани на
белтъчни хидролизати, за понижаване на честотата на АБКМ,
са ограничени, и няма данни за
други специфични алергични
показатели.
В цитирания по-горе преглед,
твърдението за ролята на тези
храни за превенция на АБКМ е
базирано на единично проучване, което не би могло да бъде
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репрезентативно. Освен това, в
него се докладва за честота на
АБКМ при контролната група
от 40%, което не е реалистично, тъй като нейната честота е
2-7.5%.
В представения системен
преглед и мета-анализ няма
достатъчно данни, че храните,
базирани на белтъчни хидролизати, водят до превенция на
екземата при децата, както се
твърди в международните препоръки.
Boyle и сътр. са установили,
че в проучванията с по-ниско
качество на дизайна (контролирани клинични проучвания и
„почти“ рандомизирани контролирани проучвания) се получават повече позитивни крайни
показатели, отколкото в истинските рандомизирани изследвания.
Открити са също така и пропуски в публикациите, които
сочат, че е възможно да има
малки непубликувани проучвания, демонстриращи повишен риск за атопичен дерматит
или за рецидивираща бронхиална обструкция и други алергични реакции, които са асоциирани с приема на храни, произведени от белтъчни хидролизати.
Заключенията от независим
преглед на FDA, който подкрепя данните за ограничените
здравни ползи от суроватъчен
хидролизат, който би могъл да
понижи риска за екзема при високорисковите кърмачета, също
не са оправдани.
В много от изпитванията
за алергичния изход, включени в този преглед, е имало висок или неясен риск за повлияване на резултатите, както и
данни за конфликт на интереси,
често поради неадекватни методи на рандомизация и разпределяне на лечението, както и подкрепяне на проучването или на
изследователите от производители на храни, базирани на бел-
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тъчни хидролизати.
В много от случаите участниците в изпитванията са били
кърмачета, при които рано е
прекратено храненето с майчина кърма, поради което резултатите не могат директно да бъдат екстраполирани за всички
популации.
Има, също така, опасения за
надценяване на ползотворните
ефекти на храните, базирани на
белтъчни хидролизати.
В заключение може да се
обобщи, че съвременните указания за използване на храни,
базирани на белтъчни хидролизати, вместо на такива, базирани на протеини на кравето мляко, за превенция на алергичните заболявания при високорискови кърмачета, трябва да
бъдат преразгледани. Няма достатъчно достоверни данни и са
налице значителни пропуски в
проучванията, оценяващи изхода по отношение на алергичните заболявания.
Според авторите, бъдещите
проучвания с храните, базирани
на белтъчни хидролизати, трябва да бъдат проспективно регистрирани, с независимо финансиране и с адекватен надзор, за
да бъде сигурно, че те не оказват негативен ефект върху кърменето при участниците.
В придружаваща редакционна статия, публикувана в
същия брой на списанието, със
заглавие „Без подкрепящо доказателство, указанията трябва
да преустановят да препоръчват
тези храни“, са направени следните заключения (3):
Според авторите (Boyle и
сътр.
doi:10.1136/bmj.i974),
много от включените в техния
анализ проучвания имат висок
или неясен риск за предубеденост поради конфликт на интереси, породен от спонсорирането им от индустрията.
Храните, базирани на частично или екстензивно хидролизи-
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рани белтъци на кравето мляко (хидролизирани млечни формули), се препоръчват в момента от ръководства в Европа, САЩ и Австралия с надеждата, че те биха могли да предотвратят развитието на алергични заболявания при децата с
повишен риск и не биха причинили вреда, въпреки липсата на
достатъчно убедително доказателство, което да подкрепя подобна препоръка. Най-нежеланата последица от този подход
е, че той може неволно да подкопае усилията за насърчаване
на кърменето.
Приемането на позицията, че
храните, базирани на частично
или екстензивно хидролизирани белтъци, предпазват от алергични състояния, на базата на
доказателства с лошо качество,
пречи на усилията на производителите да подобрят качество-

то на своите продукти. Време е
новите доказателства да бъдат
използвани за осъвременяване
и изясняване на съществуващите препоръки. (ЗВ)
* Храните за кърмачета, в зависимост от
техния състав, могат да бъдат:
l произведени от белтъци на кравето
мляко (CMF)
l произведени от белтъчни хидролизати
l произведени от белтъчни изолати от
соя, самостоятелно или в смес от белтъци
от краве мляко
Когато
храните
за
кърмачета
са
произведени изцяло на базата на белтък
от краве мляко, наименованията, под
които се продават, са съответно “млека за
кърмачета” и “преходни млека”.
„Преходни
храни“
са
храни,
предназначени за специфична хранителна
употреба от кърмачета при въвеждането
на подходяща допълнителна храна, и
които представляват основната течна
храна от прогресивно увеличаващото
се разнообразие на храните при тези
кърмачета.
** Кърмачета/деца с един или двама
родители и/или по-големи брат/сестра
с анамнеза за алергично заболяване
(хранителна алергия, атопична екзема/
дерматит, астма или алергичен ринит).
Периодът от момента на раждането до
12-ия месец от живота се дефинира като
кърмачески, а периодът от 1 до 3 години
като ранна детска възраст. Честотата на

алергичните заболявания при деца, които
имат фамилна обремененост (роднини
по първа линия с такива заболявания)
достига 20-30%.
*** Неселектирани - кърмачета и деца от
неселектирана популация, включително
семейства с и без алергични заболявания
– с нисък риск, както и високорискови
кърмачета/деца.
Честотата
на
тези
заболявания при подобна популация е
около 10%.
Използвани източници:
1. Boyle R,, Ierodiakonou D., Khan T. et al.
Hydrolysed formula and risk of allergic or
autoimmune disease: systematic review and
meta-analysis. BMJ 2016;352:i974 www.
bmj.com/content/352/bmj.i974
2. Du Toit G., Roberts G., Sayre P. et al.
Randomized trial of peanut consumption
in infants at risk for peanut allergy. NEJM
2015; 372: 803-813 www.nejm.org/doi/
pdf/10.1056/NEJMoa1414850
3. Lodge C., Lowe A., Dharmage S. Do hydrolysed infant formulas reduce the risk of
allergic disease? BMJ 2016; 352, March
2016
www.bmj.com/content/352/bmj.
i1143
4. Osborn D., Sinn J., Jones L. Formulas
containing hydrolysed protein for prevention
of allergy and food allergy in infants. 15
March 2017 10.1002/14651858.CD003664.
pub4 www.cochrane.org/CD003664/NEONATAL_formulas-containing-hydrolysedprotein-prevention-allergy-and-food-allergy-infants
http://onlinelibrary.wiley.
c om / do i / 1 0 . 1 0 0 2 / 1 4 6 5 1 8 5 8 . C D 0 0 3 6 6 4 .
pub4/pdf

Изводите на втори екип изследователи (Osborn и сътр., Cochrane
Neonatal Review Group), публикувани през март 2017 година
в The Cochrane Library (4):
Не открихме доказателство (в прегледа са включени данни от проучвания - рандомизирани и quasiрандомизирани, до август 2016 година, като авторите са извършили мета-анализ, използвайки модели на фиксиран ефект), което да подкрепя твърдението, че храненето с хидролизирани формули за
кратък или за дълъг период от време, в сравнение
с изключителното кърмене, води до превенция на
алергиите.
Много ниско качество на доказателство показва, че краткото използване (за три-четири дни) на
eHF – казеинови или суроватъчни, в сравнение с
CMF, може да предпазва от АБКМ (гранична значимост).
При кърмачета с висок риск за алергия, които не
са изключително хранени с майчина кърма, много ниско качество на доказателство показва, че използването на хидролизирана формула за дълъг
период от време, в сравнение с CMF (като възможност за заместващо хранене), намалява честотата на алергия и на АБКМ.
Проучвания не установяват разлика в честотата на
алергичните заболявания при децата, нито в честотата на специфични алергични състояния, включи-

телно астма в кърмаческия период и в детството,
екзема/дерматит и алергичен ринит, както и хранителна алергия в кърмаческия период.
Много ниско качество на доказателство показва,
че използването на рHF за дълъг период, в сравнение с CMF, за заместващо или изключително хранене (като заместител на кърмата, когато кърменето е недостатъчно или е невъзможно), е свързано с
редукция на честотата на алергията в кърмаческия
период или на честотата на АБКМ, или че използването на еHF, в сравнение с pHF, намалява хранителната алергия при кърмачетата.
Има ограничени доказателства, че използването
като добавка на хидролизирана млечна формула, в
сравнение с формула, произведена от белтъци на
кравето мляко, при кърмачетата с висок риск за
алергия, които не могат да бъдат ексклузивно кърмени, води до понижаване на риска за развитие на
алергия, включително и на АБКМ. Опасенията относно качеството на доказателственост и възпроизводимост на резултатите, показват, че са необходими допълнителни проучвания в тази област.
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Itopride за
лечение на
функционална
диспепсия
Прокинетичният
медикамент
itopride (Zirid на Sanofi Zentiva)
повлиява ефикасно постпрандиалната тежест и ранното засищане при хората с функционална
диспепсия, като подобрява значително симптомите на това заболяване и глобалната оценка на пациента, при ниска честота на нежелани странични ефекти, показаха резултатите от метаанализ, публикувани в World
Journal of Gastroenterology
(1).
Функционалната диспепсия (functional dyspepsia FD) е комплексен проблем,
настъпващ в резултат на взаимодействие между нарушен мотилитет на стомаха,
висцерална хиперсензитивност и психологични фактори, и причинява забавено изпразване на стомаха, абнормна стомашна регулация и аберантна миоелектрична активност.
Около 60% oт пациентите с
FD имат стомашен дисмотилитет. Резултатите от медикаментозната терапия, включваща билкови препарати, антидепресанти,
инхибитори на протонната помпа (proton pump inhibitors - PPI)
и ерадикация на колонизацията с
Helicobacter pylori при тези болни не са задоволителни, когато
се сравнят с плацебо.
Въпреки че е доказано, че прокинетиците подобряват симптомите на FD чрез понижаване на гастроезофагеалния рефлукс, стимулиране на изпразването на стомаха и подобряване на гастралната
регулация, metoclopramide е асо-
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цииран с висока честота на свързани с централната нервна система (ЦНС) странични нежелани
ефекти.
Domperidone може да повиши
серумните нива на пролактин и да
причини гинекомастия и галакторея, а cisapride вече не се прилага
поради опасения за безопасността му, включително за висок риск
за удължен QT-интервал и тежки
аритмии.
Itopride е по-новo прокинетично средство, което осъществява действието си чрез инхибиране на допаминовите D2-рецептори
(DD2Rs) и потискане на ацетилхолинестеразата. Той не причинява нежелани ефекти от страна на

ЦНС, тъй като високата му полярност не му позволява да премине кръвномозъчната бариера,
почти не повишава нивата на пролактина и не удължава QT-интервала.
В мултицентърно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване itopride е
довел до сигнификантно подобрение на симптомите при пациентите с FD, като е установена по-висока степен на отговор към терапията, отколкото при плацебо.
Поради противоречивите резултати за ефикасността в някои
проучвания на itopride, е проведен мета-анализ на рандомизирани контролирани проучвания,
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публикувани преди декември 2011
година, с цел по-обективна оценка на ефикасността и профила на
безопасност на този медикамент
при лечението на FD.
Анализирани са резултатите от
проучвания, отговарящи на следните изисквания: наличие на критерии за включване и за изключване, рандомизирани контролирани изпитвания, имащи за цел да
изследват хората с FD като таргетна популация; група пациенти,
получавали itopride, и контролна
група, приемала плацебо.
Също така, изследванията е
трябвало да включват един или
повече от следните индикатори
за сравняване на ефикасността на
itopride и друг вид терапия:
глобална оценка на пациента (Global patient assessment
- GPA), постпрандиална тежест, ранно засищане, епигастрален дискомфорт, странични нежелани реакции и
LDQ* скор.
Намерени са общо 328
статии, но 319 от тях са изключени, тъй като не са отговаряли на критериите за
включване. За провеждане на
мета-анализа са използвани
девет рандомизирани контролирани проучвания, с участието на 2620 пациенти, от които 1372 са получавали itopride, а
1248 – плацебо или други медикаменти.

Анализът на
индикаторите за
ефикасност показва:
l Глобална оценка на пациента (GPA): В шест проучвания
се съобщава ефектът на itopride
върху GPA при пациентите с FD,
като в три от тях контролната
група е получавала domperidone,
в едно – mosapride, а в останалите две – плацебо. RR стойността е
била 1.11 (р=0.006), т. е. itopride
е довел до сигнификантно подобрение на GPA при хората с FD,
в сравнение с контролните групи
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l Постпрандиална тежест: В
четири изследвания се разглежда ефикасността на itopride по отношение на постпрандиалната тежест при болните с FD, като във
всички случаи контролите са приемали domperidone. Изчислената
RR стойност е била 1.21 (р=0.02
- itopride е довел до по-значимо
подобрение на този симптом при
FD, отколкото domperidone.
l Ранно засищане: Четири рандомизирани контролирани проучвания оценяват как itopride повлиява ранното засищане при пациентите с FD; във всички случаи контролите са получавали
domperidone. RR е било 1.24
(р=0.04), което сочи по-сигнификантен ефект на итоприд
върху ранното засищане, съпоставено с domperidone
l Епигастрален дискомфорт: В три изпитвания се
съобщава за ефикасността на
itopride по отношение на тази
изява на FD, като всички участници от контролната група
са лекувани с domperidone.
Изчислената стойност на RR
е била 1 (р=0.98) - itopride и
domperidone оказват сходен
ефект върху епигастралния
дискомфорт при пациентите с FD
l LDQ: В две проучвания
е установено, че itopride подобрява LDQ скоровете на
хората с FD в по-голяма степен, отколкото плацебо
l Честота на нежелани ефекти: Осем изпитвания предоставят данни при терапията с itopride
на пациенти с FD, като при шест
от тях за контрола е използван
domperidone, в едно – mosapride и
в едно – плацебо. RR е било 0.96
(р=0.67) – терапията с itopride
не е асоциирана с по-висока
честота на нежелани ефекти,
отколкото приема на domperidone,
mosapride или палцебо.

Обсъждане
Патогенезата на FD все още не
е напълно проучена, но гастроин-
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тестиналният мотилитет и висцералната сензитивност играят много важна роля при възникването
на симптомите на това заболяване.
Проведеният мета-анализ показва, че itopride може сигнификантно да подобри GPA, постпрандиалната тежест и ранното
засищане при пациентите с функционална диспепсия.
Itopride е прокинетичен медикамент, чийто механизъм на действие е напълно различен от този
на предходните лекарствени сред-

ства – той осъществява ефекта си
както чрез антагонизиране на допаминовите (D2 подтип) рецептори, така и чрез потискане на активността на ацетилхолинестеразата (AСhE) – двоен механизъм
на действие.
По този начин не само, че се
стимулира освобождаването на
ацетилхолин (AСh) от нервните
окончания, но също така се инхибира и неговото разграждане, което повишава гастроинтестиналния
мотилитет посредством стимулиране на контракцията на гладко
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мускулните влакна в стомашната
и чревната лигавица.
Това води до подобряване на
симптоми като гадене, повръщане, подуване, анорексия, парене
зад гръдната кост и епигастрален
дискомфорт, дължащи се на забавено изпразване на стомаха, ретенция и регургитация на стомашно съдържимо поради намалено
налагяне на долния езофагеален
сфинктер и нарушена стомашнодуоденална координация.
За по-нататъшна оценка на
способността на itopride за подобряване на симптомите при
пациентите с FD е използван
LDQ скорът при започване на
изпитванията и след провеждане на лечение. Установено
е, че медикаментът сигнификантно понижава стойностите на LDQ скора при хората
с функционална диспепсия,
което прави резултатите поубедителни.
Асоциираните с itopride
нежелани странични ефекти
са основно коремна болка и
диария, които са леко до умерено изразени, без клинично
значими промени в електрокардиограмата и удължаване
на QT-интервала.
Освен това, в сравнение
с други допамин рецепторни антагонисти, itopride води
до много по-ниска честота на
асоциирани с ЦНС - екстрапирамидални (моторни) странични ефекти (дистония) и хиперпролактинемия, при запазване на
активността на допамина.
При itopride е наблюдавана
много по-ниска честота на лекарствени взаимодействия, в сравнение с останалите прокинетици,
вероятно поради факта, че той се
метаболизира от монооксигеназата, докато mosapride и другите медикаменти с прокинетично действие се метаболизират от цитохром
P450.
Поради своя уникален и различен от останалите прокинети-
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ци двоен механизъм на действие
и липсата на значими лекарствени
взаимодействия, itopride е не само
ефикасно средство за симптоматично лечение на FD и на други
нарушения, дължащи се на стомашна моторна дисфункция (като
гастропареза и гастроезофагеален
рефлукс), но допълнително притежава и добър профил на поносимост и безопасност, поради което може да се използва като средство на първи избор.
Itopride притежава не само прокинетичен, но и лек антиеметичен ефект. Той се абсорбира много бързо и достига пикова серумна концентрация около 35 минути
след перорален прием (2). (ЗВ)
* Leeds Dyspepsia Questionnaire определя наличието и на тежестта на функционалната диспепсия и включва въпроси за наличието на епигастрална, ретростернална болка, регургитации, гадене, повръщане, ранно засищане, дисфагия
Използвани източници:
1. Huang X., Lv B., Zhang S. et
al. Itopride therapy for functional
dyspepsia: a meta-analysis. World
J Gastroenterol. 2012; 18(48):
7371–7377 www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3544044
2. Dite Р., Rydlo М., Dockal М., Martinek А. A prokinetic
agent with dual effect - itopride
- in the treatment of dysmotility.
EMJ Gastroenterol. 2014;3:42-47
http://emjreviews.com/therapeutic-area/gastroenterology/prokinetic-agentdual-effect-itopride-treatment-dysmotility

Нови
медикаменти
за лечение
на хроничен
хепатит
l Европейската лекарствена
агенция (ЕМА) разгледа по ускорена процедура glecaprevir/
pibrentasvir (G/P) на AbbVie за
лечение на хроничен хепатит С
(HCV) при всички основни генотипове (GT1- GT6) на заболява-

нето (1). Очаква се новият пангенетичен режим на терапия да е
наличен на фармацевтичния пазар
в Европа през втората половина
на 2017.
При положително окончателно становище, G/P ще осигури по-кратък, осемседмичен режим на терапия, без включването
на ribavirin (RBV), при по-голяма част от пациентите с HCV без
данни за цироза.
Новият пангенетичен режим ще
е от полза и при лечението на болни с тежко хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ), включително
на диализа, както и на болни, които не са се повлияли от предходен прием на директнодействащи
антивирусни (DAA) медикаменти.

Одобрението на регулаторния
орган се базира на резултатите от
международна програма, включваща осем клинични проучвания с
над 2300 пациенти, с всички основни типове HCV и специфични
популации.
В анализа са включени болни с
GT1-6, с предходно лечение или
нови за терапията, с компенсирана цироза (Child-Pugh A) или
без данни за цироза, както и групи с тежко ХБЗ или нелекувани
до момента с интерферон (IFN)базиран режим (pegIFN +/-RBV)
или с DAA sofosbuvir/RBV+/pegIFN.
G/P e еднократен дневен режим,
който комбинира две различни антивирусни средства. Той съдържа фиксирана доза от glecaprevir
(300 mg) - NS3/4A протеазен ин-
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хибитор, и pibrentasvir (120 mg) NS5A инхибитор, в три отделни
таблетки, които се взимат еднократно дневно.
l Vemlidy (tenofovir alafenamide, TAF) на Gilead бе одобрен от ЕМА за лечение на хепатит В (2). Медикаментът е нова
форма на tenofovir с висока антивирусна ефикасност, подобна
на tenofovir disoproxil fumarate,
TDF (Viread на Gilead), но при
една десета от дозата. Тъй като
TAF навлиза в клетките по-лесно от TDF, той може да се прилага в по-ниски дози, което намалява значителни концентрацията на
tenofovir в кръвообращението.
В Европа, над 14 милиона са
засегнати от инфекция с хепатит В, като всяка година с вируса се заразяват нови един милион
души.
Според данните от
клинични
проучвания, TAF води до подобрение в сурогатните лабораторни маркери на бъбречна и костна безопасност, в сравнение с TDF, като след
48-седмично
проследяване пациентите са
имали сигнификантно по-нисък
процент намаление на костната
минерална плътност (КМП) на
ниво бедро и гръбнак. Медикаментът ще се прилага при възрастни и деца над 12 години с
телесно тегло над 35 kg. (ИТ)
Използвани източници:
1. European Medicines Agency grants accelerated assessment, validates marketing authorization application for AbbVie’s investigational regimen of glecaprevir/pibrentasvir (G/P) for the treatment of chronic hepatitis C in all major genotypes (GT1-6) https://
news.abbvie.com/news/european-medicinesagency-grants-accelerated-assessment-validates-marketing-authorization-applicationfor-abbvies-investigational-regimen-glecaprevirpibrentasvir-gp-for-treatment-chronic-hepatitis-c-in-all-major-genotypes-gt1-6.
htm
2. EU approves Gilead’s hepatitis B therapy Vemlidy
www.pharmatimes.com/news/eu_approves_gileads_hepatitis_b_therapy_vemlidy_1183968?utm_
s o u r c e = P T + D a i l y + Ne w s l e t t e r & u t m _
m e d i u m = e m a i l & u t m _
campaign=pt+daily+news+alert
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Екзема поведение
при сърбеж
и суха кожа
В основата на лечението на
различните видове екзема и на
атопичния дерматит стои облекчаване на сухотата на кожата, на
сърбежа и на зачервяването. Това
може да се постигне с продукт,
съдържащ липиди, глицерол и
пантенол – Бепантен Сенсидерм*,
който е ефикасен, безопасен и с
добра поносимост (1).
Екземата е неспецифичен термин, използван за
много типове възпаление на кожата (дерматит). Съществуват различни
видове екзема, които понякога трудно
се разграничават от
атопичния дерматит:
l
Контактна
екзема: локализирана реакция, която
включва зачервяване, сърбеж и чувство на парене,
след като кожата е била в директен контакт с иританти като киселини, почистващи препарати или
други химикали
l Алергична контактна екзема: зачервяване, сърбеж, ексудация на участъците от кожата, които са влезли в допир с вещества,
разпознати от имунната система
като чужди, като отровен бръшлян, определени химически вещества или антибиотици, съдържащи се в унгвенти, като например
neomycin или bacitracin
l Себорейната екземa (себореен дерматит, себорея) е много често срещана форма на леко
възпаление на кожата с неизвестна етиология, изявяващо се с жълтеникави, мазни сквами на кожата
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на скалпа, лицето, ушите и понякога и други части на тялото. Това
състояние често се означава като
пърхот при възрастните или млечни корички (бебешки кел) при
кърмачетата
l Нумуларна екзема: окръглени, монетовидни изолирани
плаки от раздразнена кожа – найчесто на ръцете и долната част на
краката, които могат да бъдат със
сквами, крусти и с много силно
изразен сърбеж
l Lichen simplex chronicus
(локализиран
невродермит):
дерматит, който е разположен в
определена анатомична област и
се дължи на продължително триене, разчесване на кожата. Подлежащата причина може да бъде

свръхчувствителност или раздразнение, която отключва каскада от
повторно разчесване и сърбеж.
Формират се плаки от удебелена кожа в областта на шията, подбедриците, китките или предмишниците, които преминават след
прекратяване на иритацията на
съответната област.
l Стазен дерматит: Иритация
на кожата на долната част на краката, която обикновено се причинява от циркулаторни проблеми
и конгестия на вените. Може да
е налице по-тъмна пигментация,
светлокафяво или ливидно оцветяване на кожата. По-често се
среща при хора с разширени вени
(варици).
l Дисхидротична екзема:
иритация на кожата най-често на
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дланите на ръцете и по-рядко на
стъпалата, характеризираща се с
бистри, дълбоко разположени мехури, съпроводени от чувство на
парене и сърбеж
l Ксеротична екзема: участъци от много суха кожа, разположени по долните крйаници при
възрастните.
Атопичният дерматит (АД) е
генетично обусловен и е най-честият тип екзема. Той се характеризира със суха кожа, сърбеж и
обриви. Освен кожната симптоматика, болните могат да имат оплаквания от алергичен ринит, астма, хранителни алергии или алергични конюнктивит. Лезиите са
разположени по бузите, шията,
коленните и лакътните гънки и
глезените.
Честотата на заболяването в световен мащаб достига до 18-20 % при
децата и до 5% при
възрастните. Тя все
повече
нараства,
особено в развитите държави. АД е
по-разпространен
сред
европеидната и монголоидната раса.
В патогенезата на AД се намесват генетични фактори, имунологични и фармакологични разстройства, както и особености на
организма. Основна роля играе
променената епидермалната кожна бариера, при която липсва или
е намален синтезът на специфичен белтък (филагрин) (2).
Атопичният дерматит има три
форми според възрастта и локализацията на кожните лезии: при
кърмачета и малки деца от една
до три години, при деца и при
юноши и възрастни хора.
Бебешкият стадий на заболяването започва в кърмаческа възраст през третия до шестия месец и се характеризира с развитие на червени, сухи и десквамирани участъци по кожата на лице-
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то с предилекция бузи и брадичка.
При екзацербация се развиват ексудативни лезии по цялата кожа.
Детската фаза на AД започва
между 3- и 10-годишна възраст
и може да бъде пряко продължение на предишната фаза. При нея
са характерни обривите във флексорните повърхности на крайниците с последваща депигментация
и поява на първи белези на лихенификация. Децата имат силен
сърбеж, ксероза и екскориации по
тялото, неспокойни са и могат да
развият атопична характеропатия.
Третият стадий се развива след
пубертета и при възрастни. Кожата на тези болни е суха, има тенденция за ограничаване на обривите или формиране на единични
лихенифицирани плаки.
При някои пациенти е налице
протрахиран ход на заболяването, с изостряния и ремисии. Голяма част от децата с атопичен дерматит навлизат в постоянна ремисия с израстването, но въпреки това кожата им остава суха и
много чувствителна към различни
дразнители.
Множество фактори могат да
тригерират или влошат атопичния
дерматит – ниска влажност, сезонни алергии, експозиция на сапуни и детергенти и студено време. Факторите на средата могат да
активират симптомите на АД във
всеки момент от живота на хората, унаследили атопичното заболяване.
В основата на лечението на заболяването са добрите грижи за
хидратиране на кожата, избягване
на провокиращите фактори, приложението на емолиенти и топикални кортикостероиди.
Бепантен Сенсидерм Крем
може да се прилага при сърбеж,
зачервяване, алергични реакции,
суха кожа и други признаци на екзема при бебета, деца и възрастни. Продуктът не съдържа кортизон, което го прави подходящ за
дългосрочна употреба. Може да
се използва от бременни и кърме-
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Без употребата на Bepanthen® Sensiderm Крем
Дразнещи агенти

Въздух

Повишено
хидратиране
Ламелна липидна
технология

Увредена
кожна бариера

Естествени
овлажнители

С употребата на Bepanthen® Sensiderm Крем
Дразнещи агенти

Въздух

Повишено
хидратиране
Ламелна липидна
технология

Кожна бариера
с технология от
ламелни липиди

Кожа

Физиологични
овлажнители
Кожа

щи жени.
Благодарение на своята формула с пантенол, глицерин и липиди, Бепантен Сенсидерм облекчава сърбежа и зачервяването, спомагайки за естествено възстановяване на кожната бариера, хидратация и регенерация на кожата.
Възстановява
бариерната
функция на кожата. Ламеларноориентираните липиди се присъединяват към засегнатата липидна
бариера на роговия слой и я възстановяват.
Хидратира. Глицеринът (физиологичен овлажнител) задържа
влагата в кожата. Пантенолът естествено овлажнява кожата
Регенерира кожата. Пантенолът осигурява оптимални условия
за естественото възстановяване
на кожата.
Като използва ламелна липидна технология, Bepanthen® Сенсидерм Крем заздравява кожната бариера (фигура 1). По този начин,
липидните слоеве на кожата, които действат като естествена защита срещу дразнещите вещества,
регенерират, успокояват сърбежа и зачервяването, и подпомагат
нейното възстановяване.
Пантенолът (наричан още пантотенол) е алкохолният аналог на
пантотеновата киселина (витамин
B5) и е провитамин на B5. В организма той бързо се оксидира до
пантотенова киселина. Пантенол
хидратира кожната бариера и по
този начин осигурява оптимални
условия за естественото възстановяване на кожата.Той понижава
сърбежа и възпалението на кожата и подобрява еластичността й.
Bepanthen Sensiderm крем
може да се използва за облекчаване на сърбежа и зачервяването
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при:
l
l
l
l

суха кожа
атопичен дерматит
различни типове екзема
алергични кожни реакции

Важни предимства на
Bepanthen Сенсидерм са:
l Не съдържа емулгатори, които могат да дестабилизират липидната структура на кожата
l Отлична поносимост - не съдържа консерванти, парфюм, минерални масла, оцветители и силиконови съединения, които могат да имат дразнещ ефект
l Не съдържа кортикостероиди, което го прави подходящ за
дългосрочна употреба при всички
възрастови групи (бебета, деца и
възрастни)
l Може да се прилага при необходимост и за по-продължителни периоди от време
l Може да се използва от бременни и кърмещи жени.
Bepanthen® Сенсидерм Крем
успокоява сърбежа, като поддържа кожата по три начина:
l доставя липиди в липидните
ламели, благодарение на липидната ламелна технология
l осигурява физиологични овлажнители (глицерин и пантенол)
за увеличаване на хидратацията
l осигурява естествени липиди
По този начин, Bepanthen®
Сенсидерм Крем подпомага възстановяването на кожната бариера и успокоява сърбежа. (ЗВ)
Използвани източници:
1. Cole G. Atopic Dermatitis www.medicinenet.com/atopic_dermatitis
2. Eichenfield L., Tom W., Chamlin S. et al.
Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. Section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol.
2014;70 (2):338-351 www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4410183/pdf/nihms598033.
pdf
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Dapagliflozin
намалява
риска за обща
смъртност
при диабет
тип 2
Рискът за обща смъртност е
по-нисък при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), които
са лекувани с инхибитора на натриево-глюкозния
ко-транспортер тип 2 (SGLT-2i) dapagliflozin,
в сравнение с тези на друга глюкозо-понижаваща терапия,
показаха резултатите от популационно ретроспективно проучване, публикувани в списание Journal of
Clinical Endocrinology and
Metabolism (1).
Няколко скорошни изследвания осигуриха данни за ефектите на различни антигликемични медикаменти върху сърдечносъдовия изход (CVOT – проучвания за сърдечносъдови крайни
резултати).
Проучването
EMPA-REG
OUTCOME установи, че приложението на SGLT-2i empagliflozin
e свързано с намаление на сърдечносъдовата (с 38%) и общата смъртност (с 32%) при пациенти със ЗД тип 2 и висок риск
за сърдечносъдови събития (установено сърдечносъдово заболяване – ССЗ).
Цел на настоящето real-word
проучване, проведено във Великобритания, е да установи доколко терапията с другия представител на същия клас - dapagliflozin
– има също благоприятен ефект,
но при болни със ЗДТ2 и нисък
сърдечносъдов риск. В Европа,
dapagliflozin е най-често предпис-

вания SGLT-2i (92%), поради което постиганите с него резултати
са от голямо клинично значение.
Авторите са анализирали информация от базата данни THIN
(The Health Improvement Network
Database)
за
период
20132015. Обхванати са 22 124 болни със ЗДТ2 (4 444 на терапия
с dapagliflozin и 17 680 на стандартна терапия без dapagliflozin),
лекувани от общопрактикуващи
лекари.
Пациентите са били на средна
възраст 58.4 години, среден индекс на телесна маса (ИТМ) 34.8
kg/m2 и със средна давност на ЗД
тип 2 от девет години. Изходните стойности на HbA1c са били
7.7%, като 4 350 от изследваните
са имали предходно сърдечносъ-

дово събитие (исхемична болест
на сърцето, инсулт и/или сърдечна недостатъчност).
Основен показател за краен
изход е била общата смъртност
(при висок и нисък сърдечносъдов риск). Вторичен преглед на
резултатите е анализирал общата
смъртност и честота на инцидентно ССЗ при нискорисковата популация.
Пациентите
в
групата
с
dapagliflozin са имали сигнификантно по-нисък риск за фатален
изход от която и да е причина (отношение на вероятностите - HR
0.50, 95% доверителен интервал ДИ: 0.33-0.75; р=0.001). Подобно,
при нискорисковите болни, рискът за обща смъртност е бил помалък при терапия с dapagliflozin
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(HR 0.44, 95% ДИ: 0.25-0.78;
p=0.002).
Разликата в риска за инцидентно ССЗ не е достигнала статистическа достоверност в групите
с нисък сърдечносъдов риск (HR
0.89, 95% CI: 0.61-1.31; p=0.546).
Резултатите от настоящето проучване потвърждават изводите от
EMPA-REG (което не включва
нискорискови пациенти) по отношение на общата смъртност, дори
и при хора с нисък сърдечносъдов
риск.
Пациентите със ЗДТ2 на терапия с dapagliflozin са с намален риск за фатален изход, независимо от изходния сърдечносъдов статус, е заключението
на авторите.
В момента се провежда проучването DECLARE-TIMI
58 (Dapagliflozin Effect on
CardiovascuLAR
Events),
което подробно ще анализира крайния сърдечносъдов изход (сърдечносъдова смъртност, миокарден инфаркт, исхемичен инсулт) при приложение на
dapagliflozin за лечение на
ЗДТ2 при пациенти с установено ССЗ (кохорта за
вторична превенция) или с
висок сърдечносъдов риск – наличие на най-малко два рискови
фактора за ССЗ (кохорта за първична превенция), резултатите от
което се очакват през 2019 (среден период на проследяване на
честотата на сърдечносъдовите
събития от 4.5 години).
Dapagliflozin е представител на
групата на SGLT-2 инхибиторите, които са най-новия клас перорални медикаменти за лечение
на ЗДТ2. В резултат на уникалния им глюкозуричен ефект, те
водят до осмотична диуреза, повишена натриуреза, намалена задръжка на течности и понижение
на плазмения обем и оттам – до
спад на систолното и диастолното артериално налягане с 4-6/1-2
mmHg, както и до загуба на те-
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лесно тегло.
Dapagliflozin
превъзхожда
инсулин за намаляване на общата смъртност и на риска за
ССЗ
Терапията с dapagliflozin за
контрол на ЗДТ2 е свързана с 56%
редукция на общата смъртност и с
49% редукция на риска за фатално или нефатално ССЗ в сравнение с лечението с инсулин, показват резултатите от проучване в
Швеция, публикувани в Diabetes,
Obesity & Metabolism (2).
В анализа са включени данните на 21 758 пациенти със ЗДТ2,
които са започнали терапия с инхибитор на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4i) или алтернативно с dapagliflozin (единственият наличен в Швеция SGLT-2i през периода 2013-2014, през който е извършено проследяването за около 1.5 години). Целта на проучването е била да се оцени ползата от по-новите глюкозо-понижаващи средства спрямо терапията с
инсулин по отношение на риска за
обща смъртност, ССЗ и тежка хипогликемия.
Лечението с по-новите средства за контрол на ЗДТ2 е било
свързано с 44% (HR 0.56 95% ДИ
0.49-0.64), 15% (HR 0.85 95% ДИ
0.73-0.99) и 74% (0.26, 95% ДИ
0.12-0.57) по-нисък риск за обща
смъртност, ССЗ и хипогликемия,
в сравнение с терапията с инсулин.
В отделен анализ за всеки един
от двата вида перорални антидиабетни лекарства, dapagliflozin е
постигнал по-нисък риск за обща
смъртност и за фатално и нефатално ССЗ с 56% (HR 0.44, 95%
ДИ 0.28-0.70) и със съответно 49% (HR 0.51, 95% ДИ 0.300.86), докато приемът на DPP-4i
е довел до понижаване само на
риска за обща смъртност с 41%
(HR 0.59, 95% ДИ 0.51-0.67), но
не и този за ССЗ (HR 0.87, 95%
ДИ 0.75-1.01) в сравнение с инсулин.
Резултатите от този анализ по-
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казват, че дапаглифлозин понижава в по-голяма степен отколкото
DPP-4i риска за обща смъртност,
в сравнение с инсулин (редукция
с 56% спрямо съответно с 41%),
като наред с това намалява и риска за ССЗ.
DPP-4i са довели до редукция
на риска за тежка хипогликемия
с 69% в сравнение с инсулин, докато намалението на този риск с
дапаглифлозин не е било статистически достоверно спрямо инсулин.
Dapagliflozin - с доказани
ползи при пациенти със ЗДТ2 и
сърдечна недостатъчност
Dapagliflozin подобрява гликемичния контрол (оценен посредством понижаване на нивото на
HbA1c), телесното тегло и систолното артериално налягане (АН) в
сравнение с плацебо при пациенти със ЗДТ2 и сърдечна недостатъчност (СН), показаха резултатите от обединен post-hoc анализ
на резултатите от пет клинични
проучвания (едно фаза 2b/3 и четири фаза 3) (3).
Тези данни потвърждават, че
този SGLT2-i има добър профил
на безопасност и може да повлиява благоприятно крайните резултати при пациенти със ЗДТ2 и
придружаваща СН – една увеличаваща се група от болни с комплексни нарушения, които водят
до повишена честота на хоспитализации и обременяваща симптоматика.
В анализа са включени данните на 149 души; на средна възраст
64 години; средна продължителност на диабета 14 години; средно изходно ниво на HbA1c 8.2%,
като 50% са със СН функционален клас по NYHA II/III.
На 52-ата седмица в групата с
dapagliflozin (10 mg) е била постигната по-голяма редукция на
HbA1c (-0.55%; 95% ДИ, -0.8 до
-0.3), на телесното тегло (-2.67
kg; 95% OR, -3.88 до -1.47) и на
систолното АН (-2.05 mmHg; 95%
ДИ, -5.68 до -1.57) спрямо плаце-
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бо след изключване на влиянието
на други променливи.
Честотата на хоспитализациите
поради влошаване на СН е била
по-ниска (1 спрямо 7), което показва редукция с 86% (HR 0.14,
ДИ 95% 0-1.2) в групата с дапаглифлозин.
Дапаглифлозин е превъзхождал плацебо по отношение на
HR за комбинирани сърдечносъдови крайни резултати, хоспитализации поради СН и значими неблагоприятни сърдечни
събития. (ИТ)
Използвани източници:
1. Toulis, K. Willis, B., Mershall T. et al. Allcause mortality in patients with diabetes under treatment with dapagliflozin: a population-based, open-cohort study in THIN database. J Clin Endocrinol Metab 2017; 20163446 https://academic.oup.com/jcem/articleabstract/doi/10.1210/jc.2016-3446/3038070/
A l l - c au s e - m or t a l i t y- i n - p a t i e n t s - w i t h diabetes?redirectedFrom=fulltext
2. Nystrom T., Bodegard J., Nathanson D. et al.
Novel oral glucose-lowering drugs are associated with lower risk of all-cause mortality, cardiovascular events and severe hypoglycaemia compared with insulin in patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2017 Jan 24. doi:
10.1111/dom.12889 http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/dom.12889/full
3. Kosiborod M., Gause-Nilsson I., Sonesson
C. et al. Efficacy and safety of dapagliflozin in
patients with type 2 diabetes mellitus and concomitant heart failure. EASD 2016, ePoster
#765
www.easdvirtualmeeting.org/resources/efficacy-and-safety-of-dapagliflozin-in-patients-with-type-2-diabetes-mellitus-and-concomitant-heart-failure-3

Denosumab
повишава
КМП при
болни на
терапия с
глюкокортикоиди
Приложението на denosumab
осигурява по-значително увеличение на костната минерална плътност (КМП) при пациен-
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Безопасно количество кръв в пробата: само 0.3 µL

Голям отвор за тест лентата (Код по НЗОК:WF076)
Удобно устройство за безконтактно изхвърляне
на тест лентата
Гумени елементи за удобно хващане
Функция „Маркиране на резултата“
Голям течнокристален дисплей
Резултат в mg/dL или mmol/L
(предварително зададени мерни единици)
Постоянно посочване на датата и часа
Три удобни бутона за работа с уреда

Порт за прехвърляне на данни
Място за закрепване на каишка/етикет

Гумени опори за стабилно позициониране

Omnitest® 3 - глюкомерът, който ви помага
 Голям обем на паметта - 365 измервания
 Прехвърляне на данните към персонален компютър
 Автоматичното кодиране елиминира опасността от грешно използване

Всичко от което се нуждаете - комплект Omnitest® 3 Set
 Система за измерване на нивото
на кръвната глюкоза
 Omnitest® 3 се предлага в удобна
чантичка - за да не се загуби нищо,
когато сте на път
Б. Браун Медикал ЕООД
1592 София
бул. Христофор Колумб 64
София Еърпорт Център
Сграда А2, етаж 1, офис 111
България
Тел.:+359 2 807 67 40
Факс.:+359 2 975 39 99
e-mail: office.bbmbg@bbraun.com
www.bbraun.bg

Национална телефонна линия:
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ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
ти на терапия с кортикостероиди
(КС), в сравнение с бисфосфоната risendronate, показаха едногодишните резултати от проучването GIOP (glucocorticoid-induced
osteoporosis) (1).
Индуцираната от системните КС остеопороза е най-честата форма на вторична остеопороза. В рамките на първите три месеца от лечението с КС, рискът за
костни фрактури се увеличава със
75%, а КМП намалява прогресивно с времето.
Проучването е фаза 3, международно,
рандомизирано,
двойно-сляпо, активно контролирано и изследва безопасността и ефикасността на denosumab
при 795 мъже и жени, получаващи терапия с перорални КС, в
сравнение с risendronate, разделени в две групи: denosumab 60
mg подкожно на всеки шест месеца и перорален risendronate 5
mg дневно.
Отделно са селектирани две
подгрупи пациенти: 505 болни
на продължителна КС терапия
(дефинирана като дневна доза
prednisone 7.5 mg или еквивалент
за предходен период >3 месеца)
и 290 болни с начална КС терапия (дефинирана като дневна доза
prednisone >7.5 mg или еквивалент за предходен период <3 месеца). И в двете подгрупи продължителността на лечението с КС е
била поне шест месеца.
Първичен показател за краен
изход е била промяната в КМП
на лумбалните прешлени на 12-ия
месец, спрямо изходните стойности. Вторични показатели са били
процентът промяна спрямо изходните стойности на КМП на ниво
лумбални прешлени и бедрена
кост.
Лечението с denosumab за период от 12 месеца спрямо това с
risendronate е било свързано със
значително увеличение на КМП
на ниво лумбални прешлени (4.4
срещу 2.3%) и бедрена кост (2.1
срещу 0.6%).
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При болни, на които се прилага начална терапия с КС, са
установени подобни зависимости: увеличение на КМП на ниво
лумбални прешлени (3.8 срещу
0.8%) и бедрена кост (1.7 срещу
0.2%).
По отношение на първичната
крайна точка, лечението с денозумаб е изпълнило за 12 месеца
критерия за non-inferiority (поне
толкова ефективен), а по отношение на двете вторични крайни
точки – критерия за превъзходство (superiority).
Проучването ще продължи на
двойно-заслепен принцип допълнителни 12 месеца.
Нови данни за клиничната ефикасност на denosumab бяха представени през септември на тазгодишния конгрес на American
Society for Bone and Mineral
Research (ASBMR).
Проучването
FREEDOM
Extension показа, че приложението на денозумаб при жени след
менопауза е свързано с намаление на костния обмен, продължително повишение на КМП,
без терапевтично плато, и нисък риск за фрактури (2).
Изпитването FREEDOM бе
с продължителност три години, а настоящето – FREEDOM
Extension е негово седемгодишно
продължение. Цел на FREEDOM
Extension е да се оценят ефектите
от терапията с denosumab за период от 10 години.
Обхванати са 4550 жени, от
които до 10-ата година са проследени 2784 (61%). Всички пациентки са получили denosumab в доза
60 mg подкожно на всеки шест
месеца плюс калций и витамин D
всеки ден.
По време на дългосрочното
проследяване е установено значително увеличение на КМП с
21.3% (на ниво лумбални прешлени) и 9.1% (на ниво бедрена кост).
Честотата на новопоявили се вертебрални и не-вертебрални фрактури е останала ниска. Честотата
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на нежеланите странични ефекти
е била сходна с тези от предходни проучвания.
Лечението с denosumab за период до 10 години е свързано с
персистираща редукция на костния обмен, продължително увеличение на КМП без достигане
на терапевтично плато и нисък
риск за фрактури. Съотношението полза/риск при постменопаузални жени остава благоприятно, е
заключението на авторите.
В Европа denosumab (Prolia)
се прилага за терапия на остеопороза при постменопаузални
жени и при мъже с повишен риск
за фрактури. Медикаментът се
използва и за лечение на загубата на КМП, дължаща се на хормонална аблация при мъже с рак
на простатата и повишен риск за
фрактури (3).
Денозумаб е човешко моноклонално антитяло, което се свързва с цитокина RANKL (рецепторен активатор на NFkB лиганда),
разположен върху повърхността
на остеокластите. Инхибирането
на RANKL блокира узряването,
функцията и преживяемостта на
остеокластите, което води до намаляване на костната резорбция.
(ИТ)
Използвани източници:
1. Amgen announces positive top-line results from phase 3 study of Prolia (denosumab) in patients receiving glucocorticoid therapy http://pipelinereview.com/index.php/2016083062160/Antibodies/Amgen-Announces-Positive-Top-Line-ResultsFrom-Phase-3-Study-Of-Prolia-DenosumabIn-Patients-Receiving-Glucocorticoid-Therapy.html
www.amgen.com/media/news-releases/2016/08/amgen-announces-positivetopline-results-from-phase-3-study-of-proliadenosumab-in-patients-receiving-glucocorticoid-therapy
2. Bone H., Brandi M., Brown J. et al. Ten
years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: Results from the
FREEDOM Extension trial. ASBMR LB-1157.
J Bone Miner Res. 2016. (Suppl 1) www.asbmr.org/annual-meeting
3. Prolia (denosumab) www.ema.europa.eu/
ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001120/human_med_001324.
jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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Диагностика,
лечение и
профилактика
на ротавирусния гастроентерит при
децата
Ротавирусите са водеща причина за развитието на тежки инфекциозни гастроентерити в детска възраст. Всяка година в света ротавирусите са отговорни за
25 милиона прегледа при педиатър, два милиона хоспитализации
(38% от хоспитализациите на деца
поради диария в световен мащаб)
и между 180 000 и 450 000 смъртни случая при деца под пет години. Неблагоприятният изход от
инфекциите е по-чест в развиващите се страни.
Диагностицирането на ротавирусните гастроентерити изисква
изследване на фецес с наличните
на пазара готови тестове. Много
често, обаче, в клиничната практика тестуване не се извършва,
тъй като резултатите не повлияват терапевтичното поведние,
което е насочено към осигуряването на адекватна рехидратация.
Най-добрата превенция срещу
ротавирусните (RV) инфекции е
прилагането на живи атенюирани ваксини. От 2006 на фармацевтичния пазар има две лицензирани ротавирусни ваксини, които са
включени в имунизационния календар на много страни.

Клинична картина
Клиничната симптоматика при
RV гастроентерит варира от дискретни варианти, протичащи с
лека бързопреходна водниста диария до тежки инфекции с профузна продължителна диария, с пов-

ръщане и с фебрилитет, водеща
до дехидратация, хиповолемичен
шок, електролитен дисбаланс и в
част от случаите - до летален изход.
RV инфекция обикновено започва внезапно с висока температура и повръщане, като в следващите един-два дни се появява
и диариен синдром (многократни
воднисти изхождания).
Около 30-40% от децата имат
фебрилитет (телесна температура над 39 градуса C). Повръщането продължава не повече от единдва дни. Общата продължителност
на инфекцията е три до седем дни.
Въпреки че гастроентеритът е
основна клинична изява, ротави-

Под електронен микроскоп ротавирусът има характерна кръгла форма, откъдето произлиза и
неговото име (на латински език
rota означава колело)

русните инфекции могат да протичат и с неврологична симптоматика (гърчове, енцефалит, енцефалопатия, церебелит).
Многоцентрово клинично проучване в Канада, включващо 1359
деца, хоспитализирани с диагностично потвърдена ротавирусна инфекция, установи, че 7% от
пациентите са имали гърчове при
приемането.
Други заболявания, асоциирани с RV, са синдромът на внезапна смърт на кърмачето, некротизиращ ентероколит, инвагинация,
диабет тип 1, болест на Kawasaki.
Описани са случаи с бързопреходно нарастване на серумните
трансаминази.
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Епидемиология
RV инфектират почти всички деца на възраст до пет години
както в развитите, така и в развиващите се страни. Срещат се инфекции и в неонаталния период,
но обикновено те са асимптомни
или много леки, най-вероятно в
резултат на преминалите майчини
антитела. Най-висока заболеваемост се наблюдава във възрастовата група 4-23 месеца, при която
инфекцията протича и най-тежко
и изисква болнично лечение.
Въпреки че реинфекциите са
чести (според резултатите от кохортно епидемиологично проучване в Мексико, 42% от децата
до две години преболедуват три
и повече пъти от RV гастроентерити), всяка следваща инфекция
протича по-леко от предходната.
По тази причина, при възрастни, RV предизвикват асимптомно
или много леко протичащо заболяване, освен в случаите на много възрастни или имунокомпрометирани пациенти, при които клиничната картина може да бъде изключително тежка. Ротавирусите
са честа причина за вътреболнични инфекции.
Данните от няколко случайконтрола клинични изследвания
в развитите страни показаха, че
липсата на естествено хранене,
недоносеността и интраутеринната хипотрофия, са рискови фактори за развитието на тежкопротичащи гастроентерити, изискващи
хоспитализация (честота 1 на 50
инфектирани деца).
Протрахирани диарии с продължителна екскреция на RV, и (в
редки случаи) със системна дисеминация, са наблюдавани при
деца с тежък Т-клетъчен и комбиниран Т-В-клетъчен имунен дефицит.
Пациентите, подготвящи се за
костномозъчна трансплантация с
потиснат имунитет, също са сред
рисковите популации за тежки,
дори фатално протичащи ротавирусни гастроентерити.
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В целия свят RV са водеща
причина за хоспитализация поради тежко протичащ гастроентерит.
Системен анализ на 131 обсервационни проучвания, публикувани
в периода 2001-2011, установява,
че между 33 и 49% от случаите на
болнично лечение поради диариен
синдром в различни географски
региони, са резултат от ротавирусна инфекция, с вариращ процент детска смъртност.
В 90%, обаче, леталните случаи при деца са регистрирани в
тропическа Африка (страните,
разположени под Сахара) и Южна
Азия, основно поради затруднен
достъп до болнично лечение. Преобладаващата част от инфекциите
в тези части на света, възникват
при по-малки деца (почти 70% в
кърмаческа възраст) и често като коинфекции (няколко ентеропатогена).
В страните с умерен климат се наблюдава определена сезонност с пик на заболеваемостта през есеннозимния период и по-малка
активност през летните месеци. В тропическите страни RV инфекции възникват
по всяко време на годината
с лек превес през студените
сухи месеци.

Патогенеза
Дозата, необходима, за да се
развие инфекция е много ниска –
10 вирусни частици. Разпространението е по фекално-орален път,
чрез контаминиране на ръце, повърхности и предмети, по-рядко
чрез храна и вода. Вирусите атакуват зрелите диференцирани ентероцити, локализирани на върха
на чревните власинки в лигавицата на тънкото черво.
Прикрепянето на вирусните
частици към сиалогликопротеини интегрин-рецепторите се медиира от вирусния протеин 4 (VP4).
Вирус-неутрализиращите
антитела, насочени срещу VP4 или
VP7 (или срещу двата протеина),
могат да предотвратяват свързва-
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нето и последващата пенетрация
на RV в ентероцитите.
Инфектирането на клетката
води до размножаването на вируса и освобождаване на голямо количество нови вирусни частици в
чревния лумен след 10-12 часа.
Ротавирусите могат да инфектират съседни клетки, което се асоциира с продължителна вирусна репликация и излъчване. При децата, вирусното натоварване бързо намалява с преминаването на диарията, но вирусна
РНК може да бъде открита в ниски нива през следващите няколко седмици.
Патоморфологично, ротавирусите предизвикват унищожаване
на ентероцитите с последваща десквамация и загуба на абсорбтив-

ните свойства на тънкото черво,
както и пролиферация на секреторните клетки в криптите.
Малабсорбцията може да бъде
резултат и от вирус-индуцирано
потискане на чревните ензими,
както и на междуклетъчен излив
в резултат на функционални промени във връзките между ентероцитите, медиирани от NSP4 (вирусен неструктурен протеин 4).
Биопсични препарати показват атрофия на вилозния апарат
и мононуклеарна инфилтрация на
lamina propria. Повишената секреция на хлориди и последващата
загуба на вода и електролити се
медиира от NSP4, действащ като
вирусен ентеротоксин. Той активира клетъчните калциеви канали
и отключва секреторна диария.
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Потискането на чревните ензими като изомалтаза и захароза
води до натрупване на неразградени захари в чревния лумен, което увеличава осмотичния градиент и допълнително утежнява диарията.

Диагностика
Ротавирусите могат да бъдат
открити в проби от фецес при
деца с остра диария чрез няколко метода – електронна микроскопия, полиакриламидна гел електрофореза, антиген-идентифициращи тестове, обратна транскриптаза-полимеразоверижна реакция
(RT-PCR) и вирусна изолация.
Първоначално идентифицирането на RV е ставало чрез електронна микроскопия. По време на
острата фаза във фецеса попада
голям брой вирусни частици
(до 1011/g фецес) - колкото
по-тежък е диарийният синдром, толкова по-голям брой
вирусни частици се екскретират във фецеса на засегнатите деца.
Полиакриламидната гел
електрофореза открива ротавирусната РНК, екстрахирана директно от проби от
фецес. Днес, при необходимост, в клиничната практика
се прилагат готови антиген-идентифициращи тестове, използващи
ELISA (ензимно-свързан имуносорбентeн анализ) или имунохроматографска методика.
За научни изследвания се използва теста с RT-PCR (полимеразна верижна реакция с използване на обратна транскриптаза).
Чрез него се осигурява информация за VP4 и VP7 генотиповете,
които се използват в основата на
бинарната класификация (P и G
типове, съответно) на RV щамове.

Терапия
Съществуват различни, базирани на доказателствата, обзори и
препоръки, насочени към оценка
на дехидратацията и лечението на
деца с остър гастроентерит. Наскоро публикуван системен анализ
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на осем ръководства с указания
за терапевтично поведение, обаче, установява значителни разминавания в тяхното качество, несъотвтествие между препоръките и
липсата на обобщени указания за
клиничната практика.
Според авторите, са необходими нови клинични изпитвания,
които да определят значимостта на клиничните симптоми при
оценка на степента на дехидратация, оптималната доза от даден
перорален разтвор за рехидратация за всяка степен на обезводняване и необходимостта от прием
на други медикаменти.

(Таблица 2) и клиничната скала за
оценка на тежестта на дехидратацията (Таблица 3).
Счита се, че с помощта на клиничната скала за дехидратация
може да се предвиди продължителността на болничния престой и
необходимостта от венозна рехидратация.
Скалите на Vesikari и Clark се
използват за оценка на тежестта на гастроентерита в клиничните изпитвания за ефикасността
на ротавирусните ваксини, но не
са подходящи в условията на клиничната практика за избор на терапевтично поведение.

Оценка на степента на
дехидратация

Перорална и венозна
рехидратация

Съществуват различни системи, с помощта на които се определя тежестта на обезводняването. В развиващите се страни се
прилага основно скалата на СЗО
(Таблица 1), докато в развитите
страни клиницистите предпочитат
модифицираната скала на Gorelick

Пероралната рехидратация е
подходяща за деца с лека до умерена степен на обезводняване.
Пациентите, които са с нарушено съзнание, трудно приемат течности, и повръщат, трябва да се
рехидратират чрез венозни инфузии. Пероралната рехидратация не

е подходяща при деца със съмнение за илеус, както и при доказана
малабсорбция на глюкоза.
Стандартният разтвор на СЗО
за перорален прием съдържа 90
mmol/l хлор, 111 mmol/l глюкоза и има общ осмолалитет 311
mmol/l. Данните от няколко проучвания показаха, че в сравнение
с разтвора на СЗО, тези с по-нисък осмолалитет, са асоциирани с
по-нисък риск за хипонатриемия,
намаляване на честотата на диарията, по-малко повръщане и помалка вероятност за преминаване
към венозна рехидратация.
Поради тази причина, през
2002 СЗО предложи прилагането
на разтвор, съдържащ 75 mmol/l
хлор, 75 mmol/l глюкоза и с общ
осмолалитет 224 mmol/l при нехолерна диария.
За поддържане на хидратацията при деца без изявена степен на
обезводняване, СЗО препоръчва
прием на 50-100 ml течности за
всяко изхождане на деца под две
години и 100-200 мл течности за

Таблица 1. Скала на СЗО за оценка на дехидратацията при деца с остър гастроентерит
Показател
Общо
състояние
Очи
Жажда

Добро общо състояние,
Неспокойствие, лесна възбудимост
адекватност
Без промяна
Хлътнали очни ябълки
Нормален прием на течности Изразено чувство на жажда; прием
на голямо количество течности
Кожен тургор Нормален
Намален
Извод
Без белези на дехидратация Умерена степен на дехидратация

Летаргия, безсъзнание
Хлътнали очни ябълки
Труден прием на течности; отказ за прием
на течности
Силно намален
Тежка степен на дехидратация

Таблица 2. Модифицирана скала на Gorelick
Увредено общо състояние
1 точка
Липса на сълзи
1 точка
Сухи лигавици
1 точка
Време на капилярно пълнене над 2 секунди
1 точка
Интерпретация: 0-1 точка - дехидратация под 5%; 2 точки – дехидратация между 5 и 10% - необходимост от перорална рехидратация; 3-4 точки – дехидратация над 10% - при запазен виталитет – венозна рехидратация; при нарушен виталитет (тахикардия, хипотония, нарушено съзнание) – ресусцитация
Таблица 3. Клинична скала за оценка на дехидратацията
Показател
Общо състояние
Очни ябълки
Език
Сълзи
Интерпретация:
хидратация

0 точки
1 точка
2 точки
Запазено общо състояние Неспокойствие или сънливост; изразено чувство за жажда Летаргия до кома
Нормално разположени
Леко хлътнали
Силно хлътнали
Влажен
Лепкав
Сух
Налични
В значимо намалено количество
Липсват
0 точки – липсва дехидратация; 1-4 точки – лека степен; 5-8 точки – умерена до тежка степен на де-
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деца над две години. При лека до
умерена степен на обезводняване,
пациентите трябва да приемат 75
ml/kg тегло течности за период от
четири часа.
Експертите препоръчват при
деца на естествено хранене, възстановяване на кърменето възможно най-рано. Счита се, че кърменето намалява продължителността и тежестта на диарията без да
увеличава риска за повръщане
или развитие на протрахирана диария.
Въпреки че безлактозните формули могат да намалят продължителността на гастроентерита при
деца с лека до умерена степен
на дехидратация, няма данни, че
млеката за кърмачета, съдържащи
лактоза, са вредни за тази популация пациенти.
Рандомизирани клинични изпитвания доказват, че пробиотиците, цинкът, ondansetron,
nitazoxanide, както и някои биологични компоненти, са ефективни в терапията на острия гастроентерит.
Препоръките за приложение-

то на този вид лечение, обаче, варира изключително много между
отделните страни и няма единно
становище за тяхната роля в тирапията на вирусните чревни инфекции.

Профилактика
на ротавирусния
гастроентерит
Резултатите от наблюдателни
проучвания показват, че кърменето осигурява защита срещу RV
гастроентерит, въпреки, че според едно случай-контрола изследване, то само отлага във времето
появата на инфекцията.
Кохортни проучвания демонстрират, че независимо от това,
че едно дете може да се реинфектира до четири-пет път през първите две години след раждането,
всяка последваща ротавирусна
диария протича по-леко и за пократко време.
Това дава основание за разработването на живи, атенюирани
ваксини, които имитират ефектите на естествената вирусна инфекция и осигуряват защита сре-

щу тежките гастроентерити.
Към настоящия момент са лицензирани две живи атенюирани
ротавирусни ваксини за перорално приложение – моновалентната
Rotarix (на фирма GSK), съдържаща човешки щам G1P, и петвалентната RotaТeq на MSD, разработена на базата на говежди щам
и съдържаща човешки серотипове G1-G4P (Таблица 4).
Ефикасността срещу тежък
гастроентерит в проучванията варира между 85 и 98%, включително и срещу щамове, които не
са включени във ваксините (хетеротипен имунитет).
В края на декември 2016 година, общо 83 страни са включили ротавирусните ваксини в
имунизационната
си
програма и още 6 страни в субнационални и регионални програми
(http://rotacouncil.org/resources/
R O TA _ C o u n c i l _ R o t a v i r u s _
Vaccine_Introduction_Status_
Jan2017.pdf).
Системен анализ на проучвания от осем страни съобщава за 49-89% намаляване на ла-

Таблица 4. Характеристика на Rotarix и RotaTeq
Показател Rotarix
Състав
човешки щам G1P

RotaTeq
говежди щам WC3, с добавени човешки серотипа G1-G4P
Дози
Две дози, приложени per os
Три дози per os
Схема на
Първа доза - не по-рано от шест седмици след раждането; Втора Първа доза - между 6-12 седмица след ражприлагане
доза – поне четири седмици след първата; завършване до края на дането; Втора и трета доза – интервал от
24-та седмица
поне 4-10 седмици между дозите; завършване до края на 32-та седмица след раждане
Годност
36 месеца
24 месеца
Съхранение 2-8С, без пряка светлина
2-8С, без пряка светлина
Доза състав Всяка доза 1-1.5 мл съдържа поне 106 клетъчнокултивирани инВсяка доза 2 мл съдържа поне 2.0-2.8 х106
фекциозни частици
инфекциозни частици
ПротивоАнамнеза за непоносимост към ваксината или компоненти на вак- Анамнеза за непоносимост към ваксината
показания
сината; вродени малформации на храносмилателния тракт, които
или компоненти на ваксината; преживяна инувеличават риска за инвагинация; преживяна инвагинация; тежък вагинация; тежък комбиниран имунен дефикомбиниран имунен дефицит
цит
Таблица 5. Реален успех от ротавирусните ваксини – намаление на хоспитализациите поради тежък гастроентерит
наполовина и повече
Държава
Австралия
Австрия
Белгия
САЩ
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Ваксина
Rotarix, RotaTeq
Rotarix, RotaTeq
Rotarix, RotaTeq
Rotarix, RotaTeq

Намаление на хоспитализациите
45-88%
74-79%
50-80%
55-94%
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бораторно-потвърдените случаи
на тежък гастроентероколит, наложили хоспитализация, както и
17-55% понижаване на случите
на болничен прием поради диария при деца под пет години, независимо от инфекциозния причинител в рамките на две години
след навлизане на ваксините.
Приложението на ротавирусните ваксини е довело и до намаляване на инфекциозните диарии при неваксинирани, при поголеми деца и дори при възрастни. Този феномен, известен като
популационен имунитет, е резултат от намалена трансмисия на
вирусите в общността. Отчетено е и понижаване на честотата
на вътреболничните ротавирусни
инфекции.
Епидемиологични проучвания
в Мексико и Бразилия, демонстрират съответно 35% и 22% редуциране на смъртните случаи в
резултат на тежка диария, като
тези резултати се запазват и през
следващите четири години в Мексико. Тази информация е от изключителна важност, тъй като
тези показатели не са били изследвани в проучванията, проведени преди лицензиране на ваксините.
Проучвания,
проведени
в
САЩ, Австралия, Мексико и
Бразилия, след официалното одобрение на ваксините, не установяват повишен риск за инвагина-

ция.
Те са изпитани в рандомизирани клинични изследвания с участието на 70 000 деца от Европа
и САЩ, за да се оцени рискът
за инвагинация (до 6 на 100 000
ваксинирани).
Анализът на резултатите не
показва повишен риск за развитие на инвагинация между 42-ия
и 30-ия ден след приложението
на трите дози на RotaTeq и двете
дози Rotarix, съответно.
Установено е, че ефикасността на пероралните ваксини срещу заболявания като полиомиелит, холера и тиф, е много пониска в развиващите се страни,
съпоставена с тази в развитите
държави.
Възможни обяснения на този
феномен са евентуални взаимодействия на ваксините с по-голямо количество майчини антитела,
наличие на конкурентни чревни
инфекции, както и намален имунен отговор при децата поради
съпътстващи заболявания и недохранване.
Предвид посочените обстоятелства, насочено в Азия и Африка са проведени рандомизирани клинични изпитвания за ефикасността на Rotarix и RotaTeq.
Резултатите демонстрират умерена ефикасност на ваксините (5064%) срещу тежките ротавирусни
инфекции.
В допълнение, ползите от RV

ваксини се изразяват в по-голям
брой предотвратени тежки диарии на 100 деца в развиващите се страни, съпоставени с икономически развитите държави.
Ето защо през 2009 СЗО изиска
от някои страни задължителното
включване на ротавирусните васкини в имунизационните им програми. (КД)
* Обект на бъдещи проучвания са:
l Изследване ролята на ротавирусите и
точните патогенетични механизми при тежки
усложнения като гърчове, енцефалопатия,
некротизиращ ентероколит
l Оценка на значимостта на клиничните
симптоми при определяне тежестта на
дехидратация,
особено
в
клиничната
практика
l
Определяне
на
оптималната
рехидратираща доза за всяка конкретна
степен на обезводняване
l Разработване на нови терапевтични
възможности, включително противовирусни
медикаменти
l Оценка на фактора полза/риск от
рутинното приложение на ротавирусните
ваксини
в
различни
географски
и
социалноикономически региони
l Изследване на ефикасността и значимостта
на имунизационната програма с ротавирусни
ваксини в страните с нисък икономически
статус
l Разработване на нови имунизационни
схеми
(допълнителни
дози,
добавяне
на микронутриенти) или внедряване на
алтернативни подходи (имунизиране и на
родителите), които да подобрят ефикасността
на ротавирусни ваксини в страните с нисък
икономически статус
За допълнителна информация:
На нашия уебсайт www.spisaniemd.bg може
да намерите над 80 статии, ако търсите на
ключови думи: ротавирус, ротавирусен,
ротавирусни ваксини
Използван източник:
1. Parashar U., Nelson E., Kang G. Diagnosis,
management, and prevention of rotavirus gastroenteritis in children. BMJ 2013; 347: f7204
www.bmj.com

Изводи за клиничната практика:
l Ротавирусите са водеща причина в световен мащаб за
развитието на тежки инфекциозни диарии при деца и са
отговорни за 35-40% от хоспитализациите поради гастроентерит (два от всеки пет случая на свързани с диария хоспитализации при деца)
l Всяка година между 180 000 и 450 000 деца на възраст под пет години умират в резултат на тежка ротавирусна инфекция, като над 90% от случаите са регистрирани в развиващите се страни
l Тъй като почти всички деца се инфектират с ротавирус до навършване на пет години, адекватните хигиенни
мерки не са достатъчни за превенцията на инфекцията
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l Най-добрата защита срещу ротавирусни гастроентерити са живите атенюирани перорални ваксини – до декември 2016 общо 83 страни са включили ротавирусните ваксини в имунизационните си програми и на национално и 6 държави - на суб-национално и областно ниво
l Приложението на ротавирусните ваксини се асоциира
със значимо намаляване на заболеваемостта и смъртността от чревни инфекции
l Рискът за развитие на инвагинация е пренебрежимо
нисък, съпоставен със значимите здравни ползи от приложението на ваксините
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Продължителното
амбулаторно
мониториране
на пулмоналното налягане
намалява
рехоспитализациите при
сърдечна недостатъчност
При болните със сърдечна
недостатъчност (СН) с имплантиран CardioMEMS (Abbott/St
Jude Medical) за мониториране
налягането в пулмоналната артерия (PAР) се установяват помалко хоспитализации и понижаване на разходите за медицински грижи (1).
Ретроспективно
обсервационно проучване показа понижаване с 45% на броя на
епизодите на декомпенсация
на СН, налагащи прием в болнично заведение, след имплантиране на устройство, мониториращо РАР. Тази динамика е
отчетена за шест месеца след
имплантацията, сравнено с половин годишен период преди
това.
Друго проучване, публикувано по-рано през 2017 година
показа редуциране на разходите за болнично лечение с $13
190 на пациент годишно след
имплантиране на CardioMEMS.
Проучването включва 2 000
болни от над 200 центъра в
САЩ, при които терапията е
коригирана в съответствие с

актуалните препоръки за лечение на СН, съобразно стойностите на РАР (2).
Тези данни от реалната клинична практика потвърждават
резултатите от CHAMPION*,
след което FDA разреши прилагането на дистанционно мониториране на РАР за контрол
на СН. След първоначален отказ на FDA, това проучване даде основание на агенцията да одобри клиничното му
приложение, като постави изискването да се проведат посмаркетингови изследвания за
доказване на ефикасноста.
Изследването на Desai и съавтори включва 1 114 амбулаторни пациенти с имплантиран CardioMEMS. От тях при
480 са налични пълни данни за
една година след имплантацията. Средната възраст е 71 години; 40% са над 75 годишна
възраст; една трета са жени,
86% са от европеиден произход и почти всички са с тежка
коморбидност.
За целия период на проследяването (половин година преди и половин година след имплантацията) са регистрирани
1 899 хоспитализации, като 1
020 от тях са поради изостряне и декомпенсация на СН. За
шестте месеца след имплантацията са отчетени 1 119 хоспитализации, като само 381
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свързани със СН. Имплантирани са 17 камерни асистиращи
устройства (ventricular assist
device - VAD), а 139 болни са
починали.
Почти 60% от пациентите имат поне един прием в
болница за компенсиране на
СН преди имплантация на
www.spisaniemd.bg

Брой 1 (35), Пролет, Година XIV, 2017

ESC и EACTS: Предсърдно
мъждене
препоръки за
поведение
EACVI и ASE: Левокамерна
дисфункция
оценка чрез
ехокардиография
АНА: Акценти от
научните
сесии

Скрита хипертония
специализирано издание за лекари

Уважаеми колеги, ако искате на получавате КардиоД, моля, обадете
се на телефон 02/822 04 18 или ни
изпратете e-mail office@protos.bg.
Можете да се абонирате и в редакцията ни на адрес: ул. Осогово 60,
София 1303
Всеки брой на списанието се доставя безплатно на служeбния или
на личния адрес на нашите абонати.
Пълен архив на всичките броеве
на списанието, включително в PDF
формат, можете да намерите на адрес: www.spisaniemd.bg

25

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 26

КАРДИОЛОГИЯ
CardioMEMS. След поставянето на постоянен РА-мониторинг, случаите на рехоспитализации са редуцирани до 22%.
Финансовото изражение на
намаляването нуждата от болнично лечение е средно $7 433
на болен за 6 месеца след поставянето на устройството.
Общите едногодишни разходи
за лечение на пациент се намаляват от $47 690 на $34 500
за едногодишен период, което представлява понижение от
$13 190.
На този етап CardioMEMS
не е включено в клиничните
ръководства за лечение на СН.
Публикуваните в началото на
2017 година проучвания са обсервационни и липсата на контролни групи, както и непълните клинични данни в базите
данни, не дава необходимата
сила, за да се промени клиничната практика, но се поставя
въпросът за по-нататъшни независими рандомизирани проучвания.
Въпреки че публикуваните от
Desai резултати показват положителна тенденция след поставяне на CardioMEMS, те могат
да се обяснят и с оптимизиране на медикаментозната терапия и медицинските грижи при
изследваните в периода около и
след имплантацията (2).
*Акроними на клинични проучвания:
CHAMPION - CardioMEMS Heart Sensor
Allows Monitoring of Pressure to Improve
Outcomes in NYHA Class III Heart Failure Patients
Използвани източници:
1. Desai A., Bhimaraj А., Bharmi R. et
al. Levosimendan in patients with left
ventricular Dysfunction undergoing cardiac surgery. J Am Coll Cardiol 2017;
DOI:10.1016/j.jacc.2017.03.009.
2. Heywood J., Jermyn R., Shavelle D. et
al. Impact of practice base management
of PA pressures in 2000 patients implanted with the CardioMEMS sensor. Circulation 2017; DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026184.
http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/02/20/
CIRCULATIONAHA.116.026184
3. Krumholz H., Dhruva S. Real world data
on heart failure readmission reduction.
J Am Col Cardiol 2017; DOI:10.1016/j.
jacc.2017.03.019
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Нов
генетичен
тест за идентифициране
на сърдечносъдовия риск
и ползата от
терапията със
статини

Рискът за исхемична болест
на сърцето (ИБС) може да бъде
оценен посредством калкулатор,
включващ 57 варианта на единичен нуклеотиден полиморфизъм
(single nucleotide polymorphisms
- SNPs). Това позволява идентифицирането на хората с клинично неизявена атеросклероза и
тези с очаквана полза от приложение на статини като първична
профилактика (1).
Изследователска група от
Harvard Medical School, Boston,
MA публикува през февруари
2017 година в Circulation анализ, базиран на няколко проучвания, предлагащ оценка на риска за ИБС посредством суми-

Брой 2, 2017

рането на 57 генетични маркера, свързани с висок риск за коронарна атеросклероза.
WOSCOPS* включва мъже
с хиперхолестеролемия, получаващи терапия със статини за
първична превенция на ИБС, и
показа намаляване на риска за
нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ) с 44% при пациенти с висок генетичен риск
и с 24% при останалите, независимо от сравнимото понижаване на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDLхолестерол) в двете групи.
Резултатите на метаанализа
на WOSCOPS потвърдиха тези
от други две предшестващи проучвания за първична превенция:
ASCOT-LLA* (atorvastatin срещу плацебо при болни с хипертония) и JUPITER (rosuvastatin
срещу плацебо при пациенти с
повишен C-реактивен протеин).
Те също отчитат значимо намаляване на вероятноста за
МАСЕ в резултат на първичната профилактика със статин при
хората, идентифицирани с висок
генетичен риск. Изчисленият генетичен рисков скор кореспондира със степента на коронарна
калцификация и каротидна атеросклероза.
Според утвърдените препоръки всички пациенти имат полза от определено понижаване
на LDL-холестерола (LDL-C),
за намаляване на риска за ИБС
и МАСЕ. Резултатите от тези
нови проучвания показват, че
първичната профилактика със
статин при някои подгрупи, селектирани на базата на висок
генетичен сърдечносъдов риск,
може да има по-голям протективен ефект.
Друга изследователска група в проучване, публикувано в
Lancet през 2015, използва 27
SNPs за определяне на генетичния риск. Аналогично, резултатите показаха много по-голяма
полза от първична и вторична
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Розувастатин

Правастатин

Аторвастатин

CG 190
5 mg

CF 967
20 mg

CF 966

CG 090
10 mg

CF 397
CG 091
20 mg

CF 396

20 mg

10 mg

10 mg

КХП, август 2016

КХП, април 2016

КХП, март 2016

Лекарствени продукти по лекарско предписание.
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване.
СОФАРМА АД | гр. София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16 | тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286 | www.sopharma.bg
УНИФАРМ АД | гр. София 1797 | кв. Дървеница | ул. Трайко Станоев № 3 | тел. 02 970 0307 | факс 02 971 2086 | info@unipharm.bg | www.unipharm.bg
Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата им, на следните адреси: Софарма АД | София 1797 | бул. „Кл. Охридски”
2 7 № 3 | България
Брой 2, 2017
тел. 02 8177413 | факс 02 9743759 | safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
| Изпълнителна агенция по лекарствата | bda@bda.bg
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профилактика със статини при
индивидите с по-висок рисков
индекс. При тях вероятността
за МАСЕ намалява с 48%, докато при тези с нисък генетичен
риск редукцията е само 13%, а
при тези с умерен - 29%. И за
трите подгрупи понижаването
на LDL-С е съпоставимо (2).
В настоящия анализ рисковата скала от 57 SNPs се използва
при 4910 мъже, включени в проучването WOSCOPS, с хиперхолестеролемия, на възраст между
45 и 64 години, разделени в две
групи с pravastatin и плацебо,
като се отчитат МАСЕ - нефатален миокарден инфаркт (МИ)
и смърт от МИ. Проследяването
е средно 4.8 години в рамките
на клиничното проучване и 8.8
години след приключването му.
LDL-С намалява в еднаква
степен, в резултат на медикаментозната профилактика, както при хората с висок генетичен
риск (в горния квинтил, според
калкулатора), така и при останалите: средно с 1.14 mmol/l или с
22.9%. Рискът за първи МАСЕ е
намален с 44% във високо-рисковата група (съотношение на
риска - HR 0.56, 95% доверителен интервал (ДИ) 0.40–0.78;
р<0.001) и само с 24% при останалите (HR 0.76, 95% ДИ
0.63–0.92; р=0.004).
Абсолютното понижение на
риска за събития, свързани с
ИБС, е с 7.9% при случаите с
висок генетичен риск и с 2.7%
при тези с умерен или нисък
риск. Иначе казано, предотвратяването на едно нежелано събитие се постига с профилактичното приложение на статини
при 13 човека във високо-рисковата генетично група и при
38 в групатата с по-нисък риск.
Аналогично, в метаанализа, включващ пациентите от
WOSCOPS, 6978 пациенти от
ASCOTT-LLA и 8769 от JUPITER, се отчита понижение на
риска за първи МАСЕ с 46%
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при висок генетичен риск и с
26%, когато няма такъв.
В този метаанализ абсолютното намаляване на риска за
МАСЕ е с 3.6% при генетично високо-рискови и с 1.3% при
останалите. Съответно, предотвратяване на едно нежелано събитие се постига с профилактика при 28 генетично високорискови болни и при 80 от другата група.
За установяване на връзката между повишения генетичен риск и субклиничната атеросклероза се анализират пациентите в две проучвания:
CARDIA*, в което са включени жени на възраст от 32 до
47 години с компютърно томографски оценена коронарна атероскероза, и BioImage Study,
включващо хора между 55 и 80
години с определяне на дебелината на каротидната плака.
След оценка на влиянието на
различни фактори, се установява, че в CARDIA за всяко повишение на генетичния рисков
индекс с едно стандартно отклонение, рискът за коронарна атеросклероза се увеличава с
32% (95% ДИ 4%-68%, р=0.02).
В BioImage всяко нарастване с
едно стандартно отклонение на
генетичния риск е свързано с
9.7% увеличение на плаковия
товар на каротидните артерии.
Изследователите показват, че
високият генетичен рисков индекс повишава вероятността за
ИБС, независимо от фамилната
анамнеза за сърдечносъдово заболяване (ССЗ). Идентифицират
група от болни, в която първичната профилактика със статин,
в съчетание с модифициране
факторите на средата, би имала
най-голяма полза за предотвратяване на ИБС и сърдечносъдовите инциденти. За налагане на
генетичния рисков индекс в клиничната практика са необходими допълнителни рандомизирани проучвания. (ЯС)

Брой 2, 2017

*Акроними на клинични проучвания:
WOSCOPS - West of Scotland Coronary
Prevention Study
ASCOT-LLA - Anglo-Scandinavian Cardiac
Outcomes Trial–Lipid-Lowering Arm
JUPITER - Justification for the Use of
Statins in Prevention: an Intervention Trial
Evaluating Rosuvastatin
CARDIA - Coronary Artery Risk Development in Young Adults
Използвани източници:
1. Natarajan P., Young R., Stitzielet N. et
al. Polygenic risk score identifies subgroup
with higher burden of atherosclerosis and
greater relative benefit from statin therapy in the primary prevention setting. Circulation 2017; DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024436.
http://circ.ahajou r n a l s . or g / c ont ent / e a r l y / 2 0 1 7 / 0 2 / 2 0 /
CIRCULATIONAHA.116.024436.long
2. Mega J., Stitziel N., Smith J. et al. Genetic risk, coronary heart disease events,
and the clinical benefit of statin therapy: an
analysis of primary and secondary prevention trials. Lancet. 2015; 385(9984):22642271 www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(14)61730-X/abstract

SGLT-2
инхибиторите
намаляват при
диабетици
хоспитализациите поради
сърдечна недостатъчност
Ретроспективен анализ на
хоспитализациите за сърдечна
недостатъчност (СН) и на общата смъртност при 300 000 пациенти с диабет тип 2 (ДТ2), лекувани в медицински центрове в
Европа и САЩ, показа, че инхибиторите на натриево-глюкозния котранспортер 2 (sodiumglucose cotransporter 2; SGLT2i) водят до намаляване на тези
нежелани събития. Резултатите
са от проучването CVD-REAL*
и бяха представени на годишната среща на American College of
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Cardiology (ACC) (1).
В CVD-REAL* са включени
пациенти с ДТ2 предимно с нисък риск за сърдечносъдово заболяване (ССЗ), но резултатите са подобни на тези от EMPAREG OUTCOME*, в което болните са с доказано ССЗ, рандомизирани в две групи - прием
на empagliflozin или на плацебо (2).
Настоящият анализ показва
ролята на SGLT-2i за предпазване от нежелани сърдечносъдови събития и значимо намаляване на общата смъртност в реалната клинична практика и при
диабетици без установено ССЗ.
Първична крайна цел на
CVD-REAL са хоспитализациите по повод на СН, а вторични цели са обща смъртност или
смъртност в резултат на СН.
Включени са 154 523 участници с ново-инициирана терапия
със SGLT-2i и контролна група
от 154 523 човека с други глюкозо-понижаващи
медикаменти. Проучването е проведено
в медицински центрове в шест
държави (real-word проучване):
Германия, Швеция, Норвегия,
Дания, Великобритания и САЩ.
Средната възраст е 57 години, 44% са жени. Само при 13%
има установено ССЗ: миокарден
инфаркт (3%), нестабилна ангина (2%), СН (3%), предсърно мъждене (4%), инсулт (4%) и
периферна съдова болест (3%).
При 3% има данни за хронично
бъбречно заболяване.
Изходно 80% от участниците са на антихипертензивна терапия, две трети приемат статин
и 80% са лекувани с metformin.
В
групата
със
SGLT-2i
53% получават canagliflozin,
42% - dapagliflozin и 5% empagliflozin.
При сравнителния анализ се
установява 39% (съотношение
на риска - HR 0.61, 95% доверителен интервал - ДИ 0.51 0.73; р<0.001) по-ниска често-

та на хоспитализациите за СН,
при лекуваните с SGLT-2i спрямо тези с друга перорална антидиабетна терапия. Аналогично, и по отношение на вторичната крайна цел – обща смъртност – понижението за групата
със SGLT-2i е от 51% (HR 0.49,
95% ДИ 0.41- 0.57; р<0.001).
Постигнатото намаление в
комбинирания краен показател
(хоспитализация поради СН и
смърт поради всяка една причина) е близо наполовина – с 46%
(HR 0.54; p<0.001) при терапия
със SGLT-2i в сравнение с други глюкозо-понижаващи средства.
Авторите на CVD-REAL не
намират различия между отделите географски региони, въпреки използването на различни
медикаменти от класа - в САЩ
основно canagliflozin, а в Европа - dapagliflozin (92%).
Очакват
се
резултатите от CANVAS, DECLARE и
DAPA-HF* - три рандомизирани проучвания с canagliflozin
и dapagliflozin (две), които да
подкрепят тези позитивни данни, както и предположението
за сърдечносъдов протективен
клас ефект на SGLT-2i.
SGLT-2i намаляват реабсорбцията на глюкозата в проксималните бъбречни каналчета.
Това води до увеличаване на
глюкозурията и в резултат на
това – до подобряване на контрола на гликемията (понижаване на нивото на кръвната глюкоза) и загуба на телесно тегло.
Посредством действието си
върху натриево (Na)-глюкозните ко-транспортери, тези медикаменти инхибират също така
и реабсорбцията на Na (осмотичен диуретичен ефект), което
води до понижаване на артериалното налягане и до загуба на
течности.
Потенциални, несвързани с
гликемичния контрол, механизми, които могат да обяснят на-
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блюдваните
сърдечносъдови
ползи от SGLT-2i в сравнение
със стандартаната терапия при
ЗДТ2:
l Лека редукция на артериалното налягане
l Диуретичен ефект
l Загуба на тегло
l Намалена задръжка на течности и понижаване на интравазалния обем
От известните понастоящем
странични ефекти на SGLT-2i
може да се отбележи повишаване на честотата на гениталните
микотични инфекции, предимно
при жените.
Пациентите с ДТ2 имат 2-3
пъти по-висок риск за СН, както
и повишен риск за сърдечносъдови и мозъчносъдови събития.
Приблизително 50% oт смъртните случаи при пациентите с
ДТ2 се причиняват от ССЗ. Поради тази причина, сърдечносъдовите крайни резултати, постигани от глюкозо-понижаващите медикаменти при тази популация болни, са обект на задълбочен научен и клиничен интерес. (ЯС)
* Акроними на клинични проучвания:
CVD-REAL - Comparative Effectiveness of
Cardiovascular Outcomes in New Users of
SGLT-2 Inhibitors
EMPA-REG OUTCOME - Empagliflozin,
Cardiovascular Outcomes, and Mortality in
Type 2 Diabetes
CANVAS - CANagliflozin cardioVascular
Assessment Study
DECLARE - Dapagliflozin Effect on CardiovascuLAR Events
DAPA-HF - Effect of Dapagliflozin on the
Incidence of Worsening Heart Failure or Cardiovascular Death in Patients With Chronic
Heart Failure
Използвани източници:
1. Kosiborod M., Cavender M., Norhammar A. et al. Lower rates of hospitalization
for heart failure and all-cause death in new
users of SGLT-2 inhibitors: The CVD-REAL Study. American College of Cardiology (ACC) 2017 Scientific Sessions; March
18, 2017; Washington, DC. Abstract 41514 www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/03/13/17/58/sun-2pm-cvd-realstudy-lower-rates-of-hospitalization-for-hfin-new-users-of-sglt-2-inhibitors-vs-otherglucose-lowering-drugs-acc-2017
2. Inzucchi S., Zinman B., McGinniss J. et
al. Consistent effect of empagliflozin on
composite outcomes related to heart failure:
Results from EMPA-REG OUTCOME.American College of Cardiology (ACC) 2017 Scientific Sessions; March 19, 2017; Washington, DC. Abstract 911-12
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Диабетна
невропатия
– нови
указания
Американската диабетна асоциация (ADA) публикува нови указания за диагноза и лечение на
диабетна невропатия (1) - найчестото хронично усложнение на
захарния диабет.
Диабетната невропатия (ДН)
представлява хетерогенна група
заболявания, които засягат различни части на нервната система и имат разнообразна
клинична
картина. Ранната диагноза на ДН и мерките за превенция на раните и улцерациите на
стъпалата са важни,
тъй като около 50% от
диабетните периферни
невропатии могат да са
асимптомни.
Сред различните форми на заболяването найдобре проучени са дистална симетрична полиневропатия (ДСП) и диабетни автономни невропатии (особено сърдечносъдовата автономна невропатия САН). Има и няколко атипични
форми на ДН.

Класификация на
диабетната невропатия
А. Дифузна невропатия
1. Дистална симетрична полиневропатия (около 50% от всички случаи)
l засягаща първично тънките
фибри
l засягаща предимно дебелите
фибри
l смесена форма (най-честа)
2. Автономна невропатия
l урогенитална - диабетна цистопатия (неврогенен пикочен ме-
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хур), еректилна дисфункция и/
или ретроградна еякулация при
мъжете, сексуална дисфункция
при жените (нарушена лубрикация)
l вазомоторна и судомоторна функция – ортостатична хипотония, дистална хипохидроза/анхидроза
l гастроинтестинална – гастропареза, нарушена перисталтика
(диария, констипация)
l нарушена зенична зенична
реакция на акомодация
B. Мононевропатия
l изолиран краниален или периферен нерв
l mononeuritis multiplex

C. Радикулопатия или полирадикулопатия
l радикулоплексусна невропатия (лумбосакрална полирадикулопатия, проксимална моторна
амиоатрофия)
l торакална радикулопатия
l синдром на карпалния тунел
Превенцията на ДН е фокусирана върху гликемичния контрол и промените в начина на живот. Наличните данни са ограничени до ДСП и САН, като повечето проучвания оценяват ефекта на
гликемичния контрол върху риска
за развитие на усложнения.
Препоръки за превенция
l оптимизиране на гликемичния контрол възможно най-рано
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за превенция и забавяне на развитието на ДСП и САН при болни с
диабет тип 1 (ДТ1)
l оптимизиране на гликемичния контрол възможно най-рано
за превенция и забавяне на развитието на ДСП при болни с диабет
тип 2 (ДТ2)
l мултифакторен подход за
повлияване на гликемията сред
другите рискови фактори за превенция на САН при болни с ДТ2

Дистална симетрична
полиневропатия
ДСП е най-честата форма на
диабетна невропатия, която се
среща при около 75% от случаите. Тя се дефинира като наличие
на симптоми на периферна нервна дисфункция при болни с диабет, след изключването
на други възможни причини.
Заболяването е многофакторно, като в основата стоят оксидативният стрес и възпалителните реакции на
фона на метаболитна
дисфункция, които увреждат нервните клетки.
Основните
патологични промени в тях са
нарушаване на ДНК,
промени в ендоплазматичния ретикулум, митохондриална дисфункция и необратимо клетъчно увреждане.
ДСП е най-важната причина
за улцерации на стъпалото, които
заздравяват трудно, и е фактор за
развитието на невроартропатия на
Charcot или за дълбоки инфекции
на кожата и меките тъкани и за
остър или хроничен остеомиелит.
Тези усложнения на ДСП са свързани с високи медицински разходи, риск за ампутация и са предиктори за фатален изход.
ДСП е важен фактор за инцидентни падания и фрактури, поради напреднала дисфункция на
тънките и дебелите нервни фибри,
което е свързано с болка и нару-
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Скрининг методи за ранна диагностика на хипоестезия и оценка
на риска за улцерации и ампутация:
l тест с пропиленов монофиламент на
Semmes-Weinstein 10 g - 73% (чувствителност); 87% (специфичност) – нарушена тактилна чувствителност
l биотензиометрия - 61-80% (чувствителност); 64-76% (специфичност) – нарушен вибрационен усет
l тест с камертонова вилица на Rydel-Seiffer
128-Hz: 87-99% (чувствителност); 1-19% (специфичност) – нарушен вибрационен усет

шение на сензорните и проприоцептивните функции.
Скрининг и ранна диагностика на ДСП
l всички пациенти трябва да се
изследват за наличието на ДСП,
което започва с диагнозата на
ДТ2 и до пет години след диагнозата на ДТ1
l обмисляне на скрининг на
пациенти с предиабет, които имат
симптоми на периферна полиневропатия
l оценката трябва да включва
внимателно снемане на анамнеза и изследване на функцията на
тънките и дебелите фибри
l при всички пациенти трябва
да се оцени рискът за улцерации и
ампутация на стъпалото
l насочване за електрофизиологично изследване и консултация със специалист се налага при
атипични белези, неясна диагноза,
бързо развитие на заболяването
или асиметрично засягане
l пациентите с ДТ1 с давност
над пет години и всички болни с
ДТ2 трябва да се контролират годишно за ДСП, като се има предвид, че около 50% могат да са
асимптомни
Най-честите ранни симптоми
при ДСП се дължат на засягането на малките фибри и се проявяват като болка и дизестезия. Невропатната болка често пъти е първият симптом, който кара пациентите да се обърнат към лекар.
Болката е остра, пареща, стрел-

каща, с характер на изтръпване и
схващане. Тя може да се проявя
с хипералгезия и алодиния и да е
свързана с нарушения във всекидневната активност, психологически нарушения и влошено качество на живот.
Ангажирането на дебелите фибри предизвиква изтръпване,
мравучкане и загуба на защитна чувствителност. Последната е
показател за наличие на ДСП и е
рисков фактор за диабетни улцерации и инфекции на стъпалото.
Диагнозата на ДСП се базира на клиничната картина: комбинация от типична симптоматика и симетрична дистална загуба на чувствителност при болни с
диабет. Трябва да се има предвид,
че около половината от засегнатите могат да са асимптомни, поради което от особена важност е периодичното проследяване.

Диференциална
диагноза на диабетната
невропатия
l метаболитни заболявания
(бъбречни или на щитовидната
жлеза)
l системни заболявания (системен васкулит, не-системен васкулит, парапротеинемия, амилоидоза
l инфекции (HIV, хепатит В,
борелиоза)
l възпалителни заболявания
(хронична възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропа-
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тия
l токсични увреждания (хранителни, лекарствени, индустриални)
l наследствени (моторни, сензорни и автономни невропатии)
Препоръки за поведение
l стриктният гликемичен контрол и поддържане на стойностите на кръвната глюкоза в близки
до референтните граници намалява значително честотата на ДСП
при пациенти с ДТ1
l при болни с ДТ2 или такива с по-напреднало заболяване
и множествени рискови фактори
или съпътстващи заболявания интензивният гликемичен контрол е
с ограничен ефект за превенция
на ДСП
l за превенция на ДСП при пациенти с предиабет, метаболитен
синдром и ДТ2, се препоръчват
промени в начина на живот
Патогенетична терапия
Въпреки напредъка в установяване на точните патогенетични механизми на ДН, към момента липсва ефективна терапия, повлияваща хода на ДСП или нейното обратно развитие. Има няколко
проучвания с патогенетична фармакотерапия, но данните от рандомизираните клинични проучвания са ограничени.
Терапия на болката
l като първоначална симптоматична терапия на невропатната
болка при диабет могат да се приложат pregabalin или duloxetine
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l трицикличните антидепресанти са ефективни при диабетна
невропатна болка, но имат висок
риск за сериозни странични ефекти
l като се има предвид рискът
за пристрастяване и други усложнения, приложението на наркотични аналгетици (вкл. tapentadol или
tramadol) не се препоръчва като
първа или втора линия терапия на
болката
Липсват убедителни данни, че
гликемичният контрол или промяната в начина на живот са ефективно лечение за невропатна болка при диабет и предиабет, което
определя медикаментозната терапия като ключова при заболяването. Към момента с успех се прилагат pregabalin и duloxetine (тези
два медикамента са и единствените, които са одобрени да се прилагат при болезнена ДН за облекчаване на симптомите).
1. Антиконвулсанти
l pregabalin е лиганд на алфа2-делта субединицата на калциевите канали, който е ефективен
за лечение на невропатна болка в
резултат на ДСП. Той е най-често прилаганият медикамент, като
повечето проучвания показват подобрение на симптоматиката в 3050% от случаите.
Pregabalin, за разлика от
duloxetine, има линеарна, дозопропорционална абсорбция при
терапевтична дозировка (150-600
mg дневно). Освен това, той има
по-бързо начало на действие и потесен дозировъчен режим, който изисква минимално титриране
на дозата. Нежеланите странични
ефекти са по-изразени при възрастни пациенти и могат да се намалят при по-ниски начални дози
и внимателно титриране.
l gabapentin, подобно на
pregabalin, се свърза с алфа2-делта субединицата на калциевите канали е ефективен за лечението на
болка, свързана с ДСП. При прилагането му е необходима постепенно титриране на дозата, като
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дози от 1800-3600 mg дневно са
клинично ефективни.
2. Антидепресанти. Селективните инхибитори на обратното залавяне на серотонина, както и селективните инхибитори на обратното залавяне на норадреналин и
серотонин, повишават синаптичните нива на моноамините и повлияват директно активността на
десцендентните неврони.
l duloxetine е селективен инхибитор на обратното залавяне на
норадреналин и серотонин. В доза
от 60-120 mg дневно е ефикасен
за лечението на болка при ДСП.
Медикаментът подобрява качеството на живот при диабетна невропатия. Подобно на pregabalin,
нежеланите странични ефекти са
по-изразени при възрастни пациенти и могат да се редуцират при
по-ниски начални дози и внимателно титриране.
l amitriptylinе е най-често
прилаганият трицикличен антидепресант. Редица стандарти го препоръчват като първа линия терапия, поради значителното облекчаване на болката при ДСП. Тези
му ефекти не са свързани с антидепресантната му активност.
Скорошен мета-анализ обаче постави под съмнение качеството на клиничните проучвания с
amitriptyline и направи извода, че
към момента липсват категорични
данни за ползотворните му ефекти при лечението на болка, свързана с ДСП.
l nortriptyline и desipramine
са вторични амини, които имат
по-благоприятен профил на безопасност в сравнение с четвъртичните амини (amitriptyline и
imipramine), поради което се
предпочитат при по-възрастни пациенти.
l venlafaxine е селективен инхибитор на обратното залавяне на
серотонин и норадреналин, който
в доза 150-225 mg дневно има известна ефективност при лечението на болка, дължаща се на ДСП.
Venlafaxine (както и duloxetine)
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нямат мускаринови, хистаминови
и адренергични странични ефекти, характерни за трицикличните
антидепресанти.
Няколко проучвания показаха,
че трицикличните антидепресанти могат да повишат риска за миокардна исхемия и да предизвикат
ритъмни нарушения, поради което
трябва да се прилагат с повишено
внимание при пациенти със сърдечни заболявания.
3. Наркотични аналгетици и
атипични наркотични аналгетици. Въпреки ефикасността на
наркотичните аналгетици в лечението на невропатната болка, поради висок риск от пристрастяване, злоупотреба, седиране и
други усложнения, tramadol или
tapentadol се прилагат само при
липса на ефективност на другите
медикаменти (и двата не се препоръчват като първа и втора линия терапия).

Диабетни автономни
невропатии
Автономните невропатии засягат автономната (парасимпатикова и симпатикова) нервна система и са свързани с разнообразни по локализация симптоми.
Основните прояви на диабетната автономна невропатия включват хипогликемия поради намален усет за нейното улавяне (нарушен катехоламинов отговор),
тахикардия в покой, ортостатична хипотония, сърдечна аритмия,
гастропареза, запек, диария, фекална инконтиненция, еректилна
дисфункция, неврогенен пикочен
мехур и судомоторна дисфункция
с увеличено или намалено потене.
1. Сърдечносъдова автономна невропатия (САН) е рядка
при новодиагностицирани пациенти с ДТ1, като честотата на заболяването се увеличава пропорционално с давността на диабета и достига 30% при 20-годишна
продължителност.
При ДТ2, честотата на САН
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Galantamine Hydrobromide
5 mg х 60 tablets | 10 mg x 20 tablets

Лекарствен продукт по лекарско предписание | КХП май 2014 | Пълна лекарствена информация на разположение при поискване:
София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16 | тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286 | www.sopharma.bg
Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на Нивалин, на следните адреси:
Софарма АД | София 1797 | бул. „Кл. Охридски” № 3 | България | тел. 02 8177413 | факс 02 9743759 | safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
33
2, 2017
Изпълнителна агенция по Брой
лекарствата
| bda@bda.bg

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 34

НЕВРОЛОГИЯ
достига 60% при 15-годишна давност на диабета, като тя е най-висока при млади жени с повишени нива на гликиран хемоглобин
(HbA1c). САН се диагностицира
при пациенти с нарушен глюкозен
толеранс, инсулинова резистентност и метаболитен синдром.
Навременната диагноза на САН
е важна, тъй като тя е независим
рисков фактор за сърдечносъдова смърт, ритъмни нарушения,
„тиха” исхемия, миокардна дисфункция и значими неблагоприятни сърдечносъдови събития. Освен това, САН е независим предиктор за прогресията на диабетна нефропатия и хронично бъбречно заболяване.
Препоръки за диагнозата на
САН:
l симптомите на автономна
невропатия трябва да се изследват при пациенти с микросъдови
и невропатни усложнения
l при наличието на симптоми на САН е необходимо да се
изключат други съпътстващи заболявания или медикаментозни
ефекти
l САН да се обмисли при пациенти с хипогликемия с неустановена причина
Най-честите симптоми на САН
се проявяват в изправено положение и включват световъртеж, слабост, палпитации и синкоп. В началните фази, САН може да е
асимптомна и да се проявява само
с намалена сърдечна вариабилност при дълбоко дишане.
Изследването за вариабилност
на сърдечната честота може да се
извърши амбулаторно чрез запис
на ЕКГ при преминаване от седнало в изправено положение или
при дълбоко вдишване и издишване в продължение на 1-2 минути.
При напреднало заболяване,
пациентите могат да са с тахикардия в покой и да не толерират физическо натоварване. Също така
да са с епизоди на ортостатична
хипотония (намаление на систолното или диастолното артериал-
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но налягане с >20 mmHg или 10
mmHg съответно, без съответно
повишение на сърдечната честота при преминаване от седнало в
изправено положение). В повечето случаи на САН, при хипотония
липсва компенсаторно увеличение
на сърдечната честота.
Препоръки за лечението на
САН:
l ранно оптимизиране на гликемичния контрол за превенция
или забавяне на развитието на
сърдечносъдова автономна невропатия при пациенти с ДТ1
l мултифакторен подход за
повлияване на гликемията и други рискови фактори при пациенти с ДТ2
l промени в начина на живот
за превенция на САН при хора с
предиабет
Лечението на ортостатичната
хипотония е трудно, като състоянието обикновено се подобрява
с комбинация от фармакологична и не-фармакологична терапия.
Препоръчва се повишена физическа активност, достатъчен прием
на течности и соли, както и ниски
дози fludrocortisone.
Тъй като неврогенната ортостатична хипотония се дължи основно на намалено освобождаване на
норадреналин от симпатиковите
неврони, приложението на симпатомиметици е от особена важност
при неповлияване на симптоматиката с други средства.
2. Гастроинтестиналните невропатии засягат различни отдели на гастроинтестиналния тракт,
като проявите включват езофагеален дисмотилитет, гастропареза,
запек, диария и фекална инконтиненция. Честотата на заболяването е по-високо при ДТ1 (5%), отколкото при ДТ2 (1%).
Гастропарезата директно повлиява гликемичния контрол и
може да е причина за широко вариране на стойностите на кръвната глюкоза или за неясна хипогликемия в резултат на дисоциация
между абсорбцията на глюкозата
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и фармакокинетичния профил на
инсулина и другите глюкозо-понижаващи медикаменти.
Препоръки за скрининг, диагноза и терапия на диабетната
гастропареза:
l оценка за гастропареза при
пациенти с диабетна невропатия,
ретинопатия и/или невропатия на
основата на симптоми като широко вариране на стойностите на
кръвната глюкоза, подуване на корема, гадене, повръщане и бързо
засищане
l изключване на други причини за забавено стомашно изпразване, като приложение на наркотични аналгетици, агонисти на
глюкагон-подобния пептид 1 или
органични обструкции
l измерване скоростта на стомашно изпразване чрез сцинтиграфия
l краткосрочно приложение на
прокинетика itopride за лечение на
диабетна гастропареза
3. Урогенитални невропатии. Диабетната автономна невропатия може да предизвика генитоуретрални нарушения, включително сексуална дисфункция
или дисфункция на пикочния мехур. Еректилната дисфункция е
три пъти по-честа при мъже с диабет, в сравнение с тези без заболяването.
За поставянето на диагнозата е
необходима оценка на симптомите от долния уринарен тракт, като
инконтиненция и дисфункция на
пикочния мехур (никтурия, често уриниране, неотложност, слаба струя).
Изследване на функцията на
пикочния мехур се налага при
хора с диабет и наличие на рекурентни уроинфекции, пиелонефрит, инконтиненция или палпиращ се пикочен мехур.
4. Судомоторната дисфункция може да се прояви със суха
кожа, анхидроза или нетолериране
на топлина. Рядка форма на заболяването е ексцесивното потене,
ограничено в зоната на главата и
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шията, предизвикано от консумация на пикантни храна (густаторна хиперхидроза).
Топикалното приложение на
антимускариновия
медикамент
glycopyrrolate е с доказана в рандомизирани клинични проучвания
ефективност по отношение на облекчението на симптоматиката.

Атипични невропатии
1. Мононевропатиите се развиват по-често при пациенти с диабет, отколкото при тези без заболяването, и могат да засегнат медианния, улнарния, радиалния и
общия перонеален нерв.
Краниалните невропатии са
редки и обикновено се развиват
остро. Най-често засягат III, IV,
VI и VII нерв и отзвучават спонтанно в рамките на няколко месеца. Най-често диагнозата се поставя с електрофизиологични изследвания.
2. Диабетна радикулоплексусна невропатия. Известна още
като диабетна амиотрофия или
диабетна полирадикулоневропатия, тя засяга типично лумбосакралния плексус. Това усложнение
е най-често при мъже с ДТ2. Клинично се проявява със силна унилатерална болка в бедрото и загуба на телесно тегло, последвани
от мускулна слабост.
Електрофизиологично изследване се налага за изключване на
друга етиология, като дегенеративно дисково заболяване, неопластично, възпалително или инфекциозно спинално заболяване.
Обикновено отзвучава с времето
и се повлиява от медикаментозна
и физикална терапия.
3. Индуцирана от терапията
невропатия при диабет, известна
и като инсулинов неврит, е рядко
ятрогенно заболяване на тънките
фибри, предизвикано от рязко подобрение в гликемията при болни
с хронична хипергликемия, особено при пациенти с лош гликемичен контрол. Честотата и рисковите фактори за това нарушение
са неясни. (ИТ)

Използван източник:
1. Diabetic Neuropathy: A Position Statement
by the American Diabetes Association Diabetes
Care 2017; 40: 136–154 http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/40/1/136.full.pdf

Приложение
на pramipexole
в лечението
на болестта
на Parkinson
Pramipexole (PPX) e допаминов
агонист с висока специфичност и
селективност към D2-рецепторите, като има по-изявен афенитет
към D3 подтип, съпоставен с D2 и
D4 подтиповете. Чрез активиране
на стриопалидарната система посредством стимулиране на D3 рецепторите, PPX облекчава симптомите на болестта на Parkinson
като имитира ефектите на допамина в стриатума. Поради широкото
разпространение на D3 рецепторите в лимбичната система, теоретично pramipexole може да повлиява и психичната симптоматика при заболяването.
РРХ се резорбира изключително бързо и изцяло след перорален
прием. Бионаличността му е над
90%, като максималните плазмени концентрации се достигат след
един до три часа. Приемът с храна не повлиява степента на абсорбция, но намалява скоростта
й. Pramipexole има линейна кинетика, като свързването му с плазмените протеини е незначително
(под 20%).
Метаболизира се в ниска степен, като основният път на елиминиране на непроменения медикамент е през бъбреците (над 90%),
което изисква намаляване на дозата при бъбречна недостатъчност. Времето на полуелиминиране варира от осем часа при млади, здрави доброволци, до 12 часа
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при възрастни.
При пациенти в напреднала възраст с болест на Parkinson (PD),
полът не повлиява фармакокинетиката на pramipexole. В допълнение, медикаментът не потиска цитохром Р 450, което свежда до минимум възможността за междулекарствени взаимодействия.

Монотерапия при ранен
стадий на болест на
Parkinson
Безопасността и ефикасността на pramipexole като монотерапия в ранните стадии на заболяването е оценена в две плацебо-контролирани клинични изпитвания с
участието на 599 пациенти. В допълнение, в проучването CALMPD (Comparison of the Agonist
Pramipexole with Levodopa on
Motor Complications of Parkinson
Disease) началната терапия с
pramipexole 1.5 mg е съпоставена
с 300 mg levodopa (L-dopa) дневно при 301 болни с лека до умерена по тежест форма на PD.
Комбинираните
резулатати
от трите изследвания показват,
че pramipexole, стартиран в ниски дози с последващо седмично
титриране, е ефикасен и се понася
добре от пациенти в ранен стадий
на PD. Дози от 1.5, 3, 4.5 и 6 mg
дневно постигат благоприятен терапевтичен ефект за облекчаване
на клиничната симптоматика, съпоставени с плацебо. Някои от нежеланите ефекти на РРХ са дозозависими.
При използване на унифицираната скала UPDRS (Unified
Parkinson`s Disease Rating Scale)*,
терапията с pramipexolе показва
подобрение спрямо изходните резултати по отношение на справянето с всекидневните дейности и
с двигателните умения, за разлика от плацебо.
Данните от CALM-PD доказват, че началната терапия с
pramipexole е свързана със значимо по-нисък риск за поява на дискинезии, но по-висок риск за феномена на „замръзване“ (freezing
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феномен), съпоставени с началната терапия с levodopa.

дикаменти, pramipexole е сравнен с rotigotine пластир, като допълваща терапия. Първични критерии за ефикасност са абсолютната промяна в продължителността на „off“ периодите от началото до края на изпитването, както и терапевтичният отговор, дефиниран като процент участници
с над 30% намаляване в продължителността на „off“ дистониите.
Резултатите са по-добри в групата с РРХ, но разликата не е статистически достоверна. Основните нежелани лекарствени реакции,

ния. Анализът на резултатите показва по-добра ефикасност за
pramipexole, спрямо bromocriptine.
Допълваща терапия при
Pergolide: Данните от клинично
напреднал стадий на PD
изследване
не установяват статисРанни проучвания: Резултатически
значима
разлика при повтите от няколко клинични изпитлияване
на
депресивната
симптомавания при болни в напреднал статика
между
pramipexole
и
pergolide,
дий на заболяването, лекувани с
приложени
като
допълващо
лечение
levodopa, показват, че допълнипри
пациенти
в
напреднал
стадий
телният прием на pramipexole, в
на PD на терапия с levodopa.
максимални дози от 4.5 mg дневДруги проучвания: В клинично, води до намаляване на дозите
но изпитване с участието на 1202
на levodopa и подобрява двигателболни, които са преминали постената симптоматика.
пенно или бързо от терапия с пеНови проучвания: В двойнорорални
допамисляпо, плацебо-коннови агонисти към
тролирано проучваpramipexole като доне с участието на
пълващо
лечение,
354 пациенти на тепоради неадекватно
рапия с levodopa,
повлияване на двипродължило 32 седгателната
симптомици и последваматика и емоционо от отворена фаза
налните нарушения
с максимален пе(депресия, анхедориод от 57 месения), авторите усца, добавянето на
тановяват подобряpramipexole постиване на посочените
га намаляване на доклинични симптоми.
зата на levodopa при
Поносимостта към
39% спрямо 12.8%
pramipexole е била
при контролите.
добра.
Като допълваща
Болестта на Parkinson (PD) е второто най-често невродегенераАнализът на ретерапия, РРХ претивно заболяване след болестта на Alzheimer, като PD засяга окозултатите
от севъзхожда плацебо
ло 1% от населението над 60-годишна възраст и близо 5% от ходем
проучвания
за намаляване на
рата над 65 години. Дегенерацията на допаминергичните неврони
върху pramipexole,
сбора по UPDRS
в субстанция нигра в средния мозък води до промяна в допаминоropinirole, pergolide,
скалата средно с
вата (DA) невротрансмисия и до развитието на PD. Заболяването
entacapone, tolcapone
30% и „off“ дистосе характеризира с моторни (типично тремор в покой, ригидност
като
допълващи
ниите
(времето,
и брадикинезия), когнитивни и поведенчески нарушения.
медикаменти
към
през което болните
свързани с приема на pramipexole,
levodopa, доказва, че pramipexole
не могат да се движат или изпитса били халюцинации, дискинеи entacapone са най-добрият изват затруднения при извършвабор за намаляване на дозите на
зии и световъртеж; при rotigatone
не на волеви движения) с 2.5 часа
levodopa и на продължителността
са наблюдавани основно гадене и
дневно. Наблюдавано е подобрена off-периодите, при добра понолокални кожни промени на мястоние и по отношение на нарушенисимост. Процентът на дискинезии
то на поставяне на пластира.
ята в мотивацията и депресивната
е сходен, с изключение на висоBromocriptine: Pramipexole е
симптоматика, но не и върху инките дози tolcapone (600 mg), при
сравнен с bromocriptine и плацетелектуалните затруднения. Изракоято честота на дискинезиите е
бо като допълваща терапия при
зен благоприятен ефект е отчетен
значимо по-висока.
325 болни с тежка форма на забои при намаляване на тремора.
Специфична
ляването. Първични критерии за
Сравнителни проучвания
симптоматика
ефикасност са промените в сбоRotigotine: При 506 пациенти в
ра на UPDRS скалата, свързани
напреднал стадий на болестта, леРезистентен на лечение трес изпълнението на всекидневникувани в ранните фази с levodopa
мор при PD. В клинично изпитте дейности и двигателните умеване, обхващащо 84 пациенти с
и други антипаркинсонови ме-
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резистентен тремор при оптимална антипаркинсонова терапия, добавянето на РРХ е свързано със
статистически значимо намаляване на тремора (отчетено с помощта на UPDRS скалата) с около
34.7% спрямо плацебо.
Немоторни симптоми. Обикновено, те са по-дискретно проявени при PD, но често са трудни за повлияване и допълнително влошават качеството на живот
и инвалидизират пациентите. Все
повече данни подкрепят ефикасността на pramipexole за облекчаване на тези клинични изяви на
заболяването.
Депресия. При около 50% от
пациентите с PD се установява и
психична симптоматика, най-често депресия, което е свързано с
неблагоприятен ефект върху двигателните нарушения.
В малко проучване при болни с
депресия и без двигателни усложнения, pramipexole е бил съпоставен със sertraline. Подобрение в
депресивната симптоматика, отчетено с помощта на скалата HAMD (Hamilton Depression Rating
Scale, сбор под 8 точки, отговарящ
на лека депресия), е регистрирано
при 60.6% в pramipexole-групата и само при 27.3% за учaстниците в sertraline-групата. В допълнение, при болните, лекувани с
pramipexole, e наблюдавано и облекчаване на двигателните нарушения (при използване на UPDRS
скалата).
Анхедония. В наблюдателно изследване, включващо 657
пациенти в начален и напреднал стадий на заболяването, авторите установяват, че добавянето на pramipexole към терапията
с levodopa, повлиява благоприятно анхедонията (оценено с помощта на Snaith-Hamilton Pleasure
Scale), както при участниците с
депресия, така и при тези без депресивна симптоматика (резултат,
който не може да бъде обяснен
единствено с антидепресивния
ефект на РРХ).
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Мисловна дейност. Когнитивните нарушения са чести при PD,
като около 30% от пациентите
могат да развият и деменция. Тъй
като проучванията при здрави доброволци показват, че pramipexole
може да затрудни мисловната дейност, от изключителна важност
е да се изследва неговият ефект
върху познавателните възможности при случаите с PD.
Екип от изследователи е проследил ефекта на pramipexole
върху когнитивните способности на пациенти, лекувани с
levodopa. Наблюдението е продължило над шест месеца, като
са включени само пациенти без
когнитивни нарушения (сбор над
25 точки по Mini-Mental Scale
Examination).
В края на проучването, авторите не са установили статистически значима разлика в изпълнението на тестовете между групата на монотерапия с levodopa
и тази на комбинирано лечение с
levodopa и pramipexole, въпреки
че е наблюдавана тенденция към
влошаване при изпълнение на някои от задачите при болните, приемащи pramipexole.
До момента няма изпитвания,
които да доказват, че pramipexole,
подобрява познавателните възможности при PD. Тъй като няма
и изследвания, които да оценяват
ефекта на допаминовия агонист
при възрастни пациенти с деменция, прилагането му в тази популация от болни изисква повишено
внимание.
Апатия. Тя е често срещана
при заболяването и се асоциира
със симптоми като високо ниво на
тревожност, депресия и ментални увреждания. Предполага се, че
посредством афинитета си към D3
рецепторния подтип, pramipexole
би могъл да повлиява благоприятно и тази клинична изява.

Други симптоми
Синдром на неспокойните
кракa. Доказано е, че pramipexole
има добър терапевтичен ефект
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при чистия синдром на неспокойните крака, но до момента няма
изследване за неговата ефикaсност, когато увреждането е част
от симптомокомплекса на PD.
Загуба на тегло. Започва още
преди диагностициране на заболяването и продължава с неговата прогресия. Вероятните причини могат да бъдат намален енергиен внос при повишени загуби,
както и метаболитни нарушения.
В малко проучване, обхващащо 28 болни в напреднал стадий,
но без депресивна симптоматика, три месеца след включването на pramipexole като допълващо лечение, екипът е отчел наддаване на тегло при участниците.
Нито един пациент не е съобщил
за гадене и повръщане, но 12 са
докладвали за поява на повишен
апетит. В допълнение, повечето
болни са имали по-ниски нива на
тревожност и по-голям интерес
при изпълнение на всекидневните дейности.
Според авторите, ефектът на
pramipexole, би могъл да се дължи на директно или индиректно
въздействие върху центровете на
глад и ситост в хипоталамуса.
Нарушения на съня, свързани с REM-фазата. Терапия на
първи избор при тях е clonazepam.
Резултатите от малко проучване,
включващо 10 пациенти с подобни нарушения, трима от които с
PD, демонстрират намаляване на
честотата и тежестта на оплакванията при 89% от тях.

Допаминергични
усложнения
Рискът за развитие на дискинезии, акинетични кризи и феномен
на „замръзване“ след петгодишно
лечение с levodopa се оценява на
40%.
Данните
от
проучването
CALM-PD показват, че началната
терапия с pramipexole, съпоставена с тази с levodopa при болни
в ранна фаза на заболяването, се
асоциира с по-нисък риск за дискинезии (24.5% спрямо 54%, съ-
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ответно) и периоди на изключване (47% спрямо 62.7%, съответно), но по-голяма вероятност за
поява на феномен на „замръзване“ (37.1% спрямо 25.3%, съответно). Лечението с pramipexole
е било свързано с поява на двигателни флуктуации преди дискинезиите.
Сравнително изследване върху
няколко проучвания при пациенти в ранна фаза на PD, лекувани с
levodopa, pramipexole, cabergoline
и ropinirole, демонстрира намаляване на риска за дискинезии на
последните три медикамента, съпоставени с levodopa. Резултатите не са неочаквани, като се вземе под внимание фактът, че появата на дискинезии се медиира чрез D1 рецепторите, към които pramipexole, има много нисък
афинитет.

Резултатите от проучването
CALM-PD показват, че 8% от
pramipexole-групата и само 0.7%
от levodopa-групата са напуснали преждевремнно поради изразена сомнолентност. Над половината от болните описват епизодите на повишена сънливост като
„внезапни“ и „неочаквани“, като
при част от тях те се появяват по
време на шофиране. Тези нежелани ефекти се появяват основно
във фазата на повишаване на дозата на pramipexole.
Екип от изследователи е интервюирал 638 болни с PD, от
които 420 шофьори. Анализи-

Нежелани лекарствени
реакции
В дневни дози до 4.5 mg
pramipexole се понася добре от
пациентите както като монотерапия, така и като допълващо лечение към levodopa при различните стадии на заболяването. Максималната доза от 6 mg дневно
корелират с по-голяма честота на
невропсихичните нарушения, основно сомнолентност.
Нарушенията на съня като
сомнолентност и промени в характеристиките на нощния сън са
чести при болестта на Parkinson
и допълнително влошават качеството на живот на пациентите. Около 75% от болните съобщават и за появата на епизоди на
внезапно заспиване.
Информацията
доколко
pramipexole е свързан с по-висока честота на нарушенията на
съня са противоречиви, но съобщенията за пътнотранспортни
инцидентни в резултат на епизоди на внезапно заспиване, доведе до забрана за шофиране при
болни на терапия с допаминовия
агонист в някои страни.

рана е честотата на епизодите
на внезапно заспиване при различните допаминови агонисти и
levodopa, приемани като моноили комбинирана терапия. Общо
12% от участниците са съобщили за подобни епизоди. Не
е била установена статистически значима разлика в честотата на нарушението между отделните медикаменти, с изключение
на ropinirole (26%) (за сравнение, 9% за pramipexole, 10.5% за
levodopa).
В проучване, обхванало над
2500 пациенти, 6% (177) са съобщили за поява на епизоди на
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неочаквано заспиване. Честотата им е била най-ниска при болните, които не са били лекувани (1.4%), по-висока при монотерапия с levodopa (2.9%) или друг
допаминов агонист (5.3%) и найвисока при комбинирано лечение
(7.3% за levodopa с един агонист
и 9.2% за levodopa с няколко агониста).
Сходни резултати са наблюдавни в друго изследване с участието на над 900 болни. От тях,
39% са били на монотерапия с
pramipexole, 20% - с levodopa,
18.5% - с ropirinole, останалите
– на комбинирано лечение. Не е
била установена статистически
значима разлика в честотата на
епизодите на внезапно заспиване между различните видове медикаменти, като е отчетен дозозависим ефект.
В заключение, рискът за поява
на нарушения в съня, е по-голям
при лечение с допаминови агонисти, като комбинираната терапия увеличава допълнително този
риск. За намаляване на тези нежелани лекарствени ефекти, експертите препоръчват по възможност провеждане на монотерапия,
подобряване на нощния сън, търсене на алтернативни терапии.
Всички пациенти на лечение с
допаминови агонисти трябва да
бъдат съветвани да избягват алкохола и седативите, да оптимизират нощния си сън, да избягват шофирането и всякакви дейности, които изискват повишено
внимание.
Наскоро публикуваните данни,
че pergolide и cabergoline могат
да предизвикват клапни увреждания доведе до провеждането на
повече изследвания в тази насока. Резултатите от две малки проучвания, показват, че докато лечението с pergolide и cabergoline
се асоциира с по-висок риск за
поява на клапна регургитация,
клапната патология е била значимо по-ниска при болните на лечение с pramipexole и съпоставима
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с тази при контролите.
В голямо британско изследване, включващо 11 417 пациенти,
лекувани с антипаркинсонови медикаменти, са идентифицирани
само 31 болни с клапни увреждания, като нито един от тях не е
бил на терапия с pramipexole.
Счита се, че клапната фиброза, водеща до увреждане, се медиира посредством активиране
на 5-НТ2В серотонинергичните
рецептори. Тъй като pergolide и
cabergoline са агонисти със силно
изявен афинитет към тези рецептори, за разлика от pramipexole,
това обяснява, защо тези увреждания са съпоставими с палцебо при пациентите на лечение с
pramipexole.
Друг нежелан ефект от терапията с антипаркинсонови медикаменти и по-специално, с допаминови агонисти, са поведенческите
отклонения, свързани с нарушен
контрол на импулсите (пристрастеност към хазартни игри, патологично пазаруване, хиперсексуалност). Предполага се, че те са
резултат от свръхстимулиране на
D3 рецепторния подтип.
В изследване с участието на
272 болни на лечение с допаминови агонисти (pramipexole,
ropinirole, pergolide), 18 (6.6%) са
развили натрапчиво поведение,
като честотата му е била сходна
за трите медикамента. При проследяване на болните (среден период 29 месеца), 80% са преустановили терапията си, но са увеличили дозата на levodopa.
При пациенти в ранна фаза на
PD, лечението с pramipexole се
асоциира с 9% честота на появата на халюцинации и достига
17% при напреднал стадий. В допълнение, мета-анализ показва,
че рискът за халюцинации при
pramipexole е по-висок от този
за ropinirole (relative risk - RR 5.2
спрямо 2.75, съответно).
Резултатите от проекта CALMPD демонстрират, че в края
на четвъртата година, вероят-
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ността за появата на халюцинации е била сходна в групата на
pramipexole и тази на levodopa.
Рискът е по-висок при наличие
на когнитивни нарушения, съпътстващи хронични заболявания и
по-напреднала възраст.
Появата на отоци е сравнително често срещан нежелан
ефект при болни на терапия с
pramipexole, особено при тези с
анамнеза за сърдечно заболяване.
Вторичните анализи на данните от проучването CALMPD показват, че началната терапия с pramipexole при ранна фаза
на болестта е свързана с по-голяма вероятност за появата на
отоци (hazard ratio - HR 3.18,
p<0.0001), особено при налично сърдечносъдово увреждане и
при женската популация. Отоците се наблюдават предимно след
втората година от лечението, което обяснява защо предходните
клинични изпитвания не съобщават за този нежелан лекарствен
ефект.
Сходни са резултатите и от ретроспективен анализ, който установява 16% честота на отоците
след прием на pramipexole (14.6%
за участниците в CALM-PD). Не
е установена зависимост между
дозата на pramipexole и тежестта
на отоците, но след спиране на
терапията, отоците изчезват при
средно 70% от болните.
В заключение, pramipexolе
повлиява ефективно двигателната
симптомтика както в началната
фаза, така и в напредналите стадии на болестта на Parkinson, при
добра поносимост. Като инициираща терапия, допаминовият агонист отлага във времето появата
на дискинезиите посредством покъсното включване на levodopa.
Има благоприятен терапевтичен
ефект и върху немоторната симптоматика като депресия, анхедония, загуба на тегло и медикаментозно-резистентен тумор.
В
животински
модели
pramipexole демонстрира извес-
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тен невропротективен ефект, но
това откритие не е възпроизведено в клинични изпитвания при
хора. Съпоставен с levodopa,
pramipexole се асоциира с по-висок риск за халюцинации, сомнолентност, внезапни епизоди
на заспиване, натрапчиви поведенчески нарушения, периферни
отоци, но не и с клапни сърдечни увреждания. Честотата на нежеланите реакции зависи от дозата, тежестта на заболяването, съпътстващата патология и приема
на други медикаменти.
Съотношението
цена/полза нараства с времето при терапия с pramipexolе в сравнение с
levodopa поради по-добрия ефект
върху качеството на живот на пациентите.
Необходими са допълнителни
клинични изпитвания върху невропротективните свойства на
медикамента, както и влиянието му върху познавателните възможности, апатията, умората и
качеството на живот.
Pramipexole е оптимален избор за по-млади пациенти с PD
(възраст под 65 години), без
когнитивни нарушения, с ниска степен на коморбидитет, с
висок риск за развитие на дискинезии и с характерни клинични изяви, с добро повлияване от допаминовия агонист.
(КД)
* UPDRS е скала, с помощта на която може
да се проследи ходът на заболяването. Скалата има три основни секции – мисловна
дейност, поведение и емоции; всекидневни дейности и умения; двигателна дейност.
Максималният сбор от точки е 199. Колкото
по-малък е броят точки, толкова по-малко е
засегнат болният.
Използвани източници:
1. Constantinescu R. Update on the use of
pramipexole in the treatment of Parkinson`s
disease. Neuropsychiatr Dis Treat 2008; 4(2):
337-352 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2518382/pdf/ndt-0402-337.pdf
2. Piedad J, Cavanna A. Dyskinesias and treatment with pramipexole in patients with Parkinson’s disease. Parkinsons Dis. 2012, 473769
www.hindawi.com/journals/pd/2012/473769

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 41

ПЕДИАТРИЯ

Актуализирани
указания на
ESPGHAN
за захранване
на кърмачето
Предлагаме ви в обобщен вид
актуализираните указания на Европейското общество по гастроентерология, хепатология и хранене (European Society for Paediatric
Gastroenterology, Hepatology, and
Nutrition - ESPGHAN) за захранване на кърмачето (1).

требностите на здраво доносено
кърмаче от повечето нутриенти
в продължение на приблизително
шест месеца. Липсват, обаче, данни от рандомизирани контролирани проучвания, поради което не е
сигурно, че това твърдение важи
за всички майки и за всички кърмачета
Някои кърмачета могат да имат
по-високи нужди от енергия или
желязо преди 6-месечна възраст.
Отложеното клампиране на пъпната връв може да подобри резервите от желязо на кърмачето и да
понижи необходимостта от допълнителен прием на микронутриента
преди 6-месечна възраст
l По-продължителното изклю-

Основните
моменти
в препоръките:
l Функциите на гастроинтестиналната
и
отделителната система
са достатъчно съзряли приблизително към
4-ия месец (17-седмична възраст), за да бъдат кърмачетата в състояние да усвояват използваните за захранване храни, а към 4 до
6-месечна възраст (началото на 7-ия месец) децата вече са придобили необходимите моторни умения, за да могат безопасно да се справят с въвеждането на новите храни
l Не е доказано, че моментът
на въвеждане на допълващи захранващи храни на 4 или на 6 месеца повлиява растежа или възникването на затлъстяване по време на кърмаческа възраст (до края
на първата година) или в ранното
детство (от една до три години),
въпреки че захранването преди
4-месечна възраст може да е асоциирано с повишен риск за наднормено тегло на по-късен етап
от живота
l Изключителното кърмене от
здрава майка може да покрие по-

чително кърмене може да бъде
асоциирано с понижен риск за
гастроинтестинални и респираторни инфекции и хоспитализации по повод на инфекции, включително и при кърмачетата от индустриализираните страни
l Препоръчва се продължаване
на кърменето успоредно със захранването
l Допълващите храни трябва
да бъдат с подходяща за фазата на
развитие на детето консистенция,
като осигуряват навременна прогресия към хранене с ръце и самостоятелно хранене. Продължителното пасиране не е препоръчително и децата трябва да започнат да приемат храни, съдържа-
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щи по-едри части, най-късно към
8-10-месечна възраст. Към 12-ия
месец кърмачетата трябва да могат да пият от чаша
l Възможно е да се повиши
рискът за алергии, ако въвеждането на твърди храни започне преди
3-4-месечна възраст. Няма, обаче,
данни, че отлагането на въвеждането на алергизиращи храни след
4-месечна възраст понижава риска за алергии - нито при кърмачетата от общата популация, нито
при тези с фамилна анамнеза за
атопия
l Препоръките за специфичните типове допълващи немлечни захранващи храни трябва да са съобразени с традициите в дадената
популация. На кърмачетата трябва да им бъде
осигурено разнообразно хранене с различни
вкусове и текстури
l Кравето мляко се
характеризира с ниско
съдържание на желязо и предоставя излишък от белтъци, мазнини и енергия, когато се
приема в големи количества. То не бива да се
използва като основна
храна преди 12-месечна възраст, въпреки че
е допустимо добавянето
на малки количества в немлечните
захранващи храни
l Всички кърмачета, особеното получаващите майчино мляко,
трябва да приемат богати на желязо допълващи храни, включително месни продукти и/или обогатени с желязо храни
Използваната стратегия зависи от популацията, от културата
и от наличните храни, но може да
включва обогатени с желязо храни или млека, храни с естествено високо съдържание на желязо, като например месо или хранителни добавки с микроелемента
l Алергизиращи храни могат
да се въведат във всеки един момент от започване на захранване-
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то след 4-месечна възраст
l При кърмачетата с висок риск за алергия към фъстъци (тези с тежко изразена екзема, алергия към яйца или и двете,
както е дефинирано в проучването LEAP*), фъстъците (под формата на фъстъчено масло) трябва
да се въведат във възрастта между 4 и 11 месеца, след преглед и
консултация от подходящо обучен
за целта специалист
l Не бива да се добавят захар
или сол в храните за захранване
и плодовите сокове и подсладените напитки трябва да се избягват
l Веганските диети с подходящ
допълнителен прием на витамини
и микроелементи могат да осигурят нормален растеж и развитие.
Децата трябва да приемат достатъчно витамин B12, витамин D,
желязо, цинк, фолиева киселина,
омега-3 полиненаситени мастни
киселини с дълга верига (n-3 long
chain polyunsaturated fatty acids –
n-3 LCPUFAs), белтъци и калций,
както и достатъчно калории
Необходими са редовни контролни прегледи и консултации с
диетолог, за да се осигури оптимален прием на нутриенти. Неспазването на тези препоръки
може да има тежки последствия,
включващи необратимо нарушение на когнитивните функции и
летален изход.
l Приемът на глутен може да
започне още в началото на захранването, по всяко време между
4 и 12-месечна възраст. Има данни от обсервационни проучвания,
че трябва да се избягва консумацията на големи количества глутен по време на първите седмици
след въвеждането му при кърмачето. Оптималните количества на
глутена, обаче, предстои да бъдат
уточнени.
l Нито кърменето в който и да
било момент, нито кърменето по
време на въвеждането на глутен,
понижават риска за развитие на
целиакия
l Нито въвеждането на глутен
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след 3-месечна възраст, нито кърменето по време на въвеждането
на глутен, понижават риска за диабет тип 1 (ДТ1)
l Високият прием на белтъци
през периода на захранване може
да повиши риска за наднормено
тегло и затлъстяване на по-късен
етап от живота, особено с наличие на предразполагащи фактори,
и средният процент на енергията,
получавана от белтъци, не трябва
да надвишава 15%
l Няма достатъчно данни, за да
се дадат специфични препоръки
за избора или състава на използваните за захранване храни на базата на когнитивния или кардиоваскуларния изход
l Не е възможно да се променят вродените предпочитания на
кърмачето към сладки и солени
вкусове и нехаресването на горчивите вкусове, но родителите са
в състояние да модифицират последващите предпочитания, като
дават на детето храни без добавена захар и сол, както и чрез навременното въвеждане на различни вкусове, включително и горчиви зелени зеленчуци
l Необходимо е родителите да
се насърчават да се съобразяват с
глада и ситостта на детето си и да
избягват храненето за успокоение
или като награда
Според дефиницията на СЗО от
2012 година, захранването е „процес, започващ когато майчиното
мляко вече не е достатъчно за задоволяване на хранителните потребности на кърмачето, което налага приема на други храни и течности заедно с кърмата“.
Захранването има важно значение за осигуряване на оптимални внос на хранителни вещества
и развитие и представлява фазата на преход от мляко към обща
храна. През този период децата
са особено податливи на хранителен дефицит или излишък, а също
така настъпват и големи промени
в храненето, с експозиция на нови
храни и вкусове.

Брой 2, 2017

За разлика от голямото количество данни в литературата за
кърмене и за храни за кърмачета,
произведени от белтъци на кравето мляко, обаче, не се отделя достатъчно внимание на периода на
захранване и на дългосрочните му
ефекти върху развитието.
През последните години се натрупаха повече данни за захранването, като част от тях са получени от рандомизирани контролирани проучвания. По-долу са разгледани съвременните препоръки
и практики, като са обобщени данните за краткосрочните и дългосрочните ефекти върху здравето
на времето на въвеждане и състава на използваните за захранване
храни.

Определения
Съгласно определението на
СЗО, изключително кърмене означава, че кърмачето приема само
майчино мляко и никакви други
течни или твърди храни, с изключение на капки или сиропи, съдържащи витамини, минерали или
медикаменти.
Всичко останало освен майчиното мляко се определя като допълваща храна (заместител на
кърмата), така че при кърмачетата, които приемат млека, произведени от белтъци на краве мляко,
се приема, че захранването е започнало, дори и когато това е така
още от раждането. Целта на тази
дефиниция е да се насърчи изключителното кърмене през първите
4-6 месеца.

Момент на започване
на захранването
Физиологично и неврологично съзряване. Наличните данни в
научната литература сочат, че отделителната и гастроинтестиналната са достатъчно съзряли, за да
могат да метаболизират нутриенти от използваните за захранване храни към 4-месечна възраст и
че до голяма степен, захранването
стимулира съзряването на гастроинтестиналния тракт.
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По отношение на нервно-психичното развитие, възрастта, в
която кърмачетата вече имат достатъчно умения, за да могат безопасно да приемат пасирана храна
с лъжичка, е между 4 и 6 месеца.
Способността за прием на по-големи парчета храна или за самостоятелно хранене, се появява в
хода на първата година от живота.
Към 9-месечна възраст повечето кърмачета са способни да
се хранят сами, да пият от чаша,
която държат с двете ръце, както и да се хранят заедно с останалата част от семейството с някои адаптации, като например нарязване на храната на хапки.
Има данни, че съществува критичен за въвеждане на твърди храни период и ако това не се осъществи към 9-10-месечна възраст,
то съществува повишен риск за
нарушения на храненето и за понижена консумация на важни групи храни като плодове и зеленчуци.
Следователно, даването на подходящите храни с правилната консистенция е много важно както за
развитието, така и за оптималната
доставка на хранителни вещества.

Хранителна адекватност
на изключителното
кърмене
Препоръките за доставка на
хранителни вещества през първите шест месеца от живота са базирани на оценения прием на нутриенти при здрави кърмачета, получаващи майчино мляко, които
имат нормален растеж.
СЗО и Европейският орган по безопасността на храните
(European Food Safety Authority –
EFSA) заключиха, че изключителното кърмене през първите шест
месеца от живота на кърмачетата
от майки с добър хранителен статус може да покрие нуждите на
повечето здрави деца от енергия,
белтъци и от повечето витамини и
минерали (с изключение на витамин К през първите седмици, как-

то и на витамин D).
EFSA отбелязва също така, че
възрастта, при която изключителното кърмене вече не осигурява
достатъчно енергия, не може да
бъде определена на базата на наличните данни, поради което е необходимо началото на захранването да се определя индивидуално.
Информацията за това, дали
майчиното мляко е достатъчно да
покрие хранителните нужди на
бебето през първите шест месеца,
е получена от майки и кърмачета,
прилагащи тази практика. Трябва да се отбележи, обаче, че тази
група е малцинство при всички
популации и трябва да се подхожда предпазливо към генерализирането на резултатите.
Резултатите от обсервационно
проучване, използващо стабилни
изотопи за неинвазивно определяне на приема на мляко и енергия, на Nielsen и сътр. показаха,
че приемът на мляко се е увеличил сигнификантно във възрастта
между 17 и 26 седмици при бебетата, получаващи майчино мляко,
докато съдържанието на енергия в
млякото не се е променило.
Всички включени в изпитването бебета са били с нормален растеж според растежните криви на
СЗО и не е имало никакви признаци на „напрежение“ (“strain”)
в процеса на кърмене, което показва наличието на физиологична
адаптация при провеждането на
продължително кърмене.
Необходимо е да се подчертае, обаче, че включените в изследването майки са били подбрани - 90% са били завършили университет и не е сигурно, че техните данни могат да се приемат като
достатъчно представителни за останалата част от популацията.
В още две проучвания – едното
проведено във Великобритания,
а другото – в Исландия, е демонстрирано, че изключителното кърмене през първите шест месеца не
е асоциирано с различия в антро-
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пометричните показатели в ранна
детска възраст при съпоставяне с
децата, които са захранени през
четвъртия месец.
Кърмачетата и малките деца са
с повишен риск за дефицит на желязо поради бързия растеж и високите потребности. В няколко
клинични проучвания е изследвано влиянието на възрастта при захранване върху резервите от желязо и/или риска за железен дефицит и анемия.
Данните от тях сочат, че започването на захранване на 4-месечна възраст, успоредно с кърменето, би могло да има известен благоприятен ефект върху резервите
от желязо, дори и при популации
с нисък риск за дефицит на микроелемента.
Трябва да се има предвид, обаче, че резервите от желязо зависят от редица фактори и могат да
бъдат оптимизирани и чрез други
методи, освен по-ранно захранване, като отложено клампиране на
пъпната връв и чрез допълнително приложение на желязо при високорисковите кърмачета, които
са родени недоносени или с ниско тегло.
Независимо от момента на започване на захранването, е много
важно първите допълнителни храни, които се дават на изключително кърмените бебета, да бъдат добър източник на желязо.
Тъй като съставът и ефектите върху здравето на кърмата се
различават от тези на храните за
кърмачета, произведени от белтъци на кравето мляко, на теория
е оправдано да се дават различни
препоръки за захранването на бебетата, приемащи тези два вида
хранене.
Независимо от теоретичните
съображения, обаче, създаването
и въвеждането на отделни препоръки за захранване на кърмените
бебета и на бебетата, приемащи
храни, произведени от белтъци на
кравето мляко, поставя практически проблеми и би могло да дове-
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де до объркване на грижещите се
за тях.

Захранване и ефекти
върху здравето
Инфекции. Въпреки че в множество проучвания е изследвана асоциацията между кърменето и риска за инфекции, в малко
изследвания е обърнато внимание
на ефекта от продължителността
на изключителното кърмене или
въвеждането на допълващи храни
и всички с изключение на едно са
обсервационни.
Получените резултати е трудно да бъдат сравнени поради различия в дефинициите на кърмене/
ексклузивно кърмене, определенията и класификациите за инфекция, както и методите за установяване на вариабилните величини за
експозиция и изход.
Независимо
от
това,
резултатите
от обсервационните изпитвания показаха, че продължителното ексклузивно кърмене може да
осигури протекция
спрямо инфекции и
хоспитализация по
повод на инфекция
при кърмачета от
страни с висок доход с достъп до чиста вода и условия за безопасно захранване.
В наскоро проведеното рандомизирано контролирано изпитване EAT*, продължителността на
изключителното кърмене е била
16 седмици в интервенционната
група и 24 седмици при контролната група.
Установено е, че честотата на
докладваните от родителите инфекции на горните дихателни пътища (ГДП) през възрастовия период 4 до 6 месеца е била сигнификантно по-висока при интервенционната група.
Не е имало, обаче, съществени различия между двете групи в
броя на съобщените от родители-
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те инфекции на долните дихателни пътища, бронхиолит или други
инфекции, нито на диария.
Интересен е фактът, че кърмачетата от интервенционната група са получавали захранване предимно под формата на немлечни
захранващи храни; използването на произведени от белтъци на
кравето мляко храни е било порядко, като само 10.5% са приемали >300 ml/ден до 6-месечна
възраст.
Тези данни съответстват на
получените в Millennium Birth
Cohort Study резултати, които показват, че въвеждането на немлечни захранващи храни заедно с
кърменето може да не води до повишен риск за инфекциозни забо-

лявания, с изключение на инфекциите на горните дихателни пътища.
Алергии. Парадоксално, в много страни с висок доход се наблюдава нарастваща честота на хранителните алергии въпреки съветите за ограничаване и отлагане
на експозицията на алергизиращи храни, включващи краве мляко, яйца, риба, глутен, фъстъци и
семена. А в държави, в които децата започват рано да консумират
фъстъци, се наблюдава ниска честота на алергия към тях.
Тези наблюдения провокираха провеждането на по-нататъшни
изследвания върху хипотезата, че
развитието на имунна толерант-
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ност към даден антиген може да
изисква повторна експозиция, вероятно по време на един критичен
ранен период и че вероятно се повлиява от други хранителни фактори, включващи кърменето.
Резултатите от системни прегледи сочат повишен риск за алергия, ако немлечни захранващи
храни се въведат преди 3-4-месечна възраст, но няма данни,
че отлагането на въвеждането на
алергенни храни след 4-месечна
възраст намалява риска за алергия – нито при кърмачетата от общата популация, нито при бебетата с фамилна анамнеза за атопия.
Вече разполагаме с резултати от поредица рандомизирани
проучвания, оценяващи връзката
между времето на
въвеждане на алергизиращи храни и
по-късното развитие на алергия.
Авторите на наскоро проведен системен преглед и мета-анализ откриват
умерено
сигурни
данни от пет проучвания (1915 участници), че ранното
въвеждане на яйца
(възраст 4 до 6 месеца) е асоциирано с понижен риск за алергия към
тази храна (risk ratio - RR 0.56,
р=0.009), със сходни резултати от
изпитвания, проведени сред популации с нормален, висок и много
висок риск за алергия.
В две от изследванията се съобщава, че кърмачетата, които
за първи път са били изложени
на яйце в сурова пастьоризирана
форма, могат да получат сериозни алергични реакции поради предишна сенсибилизация, но това
не е наблюдавано в проучвания с
термично обработени яйца.
В мета-анализа се посочва
също така, че има умерено сигурни данни от две проучвания, че
ранното въвеждане на фъстъци
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във възрастта между 4 и 11 месеца, е било асоциирано със 71%
по-нисък риск за алергия (RR
0.29, р= 0.009).
Проследяването на децата от
проучването LEAP на 6-годишна възраст, след 12-месечен период на избягване на фъстъци, не е
установило повишаване на честотата на алергия към тази храна в
интервентната група.
На базата на тези данни, 10
асоциации за алергии при децата
от различни държави излязоха с
препоръката, че кърмачетата с повишен риск за алергия към фъстъци, както е дефинирано в изпитването LEAP, трябва рано да бъдат изложени на тази храна, като
е необходимо да се консултират и
проследят от квалифициран специалист.
По отношение на времето на
въвеждане на фъстъци, post hoc
анализ сочи, че процентът на пациентите с положителен резултат от кожния тест с убождане
прогресивно е нараснал с увеличаване на възрастта при включване в изпитването. Това показва, че когато фъстъците се въвеждат по-рано - във възрастта 4 до 6 месеца, детето е в помалка степен сенсибилизирано и
рискът за алергична реакция е
по-нисък.
Tретото заключение от метаанализа е, че има данни с ниска до
много ниска достоверност, че ранното въвеждане на риба в храната е асоциирано с понижена алергична сенсибилизация и алергичен
ринит. Не са установени асоциации между възрастта на въвеждане на алергизиращи храни и възникването на алергични или автоимунни заболявания.
Всички тези данни подкрепят
съвета, че не е необходимо да се
отлага въвеждането на алергизиращи храни след 4-месечна възраст.
Важно е да се отбележи, също
така, че проучването EAT показа,
че ранното въвеждане (3-4-месеч-

на възраст) на шест алергизиращи
храни при кърмачетата без повишен риск за алергия е безопасно
и не оказва явни неблагоприятни
ефекти върху кърменето: >96% от
бебетата и в интервентната, и в
контролната група, все още са получавали майчино мляко на 6-месечна възраст; този процент е бил
>50 на 12-месечна възраст.
Целиакия. Целиакията (глутенова ентеропатия) е заболяване,
при което приемът на глутен при
генетично предразположени хора
води до автоимунна реакция, засягаща гастроинтестиналния тракт и
други органи.
Тя засяга 1 до 3% oт общата популация в повечето части
на света, с изключение на хората в Югоизточна Азия, при които
рисковите алели DQ2 и/или DQ8
на човешкия левкоцитен антиген
(human leukocyte antigen - HLA)
са рядко срещани. Спорен е въпросът дали храненето на кърмачетата, в частност кърменето, и
възрастта на въвеждане на глутен
могат да предотвратят възникването на целиакия.
През 2008 година, на базата на наличните данни, получени
изключително от обсервационни
проучвания, ESPGHAN заключи,
че е разумно да се избягва както ранното (преди 4-месечна възраст), така и късното (след 7-месечна възраст) въвеждане на глутен, както и глутен да започне да
се приема докато детето се кърми, защото това може да понижи
не само риска за целиакия, но и за
ДТ1 и алергия към пшеница.
В две наскоро проведени рандомизирани контролирани проучвания е изследвано влиянието на
възрастта при въвеждане на глутен върху риска за развитие на
обусловен от него автоимунен
процес или на целиакия по време на детството при децата с генетична предиспозиция за глутенова ентеропатия.
Резултатите показват, че възрастта на въвеждане на глутен
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в храната на кърмачето повлиява честотата и на двата показателя през първите две години, но не
и кумулатвната честота на целиакия по време на детството. Това
показва, че първичната превенция
на това заболяване, чрез промяна
на началото на приема на глутен,
не е възможна към настоящия момент.
Данните от системен преглед,
оценяващ данните от проспективни обсервационни проучвания,
публикувани до февруари 2015
година, също показват, че кърменето, само по себе си, и в момента на въвеждане на глутен в храната, не оказва превантивен ефект
върху развитието на индуциран
от глутен автоимунен процес или
на целиакия по време на детството.
Според последните указания на
ESPGHAN, няма доказателства,
че кърменето през който и да е
момент през кърмаческия период,
нито кърменето към момента на
въвеждане на глутен, може да понижи риска за развитие на целиакия. Глутен може да се въведе в
храната по всяко време между 4и 12-месечна възраст.
На базата на обсервационни
дани, сочещи наличието на асоциация между количеството на приетия глутен и риска за целиакия,
приемът на големи количества
глутен трябва да се избягва през
първите седмици от въвеждането
му и по време на кърмаческия период.
Оптималните количества глутен при прекратяване на кърменето предстои да бъдат уточнени.
Въпреки че рискът за индуциране
на целиакия чрез съдържаща глутен храна касае само хората, носещи поне един от рисковите за
заболяването алели, препоръките
се отнасят за всички кърмачета,
тъй като генетичният статус обикновено не е известен към момента
на захранването.
Диабет тип 1 (ДТ1). Наскоро
проведен системен анализ на пуб-
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ликации за храненето на кърмачетата и по-късното развитие на
ДТ1, показва, че кърменето в момента на въвеждане на глутен, в
сравнение с въвеждането на глутен след прекратяване на кърменето, не понижава риска за развитие на характерен за ДТ1 автоимунен процес (повишен титър на
специфични антитела) или на клиничен ДТ1.
При децата с повишен риск за
ДТ1 въвеждането на глутен преди
3-месечна възраст, съпоставено с
въвеждането му след 3-месечна
възраст, е асоциирано с типичен
за ДТ1 автоимунен процес. Такава зависимост не е наблюдавана при въвеждане на глутена след
третия месец.

Нужди от хранителни
вещества по време на
захранването
Хранителните потребности на
кърмачетата на възраст между 6
и 12 месеца са базирани на данните от комбинация от източници, включващи наблюдавания прием на нутриенти от деца,
които са здрави и с нормален
растеж, и факторен подход.
Нуждите от хранителни вещества по време на захранването се изчисляват като разликата
между нутриентите, осигурени
от кърмата, и оценените общи
нужди. Този подход, обаче, може
да бъде неточен, тъй като повечето кърмачета, особено в страните с висок доход, не получават
майчино мляко през второто полугодие от живота.
Хранителните вещества, които се осигуряват от храни за
кърмачета, произведени от белтъци на кравето мляко, се различават от получените от майчиното мляко. Това важи особено
за белтъците и желязото. Затова
теоретичното количество, което
би трябвало да се осигури чрез
захранването, варира.
Приемът на мазнини има важно значение за доставката на
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енергия, като енергийните нужди остават високи през цялата
първа година от живота. Захранването с храни с ниско съдържание на мазнини ще доведе до пониско съдържание на калории,
като е възможно общото количество храна, необходимо да задоволи енергийните потребности,
да бъде толкова голямо, че кърмачето да не бъде в състояние
да го поеме.
Обратно, храните с високо
съдържание на мазнини (>50%)
могат да доведат до понижено
хранително разнообразие. EFSA
препоръчва мазнините да съставят 40% от енергийния прием
във възрастта между 6 и 12 месеца, включително 4% от линоленова киселина, 0.5% - от алфа-линоленова и 100 mg/ден –
от докозахексаенова киселина
(DHA).
Желязо. Към 6-месечна възраст ендогенните резерви от желязо при кърмачето са изчерпани и необходимостта от екзогенен внос на този микронутриент бързо нараства, като физиологичните потребности на килограм телесна маса са по-високи, отколкото на по-късните етапи от живота.
На базата на теоретични изчисления, ESPGHAN наскоро
препоръча дневен прием на желязо от 0.9 до 1.3 mg / kg във
възрастта между 6 и 12 месеца,
което е в съответствие с указанията на други организации за
същия възрастов период (между
6 и 11 mg/ден).
Относително високите оценени хранителни нужди от този
микроелемент могат да не бъдат приложими във всекидневието без използване на обогатени
храни, млека с добавено желязо
или съдържащи желязо добавки.
Потребностите, обаче, могат
да бъдат по-ниски, ако се използват източници на желязо с
по-висока бионаличност, като
например червено месо. Желязо-
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то в храната е в хемови и нехемови форми.
Хемовото желязо се намира
в хемоглобина и миоглобина на
животинските храни, в частност
червеното месо, черния дроб и
други вътрешни органи. Абсорбцията на желязото от хемови източници е приблизително 25% и
не се повлиява от диетични фактори като аскорбинова киселина.
Желязото, само по себе си,
може да увеличи абсорбцията от
нехемови източници. Последните са бобови, ядки, зелени листни зеленчуци, сушени плодове и
обогатени с желязо храни, като
определени типове хляб и зърнени продукти.
Факторите, стимулиращи абсорбцията, са майчино мляко,
протеини от месото, аскорбинова и лимонена киселина и ферментирали зеленчукови продукти, а тези, които потискат абсорбцията, са какао, полифеноли, фитати, танини, хранителни
влакнини, калций и краве мляко.
Има данни, че кърмачетата,
които консумират голямо количество краве мляко, са с повишен риск за дефицит на желязо
и за желязодефицитна анемия,
което вероятно отразява както
ниското съдържание и бионаличност на желязо в кравето мляко,
така и изместването на микроелемента от храните, които го съдържат във високи концентрации.
Прием на макронутриенти.
Свръхконсумaцията на храни с
висока енергийна плътност може
да доведе до прекомерно наддаване на тегло при кърмачетата,
което от своя страна се асоциира с 2 до 3-кратно повишен риск
за затлъстяване по време на детството.
Авторите на литературен преглед, оценяващ количеството и
качеството на приетите мазнини
между 6 и 24-месечна възраст,
стигат до извода, че количеството на мазнините не е свързано
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с по-късния здравен изход и че
храненето с високо съдържание
на мазнини не е вредно. Необходими да по-нататъшни проучвания върху ефектите на качеството на мазнините върху здравето.
Системен преглед, оценяващ
приема на белтъци във възрастта между 0 и 18 години и влиянието му върху здравето, сочи,
че са налице убедителни данни,
че по-високият прием на тези
макронутриенти по време на
кърмаческия период и ранна детска възраст е асоцииран с увеличен растеж и по-висок индекс на
телесна маса (ИТМ, BMI) през
детството, особено когато процентът на енергията, получена
от белтъци към 12-месечна възраст, е между 15 и 20%.
Смята се, че 15% е горната
граница на нормата за енергиен прием от белтъци от дете на
1-годишна възраст и че при това
ниво няма риск от недостатъчна
доставка на протеини.
В Европейския проект за затлъстяване при децата (European
Childhood Obesity project), който е продължил шест години, се
съобщава, че децата, които са
приемали мляко с по-ниско съдържание на белтъци по време на първата година от живота, имат по-нисък BMI и по-малък риск за затлъстяване в сравнение с тези, получавали мляко
с по-високо съдържание на протеини (по-високо, отколкото съдържащото се в повечето налични към момента храни за кърмачета, базирани на протеини на
кравето мляко).
Най-силно е бил изразен
ефектът при децата с най-висок
BMI, което сочи потенциалното
взаимодействие или с генетични,
или с метаболитни фактори.
Данните от обсервационното проучване Gemini twin cohort
също показват позитивна асоциация между процента на приеманите белтъци на средна възраст
21 месеца и теглото и нараства-

нето на BMI в периода между 21
месеца и 5 години.
Важен въпрос, с отражение
върху клиничната практика, е
дали всички източници на протеини имат сходни ефекти върху растежа и затлъстяването.
Налице са ограничени данни, че
приемът на животински белтъци, особено от млечни продукти,
има по-силно изразена позитивна асоциация с растежа, отколкото растителните протеини.
Установена е връзка между
по-високия прием на мляко и повишените нива на инсулиноподобен растежен фактор-1 (insulinlike growth factor 1 - sIGF-1).
Това има важно значение за съдържанието на белтъци в храните за кърмачета, които се използват през периода на захранване в страните с висок доход.
Като се имат предвид натрупващите се данни, че приемът на
протеини при бебетата от развитите държави обикновено надвишава препоръчаните нива и това
може да бъде асоциирано със
затлъстяване, в наскоро излязло научно становище на EFSA
се препоръчва минималното количество белтъци в храните за
кърмачета, базирани на протеини на кравето мляко, да бъде
1.8 g/100 kcal, но границата за
максимално съдържание трябва да бъде понижена от 3 на 2.5
g/100 kcal.
След 3-4-месечна възраст на
бебето, минималното позволено количество белтъци в храните за кърмачета все още предоставя повече белтъци, отколкото
кърмата.
В момента се провеждат изпитвания, които имат за цел да
установят дали протеиновото съдържание в храните за кърмачета, базирани на белтъци на кравето мляко, които са предназначени за бебета над 3-месечна
възраст, може да бъде безопасно
понижено, като се използват висококачествени източници.
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Сърдечносъдови
заболявания
Въпреки че се натрупват все
повече данни за неблагоприятните ефекти от бързия растеж на
кърмачето върху по-късния кардиоваскуларен изход, малко се
знае за влиянието на захранването върху този показател.
Резултатите от клинично проучване, в което участниците са
проследени в продължение на 6.5
години, показват липса на разлика в артериалното налягане между децата, получавали изключително кърмене в продължение на
3-4 месеца, спрямо кърмене за 6
месеца.
Специфичното влияние на приема на LCPUFA по време на периода на захранване върху артериалното налягане на по-късен етап от живота е оценено в
изпитване, в което кърмачета на
възраст 9 месеца са рандомизирани да приемат добавка с рибено масло или да не я приемат.
Получавалите рибено масло са
имали значително по-ниско систолно артериално налягане на
12-месечна възраст (-6.3 mmHg),
но също и по-високи нива на общия плазмен холестерол (+0.51
mmol/l), както и на холестерола
с ниска плътност (LDL) (+0.52
mmol/l).

Зъбен кариес
Приемът на захар е основният
рисков фактор от страна на храненето за развитие на кариес. Захарозата е асоциирана с най-голяма вероятност за кариес, защото тя може да формира глюкани,
които благоприятстват прикрепянето на бактерии към повърхността на зъбите и ограничават
дифузията на киселини и буфери
в плаката.
Много е важно на родителите
да се дават съвети за превенция
на зъбния кариес, които включват избягване на консумацията на
сокове и други съдържащи захар
напитки от шише или от чаши за
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бебета, отучване на детето от навика да спи с шише, ограничаване на предизвикващите кариес храни до основните хранения
и осигуряване на добра зъбна хигиена още с поникването на първия зъб.

Храни, които трябва
да бъдат избягвани
Сол и захар не бива да се добавят към храните за захранване и приемът на свободни захари
(в храните, напитките, наличните
в сиропите и плодовите сокове)
трябва да бъде сведен до минимум. Подсладените напитки трябва да се избягват.
Пчелен мед не бива да се дава
на децата преди 12-месечна възраст, освен ако резистентните
на топлина спори на Clostridium
botulinum не са инактивирани
чрез приложение на високо налягане и висока температура, които
се използват в промишлеността,
тъй като има множество случаи
на кърмачески ботулизъм, обусловен от консумацията на мед.
Копърът, който понякога се
използва под формата на чай за
лечение на коликите при кърмачетата и за подобряване на храносмилането, съдържа естрагол,
който е естествено срещащ се генотоксичен канцероген.
Въпреки че спорадичната експозиция на съдържащи копър
продукти не е проблем, експертна комисия от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) излезе със становище, че маслото от
копър и чаят от копър не се препоръчват при деца под 4-годишна
възраст поради липсата на адекватни данни за безопасността.
За да се понижи експозицията към неорганичен арсен, който
се приема за канцероген от първа
линия, от ЕМА препоръчват оризовите млека да не се използват
при кърмачетата.
Областите, в които са необходими допълнителни изследвания,
са:
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l Потребности от желязо по

време на захранването, включително ефектът на типа/източника
на добавката
l Ефект на протеините от различни източници (млечни спрямо
немлечни) върху растежа и телесния състав
l Дефиниране на количеството на глутена, което трябва да се
въведе по време на захранването
на кърмачето
l Определяне на дозата и времето на въвеждане на хранителните алергени, за да може да се
индуцира толерантност
l Ефект на метода на въвеждане на допълващите захранващи
храни (традиционен спрямо ръководен от кърмачето) върху приема на нутриенти, опасност от задавяне и здравен изход, особено
регулиране на апетита и растеж/
риск за затлъстяване
l Влияние на различните начини за отглеждане на детето
и съобразяване с желанията му
(responsive feeding) при започването на захранване върху апетита, приема на храна и риска за
затлъстяване на по-късен етап от
живота. (ЗВ)
Акроними на клиничните проучвания:
LEAP - Learning Early About Peanut allergy
EAT - Enquiring About Tolerance
Проучването LEAP е най-новото в
областта на профилактиката на хранителна
алергия (2). В него са рандомизирани 640
деца с тежка екзема, алергия към яйца или
и двете да консумират или да избягват
фъстъци до 60-месечна възраст. В кохортата
са идентифицирани допълнителни клъстери
– деца с чувствителност към фъстъчен
екстракт и такива без сенсибилизация
(определена с кожен тест).
Резултатите показват, че разпространението
на алергията към фъстъци в групата без
фъстъчена консумация е 17.2% в сравнение
със само 3.2% в тази на приемащите
фъстъци. Честотата на възникване на
алергия при децата с отрицателни тестове
е 13.7% в групата без и 1.9% в тази с
консумация на фъстъци. Подобно, децата
които са били вече чувствителни към
фъстъци, са с честота на фъстъчена алергия
35.3% в популацията без срещу само 10.6%
в тази с прием на фъстъци.
Заключението на авторите е, че ранната
консумация тази храна с висок алергогенен
потенциал е ефективна за превенция
на алергията към фъстъци не само при
високорисковите кърмачета, които не са
развили все още свръхчувствителност към
фъстъци, но при тези с вече установена
сенсибилизация.
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Така,
поради
тесния
„прозорец
на
възможност“ (window of opportunity) за
предотвратяване на алергията към фъстъци,
се препоръчва при първи признаци на
екзема или алергия към яйца в първите
месеци на живота, на кърмачетата да бъдат
проведени кожни тестове с фъстъци, след
което при отрицателен резултат да започнат
консумация на продукти с фъстъци у
дома, а при положителен – под клинично
наблюдение.
Очаква се доказателствата от LEAP, че
ранното въвеждане на фъстъци значително
намалява риска за развитие на алергия със
70-80% да доведат до промяна в настоящите
препоръки за превенция на хранителни
алергии.
Проучването EAT (Enquiring About Tolerance) изследва ефекта от въвеждането на
шест потенциални хранителни алергени фъстъци, яйца, краве мляко, сусам, бяла
риба и пшеница от 3-месечна възраст (3).
Резултатите показват, че тези деца развиват
по-малко хранителни алергии - намаляване
с повече от две трети на честотата на
хранителни алергии, но ефектът е значим,
само когато анализът е ограничен до
тези, които са следвали успешно строгия
протокол.
В проучването са рандомизирани 1303
изключително
кърмени
кърмачета
да
получават посочените храни или да се
продължи изключителното кърмене до
навършване на шест месеца. Придържането
към протокола е считано за успешно
ако най-малко пет от шестте храни са
консумирани в продължение на минимум пет
седмици, когато кърмачето е на 3-6 месеца
и при консумиране на най-малко 75% от
препоръчителната доза от 3 g алергенни
протеини седмично.
Резултатите показват, че в периода на
ранна детска възраст
(1-3-години), помалко деца в групата с алергизиращи храни,
отколкото в тази на изключително кърмени
кърмачета, са развили алергии (5.6 срещу
7.1%). При анализ по протокола (per protocol analysis), честотата на хранителна
алергия е значително по-ниска в групата с
алергизиращи храни, отколкото в тази на
кърмените (2.4 срещу 7.3%).
По отношение на отделните храни с
повишена
алергенност,
честотата
на
алергията към фъстъци е значително пониска (0.0 срещу 2.5%), както и честотата
на алергията към яйца (1.4 срещу 5.5%). Не
е наблюдавана значителна разлика между
групите по отношение на алергията към
краве мляко, бяла риба, сусам или пшеница.
Използвани източнци:
1. Fewtrell M., Bronsky J., Campoy C. Complementary feeding: a position paper by the
European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. Journal
of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
2017; 64:119–132 http://journals.lww.com/
jpgn/Fulltext/2017/01000/Complementary_
Feeding___A_Position_Paper_by_the.21.
aspx
2. Du Toit G., Roberts G., Sayre P. et al. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med
2015; 372:803-813 http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1414850#t=articleTop
3. Perkin M., Logan K., Tseng A. et al. Randomized trial of introduction of allergenic foods in breast-fed infants. N Engl J Med
2016; 374:1733-1743 www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1514210#t=articleTop
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Терапия на
екзацербациите на ХОББ
European Respiratory
Society (ESR) и American
Thoracic Society (ATS)
публикуваха
първите
общи указания за лечение на екзацербациите на хронична обструктивна
белодробна болест (ХОББ), чиято цел е да се превърнат
в стандарт за клиничната практика (1).
Новите препоръки са
фокусирани върху приложението на перорални
кортикостероиди и антибиотици при амбулаторно лечение, неинвазивна апаратна вентилация,
домашни грижи и ранна
рехабилитация на пациентите с екзацербация
на ХОББ. Документът е
базиран на обобщените
данни от нови изследвания и мета-анализи*, и
е изготвен от мултидисциплинарен екип от специалисти.
За разлика от предишни указания, които са насочени предимно върху болничното лечение на пациентите с
тежка екзацербация на заболяването, настоящата ревизия е
по-скоро ръководство за амбулаторно поведение в първич-

ната здравна мрежа, тъй като
голяма част от тези пациенти
са лекувани на това ниво.
Хроничният и прогресивен
ход на ХОББ често се съпровожда от „екзацербации”, които се дефинират като клинични

епизоди на влошаване на дихателните симптоми (особено на
диспнеята), кашлица и повишена експекторация с отделяне на гноевиден спутум. Тези
епизоди имат негативен ефект
върху качеството на живот, ус-

коряват прогресията на заболяването (загубата на дихателна функция) и водят до необходимост от хоспитализация.

Основни проблеми,
обект на препоръките
1. Необходимо ли е приложението на перорални
кортикостероиди (ПКС)
при лечението на пациенти с леки екзацербации на ХОББ в амбулаторни условия?
l Предимства: ПКС
подобряват
белодробната функция при пациенти с екзацербации на
ХОББ в амбулаторни
условия.
l Недостатъци: В
наличните
клинични
проучвания са установени редица нежелани
странични ефекти, като
гърчове, безсъние, наддаване на телесно тегло, депресивна симптоматика и хипергликемия.
Към момента липсват
данни за връзката между приложението ПКС и
някои важни показатели
за краен изход, като честота на хоспитализацията или смъртност.
l Препоръки: Приложението на ПКС за
9-14 дни в амбулаторни условия при екзацербации на
ХОББ подобрява белодробната
функция с тенденция за намаляване необходимостта от хоспитализация. Предимствата на
краткосрочния прием на ПКС

Основните изводи:
l силна препоръка за приложението на неинва-

зивна апаратна вентилация при пациенти с екзацербации на ХОББ и остра или изострена хронична дихателна недостатъчност
l условна препоръка за пероралния прием на

кортикостероиди в амбулаторни условия; предимно перорално вместо интравенозно приложение
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на кортикостероиди в болнични условия; започване на дихателна рехабилитация в рамките до три
седмици след дехоспитализацията за подобряване
на качеството на живот
l условна препоръка срещу започването на дихателна рехабилитация по време на хоспитализацията
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най-вероятно надвишават негативните страни на нежелани
системни странични ефекти и
цената на терапията.
2. Необходимо ли е приложението на антибиотици (АБ)
в амбулаторни условия при
пациенти с екзацербации на
ХОББ?
l Предимства: Антибиотичната терапия намалява риска за неуспех от лечението и
удължава периода между епизодите на изостряне на заболяването
l Недостатъци: Пациентите на антибиотична терапия
имат по-висок риск за нежелани странични ефекти (основно
от страна на стомашночревния
тракт)
l Препоръки: При пациенти с екзацербации на ХОББ
се препоръчва приложението
на АБ в амбулаторни условия.
Изборът на антибиотична терапия се прави въз основа на
определената чувствителност
на микроорганизмите.
3. Интравенозни или перорални кортикостероиди при
хоспитализирани пациенти с
екзацербации на ХОББ?
l Предимства: Кортикостероидите подобряват крайния

изход от заболяването. Към
момента не е установена съществена разлика между двата начина на прием (перорален
или интравенозен).
l Недостатъци: Ограничените данни показват по-висока
честота на нежелани странични ефекти (хипергликемия или
влошаване на хипертония) при
интравенозното приложение на
кортикостероиди, в сравнение
с перорално.
l Препоръки: При хоспитализирани пациенти с екзацербации на ХОББ се препоръчва перорално пред интравенозно приложение на кортикостероиди.
Интравенозно
приложение се препоръчва при
пациенти, които не могат или
не толерират перорален прием.
4. Необходимо ли е използването на неинвазивна апаратна вентилация (НИВ) при пациенти, хоспитализирани по повод на екзацербации на ХОББ
с остра или изострена хронична дихателна недостатъчност?
l Предимства: НИВ намалява необходимостта от интубация и усложнения от терапията; намалява смъртността,
болничния престой и престоя в
интензивни отделения.

l Недостатъци: Към момента липсват данни за неблагоприятни странични ефекти.
Напротив, НИВ намалява усложненията от терапията при
изостряне на ХОББ.
l Препоръки: При хоспитализирани пациенти с остра
или изострена хиперкапнеична дихателна недостатъчност,
в резултат на екзацербация на
ХОББ, се препоръчва използването на НИВ.
5. Необходимо ли е приложението програми за домашно
лечение при пациенти с екзацербации на ХОББ?
l Предимства: Програмите
за домашно лечение включват
участието на медицински сестри, физиотерапевти, лекари и
социални работници. Те спомагат за по-ранната дехоспитализация и могат да са алтернатива за домашно лечение на екзацербациите на ХОББ без необходимост за прием в спешни
отделения. Този подход намалява необходимостта от хоспитализации, рехоспитализации и
смъртността при болни с изостряне на ХОББ.
l Недостатъци: Към момента не съществуват данни,
които да се отнасят за неблагоприятни ефекти на домашните програми за лечение на
ХОББ.
l Препоръки: При болни с
екзацербации на ХОББ, постъпили в спешни отделения или
хоспитализирани, се препоръчва изготвянето на домашни
програми за лечение.
* Като основа за изготвянето на новите стандарти, авторите са извършили обзор на всички проучвания по проблемите, публикувани в базите данни Medline,
Embase и Cohrane Database of Systemic
Reviews от началото на 2003.
Използван източник:
1. Wedzicha J., Miravitlles M., Hurst J.
et al. Management of COPD exacerbations: a European Respiratory Society/
American Thoracic Society guideline European Respiratory Journal 2017 49:
1600791; DOI: 10.1183/13993003.007912016 http://erj.ersjournals.com/content/
erj/49/3/1600791.full.pdf
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Хиперурикемия – сърдечносъдов и
метаболитен
риск
Хиперурикемията е отдавна установен главен етиологичен фактор за развитието на подагра хронично, прогресиращо, автовъзпалително заболяване, което
се дължи на отлагане на кристали
мононатриев урат (monosodium
urate - MSU) в ставите и околните
меки тъкани.
Тези кристали се образуват когато нивата на пикочна киселина надминат границата на разтворимостта й
при физиологична температура и рН (около
0.4 mmol/l). Характерни са отлаганията на
кристали MSU в тъканите и в синовиалната
течност, където те обуславят възникването на
възпаление и остър артрит (1, 2).
Подаграта може да е остра или
хронична*, както с или без формиране на тофи (видими отлагания на уратни кристали). Заболяването е честа причина за инвалидизиращ артрит, което все още се
диагностицира късно и не се лекува навреме.
Пикочната киселина съществува под формата на урати (йонизирана форма, pKa e 5.8) в неутрално рН. Тя е краен продукт от метаболизма на пурините.
Хиперурикемията
(високото
серумно ниво на урати) може да
предизвика подагра и уролитиаза
в резултат на отлагането на кристали на мононатриев урат.
Разтворимостта на уратите на-

малява с повишаване на локалната концентрация на натрий, намаление на температурата и рН. Последната е важен фактор за образуването на уратни камъни при
болни с кисело рН на урината.
Нормалните серумни нива на
урати варират между 0.2 и 0.4
mmol/l. Серумните нива зависят
от приема на пурини с диетата,
разграждането на ендогенни пурини, бъбречна и чревна екскреция на урати. Най-значимият фактор за хиперурикемия е намалената екскреция на урати с урината
(урикозурия).
Освен възпалителното състояние, което отложените уратни
кристали предизвикват в ставите
(подагрозен артрит), неконтроли-

раната хиперурикемия води до тъканно възпаление основно на съдовата стена и до ендотелна дисфункция.
Терапевтичните стратегии,
използвани през миналите десетилетия, са насочени предимно за овладяване на пристъпите на острия подагрозен артрит, докато съвременният подход е фокусиран към намаление
на високото ниво на пикочна
киселина в кръвообращението
и в периферните тъкани.
Контролът на хроничната хиперурикемия посредством блокиране на ендогенната продукция на
урати (инхибиция на ензима ксантин оксидоредуктаза - ХО) води
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до понижаване на оксидативния
стрес (свързване и превенция на
акумулирането на генерирани от
ХО реактивни кислородни радикали) и на свързаната с това ендотелна дисфункция, която участва в патофизиологията на атеросклерозата и сърдечносъдовите заболявания в резултат на каскадата
от нарушения в микроциркулацията: вазоконстрикция, ремодемиране/фиброза, възпаление, пролиферация на гладкомускулните клетки,
липидна пероксидация и повишена
тромбоцитна агрегация (Фигура 1).
ХО катализира двете финални
реакции в биохимичния път, водещ до продукцията на пикочна
киселина: превръщането на хипоксантин (междинен продукт в катаболизма на ксантините) в ксантин и на
ксантина - в пикочна
киселина (краен продукт).
Пикочната киселина
се филтрира свободно в бъбречния гломерул, но 90% от нея се
реабсорбират обратно.
Главните транспортери, отговорни за процеса на реабсорбция в
бъбречните каналчета,
са URAT1 и GLUT9.
Съвременната терапия за контрол на хиперурикемията е насочена към модулиране на активността на двата ключови ензима, участващи
в метаболизма и екскрецията
на урати като XO и URAT1.
Медикаментите в тази област
се разделят на два основни класа:
урикостатични средства (XO инхибитори като allopurinol) и урикозурични средства (URAT1 инхибитори, включително и новият медикамент от този клас - lesinurad),
които блокират реналната тубулна
реабсорция на пикочна киселина.
Ново лекарство, с различен механизъм на действие, е pegloticase
(пегилирана уриказа), която е
подходяща за краткосрочно при-
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Изводи:
l Хиперурикемията и дължащата се на нея подагра
са патологични състояния, които се дължат на свръхпродукция или на намалена екскреция на пикочна киселина – продукт на катаболизма на ксантините, които във физиологични условия се изхвърлят в урината
l И двете нарушения на ксантиновата обмяна са
свързани с хронични заболявания като артериална
хипертония, метаболитен синдром, хипергликемия/захарен диабет тип 2 (ДТ2), бъбречни и сърдечносъдови заболявания (ССЗ) – кардиометаболитен синдром
l Мониторирането на серумните нива на пикочна
киселина и контролът на хиперурикемията са фундаментални. Поддържането на нива пикочна киселина </=0.36 mmol/l при хората с хронична хиперурикемия е важно, за да се предотврати отлагането на

уратни кристали в ставите, тъканите и бъбречните
пътища. За целта, се препоръчва диета, която е бедна
на пурини, ограничена консумация на бира, повишен
внос на зеленчуци и някои плодове (череши, лимони) и адекватен дневен прием на вода. Когато тези
мерки не са достатъчни, се назначава фармакологична терапия.
l Инхибиторите на ксантин оксидоредуктазата (ХОI)
намаляват свръхпродукцията на пикочна киселина,
блокирайки активността на отговорния за това ензим
- ХО. Това води до понижаване на активността на ХО,
на свързаната с това хронична хиперурикемия и на
повишения риск за хронични метаболитни, хемодинамични и системни патологични нарушения, водещи до
исхемични и съдови увреждания.

на активността на ХО (понижавасвързан с необратимо съдово увложение (три-шест месеца) при
не на ХО-медиираната продукция
реждане, промени в бъбречните
рефрактерна на конвенционалнина супероксид и превенция на ингломерули и развитие на АХ.
те средства тежка форма на тохибицията на NO синтазата), кояВ основата на тези патологични
фусна подагра. По-дългосрочното
то води до дисфункция на кардиомеханизми е зависимата от систей приложение може да води до обмиоцитите. Наред с това, те примата ренин-ангиотензин-алдостеразуването на антитела, които са
тежават
и
неселективна
способрон (RAAS) артериолопатия, посвързани с намалена ефикасност.
тискане на невроналната NO синност
да
понижават
оксидативния
В настоящата статия са излотаза (nNOS), интерстициална фистрес, действайки като антиоксижени аргументи в подкрепа на
броза и гломерулосклероза с алданти, хелатори на металите и инвръзката между хиперурикемиябуминурия.
та, като про-оксидант,
Фигура 1. Пикочната киселина индуцира ендотелна дисфункция,
която води до повишен сърдечносъдов риск
Мета-анализ на 11
който води до окислеHypoxanthine
xanthine
Пикочна киселина
клинични проучвания
ние на липидите, намапоказа, че хиперурикелена бионаличност на
мията води до повишен
азотен окис (NO) в енриск за АХ, независидотелните клетки, помо от традиционните
вишено образуване на
рискови фактори. Този
реактивни
кислородриск е по-изразен при
ни радикали, и в резулмлади хора (с пре-хитат на това - увеличeн
пертония) и жени. При
риск за сърдечносъдовъзрастни пациенти е
NO бионаличност
Оксидативен стрес, индуциран
от LPO, oxLDL, цитокини
ви и метаболитни забочесто съчетанието от
лявания.
есенциална хипертония
Вазоконстрикция
Ремоделиране/
Ендотелна дисфункция
Скорошни данни пои хиперурикемия.
фиброза
казват, че ензимът ХО
2. Хронично бъТромбоцитна агрегация
SMCs пролиферация
Възпаление
играе важна роля за
бречно
заболяване
– реактивни кислородни радикали; NO – азотен окис/оксид; RNS – реактивни
развитието на различ- ROS
(ХБЗ).
Предизвиканата
форми на азота; LPO – липидна пероксидация; oxLDL – оксидирани липопротеини с
ни форми на исхемич- ниска плътност; SMSs – гладкомускулни клетки
експериментално хини и други тъканни и
перурикемия води до
съдови увреждания, възпалителни
хибитори на липидното оксидираформирането на урати в бъбрезаболявания и хронична сърдечна
не.
ците, особено при наличието на
недостатъчност.
1. Артериална хипертония
предхождащо бъбречно заболяваУстановено е, че ХО инхибито(АХ). Изследвания при опитни
не.
рите allopurinol и неговият активен
животни са показали, че рязкото
Установена е пряка връзка
метаболит oxypurinol имат карповишение на урати предизвиква
между нивата на урати и намаледиопротективен ефект. Те могат
нието на степента на гломерулна
повишение на артериалното наляда намаляват периодите на миофилтрация (eGFR) или микроалгане (АН), а продължителният пекардна исхемия, поради потискане
буминурия. Понякога тази интерриод на високи нива на уратите е
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претация е трудна, тъй като ХБЗ
само по себе си може да повиши
нивата на урати и хиперурикемията да доведе до допълнително влошаване на заболяването.
Наличните данни показват, че
серумните нива на уратите са независим рисков фактор на ХБЗ. В
повечето случаи те са рисков фактор предимно за началото на ХБЗ,
отколкото за прогресията до IIIIV стадий на заболяването.
3. Застойна сърдечна недостатъчност (СН). Подаграта е
свързана със застойна СН, субклинични данни за левокамерна
систолна дисфункция и повишена
смъртност.
Предполага се, че при СН е налице повишена активност на ХО,
което най-вероятно се дължи на
хипоксия и апоптоза на миокарда, което води до натрупване на
прекурсорите на пикочна киселина (хипоксантин и ксантин).
Няколко проучвания доказват
връзката между повишените серумни нива на урати, развитието на застойна СН и повишена
сърдечносъдова заболеваемост и
смъртност.
4. Метаболитен синдром
(МетС), диабет тип 2 (ДТ2)
и затлъстяване. Пациентите с
МетС трябва да имат поне три от
следните клинични критерии за
това увреждане на обмяната: абдоминално затлъстяване; високи
стойности на кръвната глюкоза
на гладно; хипертриглицеридемия;
нисък HDL-холестерол; повишени
стойности на АН.
Увеличените серумни стойности на урати често се свързват
с МетС. Макар до скоро това да
се считаше като вторичен ефект,
вече има данни, че хиперурикемията често предхожда инсулиновата резистентност, ДТ2 и абдоминалното (висцералното) затлъстяване.
Предполага се наличието на
два основни патогенетични механизма:
l индуцирана от хиперурике-
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мията ендотелна дисфункция, водеща до намалена предизвикана
от NO вазодилатация в скелетната
мускулатура, което намалява поемането на глюкоза от скелетните
мускулните клетки
l възпалителни и оксидативни
промени, предизвикани от повишени нива на урати в адипоцитите
Напоследък се установи двупосочна причинно-следствена връзка между хиперурикемията и хиперинсулинемията. Хиперурикемията намалява наличността на
NO, а хиперинсулинемията намалява бъбречната екскреция на
урати. Доказано е, че бъбречният клирънс на уратите е в обратна връзка с инсулиновата резистентност.
Хиперурикемията може да е
рисков фактор за ДТ2, но към момента данните са противоречиви.
Трябва да се има предвид повишената честота на нефролитиаза при
пациенти с ДТ2.
При наличието на инсулинова
резистентност, макар че нивата на
урати в урината обикновено не са
повишени (поради повишена тубулна реабсорбция), екскрецията
на амониеви радикали е намалена
и рН на урината е по-кисело, което повишава риска за кристализация на уратите.
5. Атеросклероза и сърдечносъдови събития. Резултатите от
Framingham Heart Study показаха,
че уратите не са рисков фактор
за сърдечносъдови събития. Системен анализ върху 26 клинични
проучвания с над 400 000 пациенти установи, че хиперурикемията повишава в лека степен риска
за сърдечносъдови събития при
исхемична болест на сърцето, което е независимо от традиционните
рискови фактори. В тези случаи, с
по-висок риск са жените.
Подобно, анализ за връзката
между хиперурикемия и мозъчен
инсулт (16 проучвания с над 230
000 пациенти) установи, че тя повишава в лека степен риска, независимо от традиционните рискови
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фактори и без разлика между двата пола.
Потенциалната връзка между хиперурикемията и сърдечносъдовите събития би трябвало да
е АХ, но също така включва директна връзка с ендотелната дисфункция в резултат на намалена
продукция на NO (инхибиция на
NOS) поради повишена активност
на ХО.
Ендотелната дисфункция играе
ключова роля в ранното развитие
на атеросклерозата и предхожда
образуването на атеросклеротични плаки и развитието на атеросклероза.

Извод:
Наличните данни показват връзка между серумните нива на
уратите от една страна, и вероятността за развитие на АХ,
ХБЗ, СН, МетС и ДТ2. Комбинацията от тези шест нарушения при един и същи пациенти се определя като „разстроен
секстет“ или „кардиометаболитен синдром“, който повишава
риска за сърдечносъдови и мозъчносъдови събития.

Обсъждане
Хиперурикемията е резултат от
свръхпродукцията на урати или,
по-често, от намалената им екскреция от бъбреците (повишена
тубулна реабсорбция).
1. Хиперурикемия, дължаща се
на повишена продукция на пикочна киселина:
l 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
l вторична – повишена консумация на храни с високо съдържание
на пурини и неадекватен дневен
прием на вода, повишен оборот на
нуклеотиди при различни болестни състояния (псориазис, лимфо- и
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миелопролиферативни заболявания,
хемолиза, туморен разпад)
2. Хиперурикемия, дължаща се
на нарушена екскреция на пикочна киселина:
l първична (идиопатична)
l вторична – намалена бъбречна функция, потисната тубулна
екскреция на урати, повишена тубулна реабсорбция на урати
Най-честата причина за хиперурикемията е повишена продукция (частичен или пълен дефицит
на
хипоксантин-гуанин-фосфорибозил-трансферазата, повишена активност на 5-фосфорибозил
1-пирофосфат-синтетазата)
или
нарушена екскреция на пикочна
киселина. Високото ниво на пикочна киселина има директен увреждащ ефект върху функцията
на бъбреците и участва в развитието на хипертония.
Инхибиторите на ХО, урикозуричните медикаменти и пегилираната уриказа са трите класа медикаменти, одобрени за намаляване
стойностите на пикочната киселина.
Най-често предписваният инхибитор на ксантин оксидазата е
allopurinol. Започва се с начална
доза от 100 mg дневно, която се
увеличава само при липса на добър отговор от страна на серумните нива на уратите. При повечето болни се прилага доза от
300 mg дневно. При нарушена бъбречна функция се предписват пониски дози (100 mg).
Наличните данни показват, че
XO играе важна роля в различни
форми на исхемични и други видове тъканно и съдово увреждане, възпалителни заболявания и
хронична сърдечна недостатъчност. Инхибиторите на ХО като
allopurinol и oxypurinol (активният метаболит на allopurinol), имат
ползотворни ефекти при лечението на тези състояния.
При опитни животни е доказано, че allopurinol има благоприятно влияние при индуцирани от реперфузията ритъмни нарушения и
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размера на миокарден инфаркт.
Няколко проучвания установиха,
че инхибирането на ХО повишава
миокардния контрактилитет, в резултат на повишена сенситизация към
калциеви йони и подобрява ефективната работа на миокарда чрез намаление на миокардната кислородна
консумация при хронична СН.
Интересно е, че дефицитът на
nNOS (но не и ендотелна NOS eNOS), е свързан с увеличение на
ХО-медиираната продукция на супероксид, който води до потискане на контрактилитета на кардиомиоцитите.

Allopurinol е синтезиран
през 40-те години на миналия век, като откритието е
отличено с Нобелова награда за физиология и медицина
през 1988. Нейните носители
са Gertrude B. Elion и George
H. Hitchings, които я споделят
с James W. Black.

Супероксид-медиираната кардиомиоцитна дисфункция се повлиява
от приложение на allopurinol, което предполага че nNOS - чрез потискане на активността на ХО - намалява ХО-зависимата продукцията
на супероксиди.
ХО извлеченият супероксид допълнително допринася за развитието на диабетна кардиомиопатия, а инхибирането на ХО чрез
allopurinol подобрява миокардната
дисфункция при диабет чрез намаляване на оксидативния стрес.
В резултат, allopurinol инхибира
пътищата на оксидативния стрес
и фиброза, което предполага различни предимства в лечението на
диабет. (ИТ)

Брой 2, 2017

Извод:
Allopurinol може да повлияе благоприятно различни форми на исхемични и други видове тъканни и съдови увреждания, възпалителни заболявания
и хронична сърдечна недостатъчност (3).
* Стадии на подаграта:
Стадий 1. Асимптомна хиперурикемия.
При нива на серумни урати/пикочна киселина
>0.4 mmol/l, започва отлагането на уратни
кристали, които могат директно да доведат до
органни увреждания.
Стадии 2 и 3: Остър подагрозен
артрит (остър подагрозен пристъп) и
междупристъпни периоди (интермитентни
фази). Акумулиране на уратни депозити
около ставите и в синовиалната течност
или
травма/остро
състояние,
което
активира освобождаването на кристали
в ставната цепка, могат да отключат
появата на остър подагрозен пристъп,
придружен от eксплозивна болка и други
признаци на остро ставно възпаление.
Проявите и симптомите на остър артрит
се самоограничават, но са склонни да
рецидивират. През интермитентните фази,
също са налице отлагания от уратни кристали
в периартикуларната тъкан и в синовиалната
течност, които представляват субстрат са
бъдещ остър пристъп – рецидив на подаграта.
Стадий 4: Напреднала и тофусна подагра.
Ако продължи акумулирането на уратни
депозити и ерозията на костите, пациентите
развиват хроничен инвалидизиращ артрит.
Наблюдава се също натрупване на видими
отлагания на уратни кристали в меките
тъкани (тофи) и уратна нефролитиаза.
Съвременната терапия е насочена към
спиране на прогресията на заболяването и
избягването на този напреднал стадий на
ставно, бъбречно и ССЗ.
За допълнителна информация:
Нови препоръки на EULAR за лечение на
подагра. MD, ноември 2016; бр. 8 www.
spisaniemd.bg
Поведение при хиперурикемия и подагра.
MD, юли 2016, бр. 4
Подагра. MD, април 2016, бр. 2
Използвани източници:
1. Gliozzi M., Malara N., Muscoli S. et al. The
treatment of hyperuricemia International Journal of Cardiology 2016; 213: 23-27 www.internationaljournalofcardiology.com/article/
S0167-5273(15)30317-X/pdf
2. Gustafsson D., Unwin R. The pathophysiology of hyperuricaemia and its possib le relationship to cardiovascular disease, morbidity
and mortality MNC Nephrology 2013; 14: 164
www.biomedcentral.com/1471-2369/14/164
3. Pacher P., Nivorozhkin A., Szabo C. Therapeutic effects of xanthine oxidase inhibitors: renaissance half a century after the discovery of
allopurinol. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2233605/pdf/nihms38131.pdf
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Първи
европейски
препоръки за
продължителна
терапия с
вътреставна
хиалуронова
киселина при
остеоартрит на
колянната става
Вътреставното лечение (IA) с
хиалуронова киселина (hyaluronic
acid - HA) на остеоартрита (ОА)
на колянната става е с добър профил на безопасност и умерено
благоприятен ефект върху симптомите, като тези свойства са подобни на наблюдаваните при други фармакологични терапии, като
нестероидни
противовъзпалителни средства (НСПВС), според международната работна група на Европейското дружество по
клинични и икономически аспекти
на остеопорозата и остеоартрита
(ESCEO)* (1).
Хиалуроновата киселина е естествен, сложен полизахарид от
семейството на глюкозаминогликаните, съдържащ се в матрикса
на кожата, както и в синовиалната течност.
На базата на наличните доказателства, ESCEO препоръчва вътреставното лечение с хиалуронова киселина (IA HA) при пациенти, които са симптоматични въпреки постоянното или интермитентно лечение с конвенционална
фармакотерапия (paracetamol, IA
кортикостероиди, НСПВС), както и при наличие на съпътстващи
заболявания, противопоказани за

употреба на НСПВС.
Работната група отбелязва, че
за първи път група от експерти препоръчва системни, повтарящи се курсове на вътреставно
лечение с хиалуронова киселина
при пациентите с ОА на коляното,
които са имали благоприятен отговор при предишния терапевтичен цикъл.

Доказателства
за ефикасността
на IA HA (2)
Преглед на Cochrane от 2006
включва 76 проучвания, сравняващи различни продукти с HA, прилагани най-често на седмични ин-

тервали за 3-5 седмици с плацебо,
IA кортикостероиди, НСПВС и
други терапии. Анализът показва,
че вътреставната хондропротекция с HA е ефикасен метод за лечение на ОА на колянната става,
като степента на клиничен ефект е
различна за различните продукти.
Наблюдаван е благоприятен
ефект върху болката, функцията
и глобалната оценка на пациентите през различни постинжекционни периоди от време, но особено
5-13 седмици след инжектирането,
когато подобрението в сравнение
с изходното състояние по отношение на болката е било 28-54%, а
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на функцията - 9-32%.
Скорошен мета-анализ на 137
проучвания с 33 243 участници
сравнява ефективността на различни фармакологични интервенции за лечение на OA на коляното.
Резултатите показват, че по отношение на болката, всички интервенции с изключение на парацетамол значително превъзхождат пероралното плацебо, като най-ефикасно е било лечението с IA HA.
По отношение на функцията,
всички интервенции с изключение
на IA кортикостероиди и парацетамол са значително по-добри от
пероралното плацебо, а за повлияване на сковаността повечето терапии не се различават значително една от друга.
Установено е, че използването
на вътреставния метод оказва значителен ефект дори за IA плацебо
в сравнение с пероралното плацебо. В сравнение с IA плацебо, при
IA HA се наблюдава статистически значим ефект върху болката
на третия месец.
Допълнителен анализ на проучванията, директно сравняващи IA
HA и НСПВС, показва, че ефектът от IA HA не се различава значително от продължителните курсове с перорални НСПВС в краткосрочен план (на 4 и 12 седмица)
по отношение на болка, функция
и скованост.
Най-честото нежелано събитие (AE) е болка на мястото на
инжектиране в групата на HA, и
стомашночревни (GI) странични ефекти при пациентите на
НСПВС. Така, предвид благоприятния профил на безопасност в
сравнение с НСПВС, IA HA могат да бъдат добра алтернатива за
лечение на OA на коляното, особено при по-възрастни пациенти
или при тези с по-висок риск за
НСПВС-индуцирани AE.
IA HA има дълготраен ефект
върху болката при ОА. Скорошен анализ на 29 проучвания (n
=4866) с IA HA срещу плацебо
показва голям терапевтичен ефект
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от 4 до 26 седмици по отношение
на болката и функцията в сравнение със състоянието преди инжектиране.
В сравнение с контролите с физиологичен разтвор, стандартизираната средна разлика (SMD) с IA
HA се поддържа на 0.38 за болката в коляното и 0.32 за функцията
на седмици 14-26, което отговаря
на умерен, но реален ефект.
Терапевтичната траектория на
IA HA срещу плацебо показва,
че IA HA е ефикасно лечение от
четвъртата седмица, достига своя
връх на осмата седмица и е с остатъчен забележим ефект по отношение на болката в коляното шест
месеца след интервенцията.
В допълнение, IA HA индуцира по-дълготраен контрол на болката в сравнение с IA кортикостероиди. Анализ на седем директни
сравнителни (head-to-head) рандомизирани клинични проучвания
(РКП) при 606 пациенти показва
разлика в относителната ефикасност с течение на времето след
инжектиране.
От изходното ниво до четири
седмици, IA кортикостероидите са
относително по-ефективни за лечение на болката, от четвъртата
седмица и двата подхода имат еднаква ефикасност, а след осем до
26 седмици IA HA има по-голяма
ефикасност (Таблица 3).

Доказателства
от реалния живот
Данните от реалния живот показват, че при пациентите с ОА
на коляното IA HA, в сравнение с
конвенционални противовъзпалителни и болкоуспокояващи средства, намалява болката в покой и
след шест минути ходене пеша, а
6-минутното разстояние се увеличава. HA не е бързодействащо
средство, а клиничният ефект върху болката и функцията е със забавено начало на действие, но продължава дълго време след прилагането.
Дългосрочните ефекти на HA
върху болестната прогресия за над
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Таблица 3. Сравнителен ефект на вътреставната хиалуронова киселина и вътреставните кортикостероиди върху болката при остеоартрит на коляното
Седмици след IA инжектиране
Ефект
Седмица 2
CS > HA
Седмица 4
CS = HA
Седмица 8
HA = CS
Седмица 12
HA > CS
Седмица 26
HA > CS
Анализ на 7 клинични проучвания (n =606; n =312 на HA, n =298 на CS);
CS – кортикостероиди; HA – хиалуронова киселина; IA – вътреставно

40 месеца са изследвани в проучването AMELIA**, което проследява 306 пациенти с ОА на коляното, получили четири цикъла от по
пет инжекции от IA HA или плацебо до една година след четвъртия цикъл.
Резултатите показват, че в края
на изследването (40 месеца), значително повече пациенти с HA са
отговорили на лечението, в сравнение с плацебо според критериите на OARSI*** за болка, функция
и глобална оценка на пациентите (80.5% от отговорилите на HA
срещу 65.8% за плацебо (RR: 1.22,
95% CI: 1.07-1.41; p=0.004).
Броят на отговорили на инжекциите с HA постепенно нараства
след всеки цикъл, докато при плацебо остава сравнително стабилен,
със значима разлика между групите след първата година (p<0.05).
В други обсервационни изследвания, инжекциите с IA HA при
ОА на коляното са много ефективни за подобряване на болката
при покой и ходене с продължителност на контрола на симптомите до шест месеца, както и за намаляване на употребата на аналгетици с 30-50%. Докладвани са малко АЕ, предимно ограничени леки
или умерени местни нежелани реакции като преходна болка и оток.
Въздействието на HA върху допълнителните дългосрочни резултати, като отлагане на хирургията
за смяна на колянната става (total
knee replacement - TKR) не е изследвано все още в проспективни
контролирани проучвания, но има
ретроспективни данни. В анализ
за периода 2007-2011, пациентите,
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които са били подложени на TKR,
са разделени на получили предходни HA инжекции (n=7000) или без
предишно HA лечение (n=19627).
Резултатите показват, че всеки курс от инжекции с HA забавя прогресията на пациентите до
TKR, с увеличаване на средната
разлика със средно 202 дни. След
>/=4 терапевтични курса, се наблюдава забавяне в TKR с около 2.2 години, което е в съответствие с резултатите от предишно
6-годишно ретроспективно проучване, която показва средно забавяне в TKR с 2.1 години при лечение с HA на пациенти с тежък OA
(IV степен).
Средният период от първото посещение при специалист до TKR е
199 дни за кохортата без HA и 443
за групата с един епизод на лечение с HA. За HA кохортата с 3-4 и
повече курса на лечение, съответно средната продължителност на
периода до TKR е 784 (585 дни отлагане) и 1009 дни (810 дни).
Изследване в Испания, което
разглежда лечението на пациенти с
ОА на коляното, насочени към ортопедични хирурзи за TKR, докладва средно забавяне на TKR с 2.2
години сред пациентите, които са
получавали лечение с IA HA инжекции.

Значение на молекулното
тегло на HA
HA е глюкозаминогликанова
съставка на синовиалната течност
и хрущялния матрикс в нормалните стави. Свойствата на синовиалната течност зависят от концентрацията на НА и молекулно-
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НЕ ПРОСТО РАЗЛИЧЕН,

А ПО-ДОБЪР

ТЕХНОЛОГИЯТА, КОЯТО ПОСТАВИ

НОВ СТАНДАРТ

Моно-инжекционна форма с дълготраен ефект
Двуфазна комбинирана хиалуронова киселина
Първият в света и единствен вътреставен имплант с патентован
комплекс от Хиалуронова киселина и Прилокаин, за отлични
клинични резултати в терапията на остеоартрита
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то й тегло (MW), които намаляват
при ОА.
Екзогенната НА за вътреставно
инжектиране е достъпна във форми с различно MW: ниско (500 730 кDa), средно високо (800 2200 кDa) и високо (6000 кDa).
Точният механизъм на действие
на екзогенната НА е неизвестен,
но се предполага, че включва два
етапа – механичен и фармакологичен. По време на първия, синовиалната течност се заменя с по-високи концентрации на НА, което
подобрява вискозитета, възстановява ударопоглъщащите и лубрикиращите свойства на синовиалната течност и поддържа граничен
слой около ноцицепторите, което
намалява индукцията на болката.
Фармакологичният етап индуцира биосинтеза на ендогенна HA
и извънклетъчни компоненти на
матрикса, което намалява загубата на протеогликан в хрущяла и
апоптозата на хондроцитите. Намалява също така и активността
на възпалителните клетки, понижава деградацията на HA и действа чрез намаляване на индукцията
на болковите медиатори.
Ендогенният синтез на HA от
синовиалните фибробласти се
влияе от концентрацията и MW
на HA в извънклетъчната среда.
Поради това, с формите на HA с
ниско MW се постига само слабо свързване и биосинтезът на
HA може да не бъде достатъчно
стимулиран. Екзогенната HA със
средно MW се асоциира със създаване на здрави връзки и пора-

ди големия брой стимулирани рецептори се увеличава ендогенният
биосинтез на HA.
При HA с високо MW има максимално рецепторно свързване, но
големите домейни на тези молекули ограничават броя на местата, които могат да бъдат заети по
клетъчната повърхност и така тази
конфигурация не може да стимулира силно биосинтеза на HA.
В изпитване с 3-седмични инжекции на HA със средно в сравнение с ниско MW при над 400 пациенти с ОА на коляното, HA със
средно MW е със статистически
по-добър ефект върху първичната крайна точка на WOMAC****
подскалата за болка шест месеца
след края на лечението.
Въпреки че и двете групи показват висок процент на отговор
на шестия месец, има значително повече отговорили според критериите на OARSI в групата на
HA със средно MW в сравнение
с групата на HA с ниско MW (73
срещу 58%; р=0.001).

Прогнозиране
на отговора на лечението
с IA HA
Смята се (без да има достатъчно доказателства в наличната литература или от клинични проучвания на дългосрочната употреба
на HA), че IA HA инжекциите са
по-ефективни при пациенти с:
l умерен, радиологично напреднал ОА (Kellgren-Lawrence
стадий 2)*****
l ОА с неголяма давност
l силно изразени симптоми.

Karlsson и сътр. показват, че пациентите с Lequesne индекс******
>/=10 имат по-добър отговор.
В допълнение, наличието на
кристали в ставите не изключва
използването на инжекции с HA и
не намалява степента на отговор,
а определено ниво на физическа
активност също се свързва с постигане на по-добри резултати.

Безопасност на IA HA
Профилът на безопасност на IA
HA, в сравнение с плацебо, е оценен в седем мета-анализа, които
показват относителен риск за настъпване на нежелано събитие от
1.08 (95% CI 1.1-1.15), основно
локални реакции, които обикновено са леки и преходни.
След почти 30-годишна употреба на IA HA импланти, те се
смятат за сравнително безопасни,
като мета-анализ на одобрените в
САЩ HA продукти за OA на коляната става не открива статистически значима разлика между IA
HA и контролите с физиологичен
разтвор по отношение на профила на безопасност - рискът за сериозни нежелани събития е сходен (разлика 0.7%; 95% CI: -0.2
до -1.5%; p=0.12).

Препоръки на
националните и
международни дружества
l Европейската лига срещу
ревматизма
(EULAR)*******
препоръчва IA HA за облекчаване на болката и подобряване на
функцията на коляното
l Американският колеж по

Изводи за клиничната практика:
l Има достатъчно доказателства от РКП за ефикасността на

ло две години

IA HA за намаляване на болката и подобряване на функцията при ОА на коляното
l Докато IA кортикостероиди са с бързо начало на действие,
IA HA е с изразен ефект 12 седмици след инжектиране и е с
по-продължително действие до шест месеца
l Повтарящите се курсове на IA HA са свързани с подобрение на болката и функцията с продължителност до 40 месеца (12 месеца след последния цикъл), както и с намаляване
на нуждата от аналгезия с до 50% и забавяне на TKR с око-

l Клиничните ползи от IA HA се дължат на механичната
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вискосуплементация на ставата и възстановяване на ставната
хомеостаза чрез индукция на ендогенната продукция на HA
l IA HA инжекции се считат като цяло за безопасни, с леки
до умерени преходни локални нежелани събития
l ESCEO препоръчва IA HA при пациенти с лек до умерен
ОА на коляното, както и при случаи с по-тежък ОА, които са
или противопоказани за TKR или искат да отложат хирургическата процедура
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РЕВМАТОЛОГИЯ
ревматология (ACR) препоръчва
IA HA като алтернатива на недостатъчния ефект на първоначалната фармакотерапия, особено при
пациентите >75 години, които не
са подходящи за лечение с перорални НСПВС
l На базата на резултатите от
проучването AMELIA, ESCEO насърчава използването на повтарящи се курсове при пациентите,
които са отговорили на първата
инжекция, като новият цикъл трябва да се започне веднага след появата на първите симптоми. Според
ESCEO, IA HA е подходяща алтернатива при болните с недостатъчен отговор към предишното фармакологично лечение и при пациентите с противопоказания за конвенционални интервенции. (EП)

* ESCEO – The European Society for Clinical
and Economic Aspects of Osteoporosis,
Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
www.esceo.org/
** AMELIA – OsteoArthritis Modifying Effects of Long-term Intra-articular Adant
*** Критерии на OARSI (Оsteoarthritis Research
Society International) – оценяват отговора на
лечение в три симптоматични домейни (болка,
функция и глобална оценка на пациента)
**** Индексът на WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) се използва
за оценка на остеоартрита като включва е
въпроси относно тежест на болката, скованост
и ограничение на физическата активност. Повисокият общ сбор е показател за по-голяма
тежест на заболяването www.rheumatology.
org/practice/clinical/clinicianresearchers/outcomes-instrumentation/WOMAC.asp
***** Скалата на Kellgren-Lawrence се
използва за рентгелогична класификация на
тежестта на остеоартрита на колянната става:
степен I: малко вероятно е наличието
на стеснено вътреставно пространство,
възможно е да има остеофити
степен II: малки остеофити, възможно
стеснение на вътреставното пространство
степен III: множество, средни по размер
остеофити, дефинитивно стеснение на
вътреставното
пространство,
зони
на
склероза, възможна деформация на краищата

на костите
степен IV: множество големи остеофити,
тежко
стеснение
на
вътреставното
пространство,
изразена
склероза
и
дефинитивни деформации на костните краища
****** Индексът на Lequesne включва
въпроси за оценка на тежестта на болката,
разстоянието, което може да измине
пациентът и влияние върху всекидневните
му активности. Те се оценяват поотделно за
колянната и за тазобедрената става. Колкото е
по-голяма стойността на получения резултат,
толкова по-тежък е остеоартритът www.oarsi.org/pdfs/pain_indexes/Lequesne_index.pdf
******* EULAR – European League Against
Rheumatism www.eular.org
ACR – American College of Rheumatology
www.rheumatology.org
Използвани източници:
1. Cooper C., Rannou F., Richette P. et al. Use
of intra-articular hyaluronic acid in the management of knee osteoarthritis in clinical practice.
Arthritis Care Res 2017 http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/acr.23204/abstract
2. Maheu E., Rannou F., Reginster J. Efficacy and
safety of hyaluronic acid in the management of
osteoarthritis: Evidence from real-life setting trials
and surveys. Seminars in Arthritis and Rheumatism 45 (2016) S28–S33 www.semarthritisrheumatism.com/article/S0049-0172(15)00286-3/pdf

Вътреставна хондропротекция с Crespine gel
Crespine® Gel е ижекционен вътреставен имплант за
лечение на остеоартрит, съдържащ специално обработена хиалуронова киселина с голяма чистота.
Crespine® Gel е показан за виско-еластична добавка
към или заместване на синовиална течност в човешки стави с дегенеративни промени в хрущялните повърхности и патологично променена ставна течност.
След инжектиране, действа като
лубрикант и като механична подкрепа, и подобрява болковата симптоматика и състоянието на повърхностните слоеве на ставните
хрущяли.
Терапевтично действие: Гонартроза/остеоартрит на колянната става
и коксартроза/остеоартрит на тазобедрената става.
Използва се за овладяване на болковите симптоми или за заместване
на синовиална течност с цел подобряване функцията на ставата.
Crespine gel е еднократна форма
на вътреставна инжекция с комбинирана хиалуронова
киселина (ХК) с оптимално висока молекулна маса от
2000 - 2200 kDa. ХК в Crespine gel е добита посредством биотехнологичен метод, гарантиращ най-високо ниво на чистота и качество. Crespine Gel е произведен по патентована Немска CRM технология, която придава триизмерна мрежеста структура на ХК за
допълнителна стабилност, особено важна и ефективна за динамичните натоварвания, на които са подложени ставите.

Допълнително е използвана и така наречената „тиксотропна техника“, която допринася ХК в Crespine
Gel максимално да имитира/се доближава по състав
и поведение до естествената синовиална течност. Той
е стерилно опакован, в готова за употреба еднократна спринцовка.
Използва се като алтернатива на нестероидните противовъзпалителни средства и други
лекарства за облекчаване на болката. Идеален е за пациенти, които
се нуждаят от бързо връщане към
нормална физическа активност.
Повечето пациенти изпитват облекчение на болката след 2 до 7 дни.
Клиничните наблюдения сочат, че
при около 50% от случаите начало
на ефекта се наблюдава непосредствено след манипулацията.
Обикновено облекчаването на оплакванията е в рамките на една година след еднократно приложение.
При някои пациенти е възможно и
за по-дълго време. Продължителността на ефекта зависи от степента на промените в ставата и тяхната
прогресия във времето.
Crespine® Gel е абсорбируем, вътреставен имплант
с голяма чистота. Той е стерилен, не-пирогенен, виско-еластичен, водно-разтворим, биологично съвместим (не-имуногенен, не-възпалителен, не-токсичен)
имплантируем гел, произведен от кръстосано-свързана хиалуронова киселина от не-животински произход,
добита посредством бактериална ферментация.
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Новини
от ЕМА
Нови медикаменти
Европейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu)
одобри за приложение следните
медикаменти:
l Xeljanz (tofacitinibe) на Pfizer,
който ще се прилага в комбинация
с methotrexate за лечение на умерени и тежки форми на ревматоиден артрит при пациенти, които
не са се повлияли или не толерират едно или повече модифициращи заболяването антиревматични
средства (DMARDs). Tofacitinibe
може да се използва и като монотерапия при липса на толеранс или наличие на противопоказания за methotrexate.
Активната субстанция на
медикамента е селективен
инхибитор на Янус киназите (JAK1 и 3), които предават вътреклетъчнитe сигнали
от рецепторите на клетъчната
повърхност към различни цитокини и растежни фактори.
По този начин се модулират имунните и възпалителните отговори. Резултатите от клинични проучвания показват, че
tofacitinibe забавя прогресията на
ставното увреждане при ревматоиден артрит.
l Jylamvo (methotrexate) на
Theraking за лечение на ревматологични заболявания и псориазис,
както и за поддържаща терапия
при остра лимфобластна левкемия.
Медикаментът е антагонист на
фолиевата киселина, който действа чрез компетитивно инхибиране на дихидрофолат редуктазата и
има противовъзпалители, имуносупресивни и цитотоксични ефекти.
Най-чувствителни на methotrexate
са бързо пролифериращите тъкани
като злокачествени клетки, костен
мозък, фетални клетки, кожен епител и мукоза.
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Данните от клинични изпитания
показват, че приложението на медикамента е свързано с облекчаване на симптомите на ревматоиден
артрит, тежък ювенилен идиопатичен артрит, псориазис и псориатричен артрит. Има и продължителен ефект върху малигнения растеж при остра лимфобластна левкемия.
l Amgevita (adalimumab) и
Solymbic (adalimumab) на Amgen
за лечение на ревматоиден артрит,
ювенилен идиопатичен артрит, аксиален спондилоартрит, псориатричен артрит, псориазис, супуративен хидраденит, болест на
Crohn, улцеративен колит и увеит.
Активната субстанция на медикаментите е инхибитор на тумор некротизиращият фактор алфа

(TNFalfa), който блокира рецепторите р55 и р75 на клетъчната повърхност.
По този начин се модулира биологичният отговор, който се индуцира или регулира от TNFalfa,
влючително промените в нивата
на адхезионните молекули, отговорни за миграцията на левкоцитите (ELAM-1, VCAM-1 и ICAM-1).
Amgevita и Solymbic са биоподобни медикаменти, които са с аналогичнa ефикасност и безопасност
като Humira (adalimumab).
l
Rolufta
(umeclidinium
bromide) на GSK за поддържаща
бронходилататорна терапия с цел
облекчаване на симптоматиката
при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).
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Активната субстанция на медикамента блокира свързването на
ацетилхолина с мускариновите холинергични рецептор в гладкомускулните клетки в дихателните пътища. Клиничните ползи от приложението на umeclidinium bromide
се изразяват в подобряване на
форсирания експираторен обем за
една секунда (ФЕО1) и клиничната
симптоматика при ХОББ.
l Tadalafil Lilly (tadalafil) на
Eli Lilly за лечение на еректилна
дисфункция и повлияване на симптомите на доброкачествена простатна хиперплазия. Активната
субстанция на медикамента е селективен и обратим инхибитор на
цикличния гуанозин монофосфат
(cGMP)-специфичната фосфодиестераза 5 (PDE5).
Tadalafil предизвиква гладкомускулна релаксация и увеличение на кръвотока в пениса, простатата и пикочния мехур, което води до подобрено
кръвоснабдяване.
l
Lokema
(zirconium
cyclo-silicate) на AstraZeneca
за лечение на възрастни пациенти с хиперкалиемия. Активната субстанция на медикамента свързва селективно
калиеви аниони в замяна на
водородни и натриеви катиони от
гастроинтестиналния тракт.
По този начин се увеличава екскрецията на калий с фекалиите
и се намалява хиперкалиемията.
Най-честият нежелан страничен
ефект на медикамента са отоците.
l Varuby (rolapitant) на Tesaro
за превенция на гадене и повръщане при висока или умерено изразена еметогенна химиотерапия при
възрастни пациенти. Химиотерапията на злокачествени заболявания води до освобождаване на субстанция Р, която се свързва с нервните клетки на мозъчния център на
повръщане.
Rolapitant се свързва с тези
клетки и подпомага превенцията
на гадене и повръщане. Най-честите неблагоприятни странични
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ефекти на медикамента са главоболие, запек и отпадналост.
l Roteas (edoxaban) на Daiichi
Sankyo за превенция на инсулт и
системна емболизация при възрастни пациенти с не-клапно предсърдно мъждене с един или повече рискови фактори (застойна сърдечна недостатъчност, хипертония,
възраст >75 години, захарен диабет, предходен инсулт или транзиторни исхемични атаки). Медикаментът ще се прилага и за превенция, и лечение на дълбока венозна
тромбоза и белодробна емболия.
Edoxaban е високоселективен,
директен и обратим инхибитор на
фактор Ха. Резултатите от клинични проучвания показват, че приложението му е свързано с намаление на комбинирани риск за инсулт и системни емболизации при
рискови болни с не-клапно предсърдно мъждене, както и намаление на рецидива за системна венозна тромбемболия след дълбока
венозна тромбоза и/или белодробна емболия.
Най-честите нежелани странични ефекти са кожни мекотъканни
кръвоизливи (5.9%), епистаксис
(4.7%), вагинално кървене, анемия, обриви и повишени чернодробни ензими.

Лекарствена безопасност
При лекувани с canagliflozin*
пациенти със захарен диабет тип 2
(ЗДТ2) е наблюдаван леко, но статистически значимо по-висок риск
(5-7 случая на 1000) за ампутации
в долен крайник (най-често на палеца на крака) в сравнение с плацебо в проучванията CANVAS
(CANagliflozin
cardioVascular
Assessment) и CANVAS-R**, които продължават и в момента, и
включват болни с висок сърдечен
риск (1).
Не е ясен механизмът, който
да обясни дали има връзка между canagliflozin и риска за ампутации. Към момента подобен повишен риск не е отчетен при другите медикаменти от същия клас

(dapagliflozin и empagliflozin).
Комитетът за оценка на риска при проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към
ЕМА поиска допълнителна информация от фармацевтичната компания - производителка на съдържащите канаглифлозин медикаменти,
за да оцени дали това антидиабетно
средство е причина за увеличения
брой ампутации в долните крайници и дали са необходими промени
в начина, по който той се използва
в Европейския съюз (например, намаляване на дозировката).
Canagliflozin, dapagliflozin и
empagliflozin са инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер-2
(SGLT-2i), като по този начин блокират обратната абсорбция и увеличават екскреция на глюкоза през
бъбреците.
Пациентите със ЗДТ2 (особено
тези с лош контрол на заболяването
и сърдечносъдови заболявания) са
с повишен риск за исхемични язви
и инфекции, които могат да доведат до повишен риск за ампутация
на долен крайник. За намаляване на
този риск е много важна редовната
профилактична грижа за стъпалата,
независимо от провежданото глюкозо-понижаващо лечение.
Пациентите с висок риск от ампутации (като тези, които вече са
имали ампутации) трябва да бъдат наблюдавани внимателно. Като
предпазна мярка, лекарите може да
обмислят спиране на лечението с
канаглифлозин при случаи, развиващи значими съдови усложнения
на долните крайници. (ИТ)
* Canagliflozin е активна съставка на два лекарствени продукта, разрешени за употреба
по централизирана процедура на Европейския
съюз - Invokana и Vokanamet (готова комбинация с метформин) (Janssen-Cilag)
** Проучването CANVAS е разрешено за
провеждане в периода 2009-2010 г. в следните
държави на ЕС: Белгия, Чехия, Естония,
Франция, Германия, Унгария, Люксембург,
Холандия, Норвегия, Полша, Испания, Швеция
и Великобритания.
Честотата на ампутации на долните крайници
в проучването сега е 7 на 1000 пациентогодини за канаглифлозин 100 mg дневно и 5
на 1000 пациенто-години при канаглифлозин
300 mg и съответно 3 на 1000 пациенто-години
при плацебо. Една пациенто-година означава,
че един пациент е приемал лекарството за 1
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година. Проучването включва около 4 300
пациенти. До сега пациентите са проследявани
в продължение на 4.5 години.
CANVAS-R е проучване, което се провежда с
подобни по профил на заболяване пациенти,
както в проучването CANVAS. В това
проучване честотата на ампутациите на
долните крайници е 7 на 1000 пациенто-години
за лекуваните с канаглифлозин и 5 на 1000
пациенто-години при тези на плацебо. Тази
разлика е статистически незначима. Пациентите
в това проучване до сега са проследявани за
период от 0.75 години.
Независимият комитет за проследяване на
данни от CANVAS и CANVAS-R счита, че
проучванията трябва да продължат. Прегледът
на данните за канаглифлозин беше започнат по
искане на Европейската комисия преди една
година.
Използвани източници:
1. PRAC concludes that diabetes medicine canagliflozin may contribute to risk of toe amputation
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/SGLT2_inhibitors_
Canagliflozin_20/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_
Committee/WC500221431.pdf
2.www.bda.bg/images/stories/documents/pharmacovigilance/20170217_Canagliflozin/Canagliflozin_patients.pdf

Сливания и
придобивания
във фармацевтичната
индустрия
l Allergan възнамерява да придобие срещу $2.5 милиарда Zeltiq
Aesthetics, която е специализирана
в разработването и търговията на
козметични и естетични продукти.
Zeltiq е патентовала CoolSculpting
System, която използва охлаждаща
технология с липолиза за превенция и редукция на нежелана натрупана мастна тъкан.
Системата действа чрез охлаждане и елиминиране на мастните клетки без да се засягат околните тъкани. Основно приложение на
новата технология е в пластичната и естетична хирургия, както и в
дерматологията.
В друга сделка, Allergan възнаметява да разшири портфолиото си
от медикаменти за лечение на бо-
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лестта на Parkinson чрез закупуване на американската Lyposomal
Therapeutics, специализирана в областта на невродегенеративните заболявания.
Lyposomal разработва програмата LTI-291 за стимулиране на
активността на глюкоцереброзидазата (Gcase) в мозъка. Този ензим е намален при редица липозомни заболявания, свързани с мутация на GBA1 генa, и се среща при
5-10% от пациентите с болест на
Parkinson.
Това са поредни сделки за
Allergan, който през миналата година придоби последователно LifeCell,
Chase Pharma, Topira Therapeutics и
Topokine Therapeutics.
l J&J и Actelion ще се слеят в
сделка за $30 милиарда. Като част
от споразумението, Actelion ще
обособи отдела за открития и ранни клинични проучвани в отделна
биофармацевтична компания, дял в
която ще има и J&J.

l Takeda завърши сделката по придобиването на Ariad
Pharmaceuticals срещу $5.2 милиарда, с което ще увеличи съществено
онкологичното си портфолио. Водещ медикамент на Ariad е Iclusig
(ponatimib) за лечение на хронична

лимфобластна левкемия и лимфобластна левкемия.
Обещаващ продукт е brigatinib,
който има потенциала да се превърне във водещ ALK инхибитор при
не-дребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC) и да достиг-

не годишни продажби за над $1 милиард.
l Amgen и Immatics подписаха
сделка за разработването на онкологични медикаменти на стойност
$1.3 милиарда. Основна цел ще е
производството на следваща генерация Т-клетъчно специфични имунотерапии, които ще се прилагат
при различни злокачествени заболявания.
За целта двете компании ще комбинират технологията XPRESIDENT
за Т-клетъчно таргетиртане на
Immatics и технологията BiTE за Tклетъчно ангажиране на Amgen.
l NovoNordisk ще инвестира
115 милиона паунда за период от
10 години в нов изследователски
център в Университета в Оксфорд
с цел разработване на нови терапии за захарен диабет тип 2. С над
100 учени, Novo Nordisk Research
Centre Oxford е пример за успешно
сътрудничество между фармацевтичната индустрия и академичните

Natpar – първа хормонозаместителна терапия
при паратиреоидни заболявания
Natpar (рекомбинантен човешки паратиреоиден
хормон, rhPTH) на Shire Pharmaceuticals e първата
хормонозаместителна терапия регистрирана в Европа за лечение на пациенти с хроничен хипопаратиреоидизъм, който не се повлиява от стандартно
приложение на калций и витамин D (1). До момента, за тази група болни нямаше вариант за терапия.
Хипопаратиреоидизмът е рядко хормонално нарушение, което най-често се дължи на увреждане
на паращитовидните жлези по време на хирургична
интервенция. В резултат калцият в кръвта намалява, а фосфатите се увеличават, което нарушава нормалната функция на нервите и мускулите, и води до
мускулни спазми, гърчове и сърдечни аритмии.
В дългосрочен план, неконтролираният хипопаратиреоидизъм повишава риска за костни фрактури и калциеви депозити, особено в бъбреците, мозъка и очната леща.
Медикаментът е идентичен с човешкия паратиреоиден хормон и се прилага веднъж дневно. По този
начин се възстановяват нормалните калциеви и фосфатни нива при болни, които не се повлияват от
стандартна терапия с калций и витамин D.
Безопасността и ефективността на медикамента
са изследвани в клинично проучване със 124 пациенти, разделени в две групи (Natpar или плацебо), в
допълнение към стандартно лечение с калций и ви-
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тамин D.
Цел на изследването е да се определи доколко
медикаментът спомага за намаляване на необходимостта на прием на калций и витамин D, както и
възможността да се поддържат нормални серумни
нива на калций и фосфати.
Резултатите показват, че 54.8% от пациентите на
терапия с Natpar са редуцирали дозировките на калций и витамин D с >50% на фона на нормални калциеви нива, в сравнение с 2.5% от изследваните
приемали плацебо.
Като условие за окончателно одобрението на медикамента е провеждането на 26-седмично клинично проучване за допълнителна оценка на безопасността и ефикасността, потвърждаване на дозировъчния режим и ефекта върху качеството на живот.
Тъй като хипопаратиреоидизмът е рядко заболяване, Natpar е регистриран като „лекарство-сирак”*, с което получава 10-годишна патентна защита, финансова подкрепа при разработката и намаление на регистрационните такси. (ИТ)
* „Лекарство сирак” означава, че медикаментът няма друг заместител
и може да се прилага за терапия на редки заболявания. Той може да
не води до излекуване, но поне се свързва с облекчаване на симптомите или със забавяне на прогресирането на съответното заболяване.
Използван източник:
1. ЕМА First hormone replacement therapy for parathyroid disorder
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2017/02/WC500222215.pdf
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Legada – нов медикамент за лечение на mycosis fungoides
Legada (chlormethine) на Actelion бе одобрен в Европа
за лечение на mycosis fungoides - тип кожна форма на Тклетъчен лимфом (MF-CTLC) – рядко и потенциално животозастрашаващо имуно-онкологично заболяване (1).
MF-CTLC е най-честата форма на кожен Т-клетъчен
лимфом, който прогресира в 34% от случаите и в най-напредналите стадии дава далечни метастази в черния дроб,
слезката и белите дробове.
Заболяването обикновено се развива при хора над 50
години и е по-често при мъже. Първоначално се проявява
със суха кожа и червен обрив, с или без сърбеж. Тъй като
заболяването често се бърка с екзема или псориазис, диагнозата обикновено се поставя късно.
MF-CTLC се развива с плаки по кожата, които могат
да покриват по-малки или по-големи зони. В последствие
се формират подутини и туморни възли, като могат да се
засегнат и лимфни възли.
Наличните данни показват, че болни с ранни стадии на
заболяването имат нормална продължителност на живота,
въпреки че средният период за поставяне на диагнозата
центрове.
l Ipsen ще придобие онкологичното портфолио на американската
Merrimack Pharmaceuticals в сделка за $1 милиард. Водещ продукт
на Merrimack е Oniveyde (irinotecan
liposome injection), който се прилага при пациенти с метастатичен
карцином на панкреаса с прогресия
на заболяването след базирана на
gemcitabine терапия.
Медикаментът преминава и фаза
2 клинични изпитвания като първа линия терапия за нелекуван метастатичен карцином на панкреаса,
както и фаза 2/3 за рецидивирал
дребноклетъчен карцином на белите дробове.
В друга сделка, Ipsen придоби
пет OTC продукта на Sanofi срещу $88 милиона, най-важният от
които е комбинираният аналгетик
Prontalgine (рaracetamol/сodeine),
прилаган за лечение на умерено и
тежко изразена болка.
Освен това, портфолиото включва антиспазмолитичния Buscopan,
лаксативните
супозитории
Glycerini, лекарствата за лечение
на настинка и кашлица Mucothiol
и Mucodyne, които се продават в
осем европейски страни. (ИТ)

варира от две до седем години. Основна цел на терапията
е да се предотврати прогресията на заболяването.
Chlormethine е алкилиращо средство за еднодневно топикално приложение. Одобрението на регулаторните органи е базирано на резултатите от рандомизирано и контролирано клинично проучване с 260 пациенти.
Данните сочат, че 77% от болните, лекувани в продължение на шест месеца, са имали клиничен отговор според скалата Composite Assessment of Index Lesion Severity
(CAILS). Пълен клиничен отговор е постигнат при 19%,
като предимствата от терапията са отчетени още на четвъртата седмица от приложението на медикамента.
Най-честите нежелани странични ефекти на Legada
са: дерматит (54.7%); сърбеж (20.3%); кожни инфекции
(11.7%); кожни улцерации и мехури (6.3%) и кожна хиперпигментация (5.5%). (ИТ)
Използван източник:
1. EU nod for Actelion’s rare immune system cancer drug www.pharmatimes.com/news/eu_nod_for_actelions_rare_immune_system_
cancer_drug_1188366?utm_source=PT+Daily+Newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=pt+daily+news+alert

Води ли
дефицитът на
витамин D
до миалгия неспецифична
или статининдуцирана?
Около 1-2% от пациентите, които се лекуват с инхибитори на
хидрокси-метил-глутарил-коензимA (HMG-CoA) редуктазата (статини) за контрол на хиперлипидемия
и превенция на сърдечносъдови заболявания имат оплаквания от мускулна болка. Миалгията или миозитът при тези случаи наподобяват
оплакванията от болка, слабост, ригидност и тактилна чувствителност
на мускулите при грипна инфекция.
Механизмът, чрез който статините могат да отключват симптомите на миалгия, не е напълно уточнен, но има някои факти, които по-
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казват, че витамин Д може да се намества в този процес.
Първо, дефицитът на витамин
Д е свързан със симптоми на миалгия, които приличат на тези на
статин-индуцираното мускулно нарушение (1, 2, 3). Поради това, не
може да се отхвърли предположението, че може би статините повлияват обмяната на витамин Д, което
води до допълнително понижаване на серумните нива на този витамин, независимо от другите причини за неговия недостиг.
Тъй като холестеролът в липопротеините с ниска плътност
(LDL-С) е преносител на витамин
Д, а статините понижават значително серумните нива LDL-С, то е
възможно тези медикаменти да редуцират нивата на витамин Д чрез
този механизъм.
От друга страна, както витамин
Д, така и някои статини се метаболизират в черния дроб чрез цитохром P450 3A4 (CYP3A4) ензима.
Това е вторият вероятен механизъм
(конкурентна инхибиция), чрез който статините могат да водят до понижаване на серумните нива на витамин Д, особено при прием на високи дози от тези медикаменти.
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Доказателствата в подкрепа на
тези предположения са противоречиви.
Мeтa-aнализ на клинични проучвания установи повишени нива на
витамин Д при пациентите на терапия със статини (4). Редица ретроспективни проучвания показват, че ниските нива на витамин Д
(25-хидроксивитамин Д, 25-OH D)
са свързани с по-висок риск за статин-индуцирана миалгия.
Проучване на Shantha и сътр.
(5) демонстрира, че серумни нива
на витамин Д от порядъка на найниския квартил са свързани с 1.21
пъти повишен риск за статин-индуцирана миалгия в сравнение с попадащите в най-високия квартил. В
съответствие с тези данни, нива
на витамин Д </=15 ng/ml могат
да се използват като позитивен
предиктор за развитието на миалгия при терапия със статини.
В крос-секционно изследване,
лекуваните със статини пациенти с
нива на витамин Д </=15 ng/ml са
имали 1.9 пъти по-висока честота
на миалгия в сравнение с участниците, които не са получавали подобна терапия. В групата на лекуваните със статини, обаче, пациентите с най-високи нива на витамин
Д не са имали по-голяма честота на
миалгия в сравнение с неполучавалите тези медикаменти (6).
Ретроспективен анализ показва, че най-висока честота на статин-индуцирана миалгия имат
пациентите с нива на витамин Д
</=10 ng/ml (7).
Мета-анализ на седем обсервационни проучвания установява, че
нивата на витамин Д са значимо
по-ниски при лекуваните със статин пациенти, които имат симптоми
на миалгия в сравнение със случаи
без миалгия, които също получават статин. Средната разлика между двете групи в нивата на витамин
Д е около 9.4 ng/ml (2).
Не всички проучвания откриват,
обаче, връзка между нивата на витамин Д и честотата на миалгия,
особено при оценка на пациентите
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със симптоми на миалгия, при които е потвърдено, че са причинени
от статини (8, 9).
Разминаването на данните може
да се дължи на неспецифичния характер на мускулните симптоми.
Така например, до 50% от докладваните от пациентите на терапия
със статини симптоми на мускулна
болка могат да нямат връзка с приема на тези медикаменти.
Освен това, ниските нива на витамин Д могат да допринасят за
повишаване на честотата на симптомите на мускулна болка („неспецифична миалгия“), която - на
фона на статинова терапия – да
бъде класифицирана неправилно
като „лекарствено-индуцирана миалгия“ (9).
Ретроспективен анализ показа,

че коригирането на дефицита на
витамин Д преди възобновяване на
терапията със статини води до подобряване на поносимостта и комплайънса към терапията с тези медикаменти при пациенти, при които приемът на статини е бил преустановен преди това поради появата
на симптоми на миалгия (10).
Мускулните оплаквания отзвучават при 90% от пациентите на терапия със статини и ниски изходни нива на витамин Д в хода на суплементацията с добавки, съдържащи витамин Д. За „ниски нива“ в
тези проучвания са приети стойности <32 ng/ml (11, 12).
В заключение, измерването на
серумното ниво на витамин Д и корекцията на ниските стойности могат да бъдат от полза преди назна-
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чаването, както и преди подновяването на терапията със статини при
пациенти, които са имали оплаквания от миалгия при прием на тези
медикаменти.
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1. Minissian M., Agarwal M., Schufelt C. et al.
Do women with statin-related myalgias have low
vitamin D levels? BMC Res Notes. 2015:8:449453 https://bmcresnotes.biomedcentral.com/
2. Michalska-Kasiczak M., Sahebkar A., Mikhailidis D. et al. Analysis of vitamin D levels in patients with and without statin-associated myalgia a systematic review and meta-analysis of 7 studies
with 2420 patients. Int J Cardiol. 2015;178:111116
https://jhu.pure.elsevier.com/en/publications/analysis-of-vitamin-d-levels-in-patientswith-and-without-statin--3
3. Lee P., Greenfield J., Campbell L. Vitamin D
insufficiency - a novel mechanism of statin-induced myalgia. Clin Endocrinol. 2009;71:154156 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1365-2265.2008.03448.x/abstract
4. Mazidi M., Rezaie P., Vatanparast H., Kengne
A. Effect of statins on serum vitamin D concentrations: a systematic review and meta-analysis.
Eur J Clin Invest. 2017;47:93-101 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.12698/pdf
5. Shantha G., Ramos J., Thomas-Hemak L., Pancholy S. Association of vitamin D and incident
statin induced myalgia - a retrospective cohort
study. PLoS One. 2014;9:e88877 www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3929495
6. Morioka T., Lee A., Bertisch S., Buettner C.
Vitamin D status modifies the association between statin use and musculoskeletal pain: a population based study. Atherosclerosis. 2015;238:7782
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PMC4277894
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a retrospective review. Clin Ther. 2014;36:770777 http://www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918(14)00140-4/fulltext
8. Eisen A., Lev E., Iakobishvilli Z. et al. Low
plasma vitamin D levels and muscle-related adverse effects in statin users. Isr Med Assoc J. 2014;16:42-45 www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24575504
9. Taylor B., Lorson L., White C., Thompson P.
Low vitamin D does not predict statin associated
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serum 25(OH) vitamin D levels (<32 ng/ml) are
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Адаптация на параметри на протеинурия
с клинична значимост
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доц. д-р Светла Стайкова д.м.4, доц. д-р Кирил Ненов д.м.4, Даниела Малчева5
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Департамент по обща медицина и клинична лаборатория, Факултет по медицина,
МУ Проф. д-р П. Стоянов – Варна; e-mail: tanq_tancheva@abv.bg
2. Департамент по психология, Правен факултет, ВСУ Черноризец Храбър - Варна
3. Медицински колеж, МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна
Департамент по хемодиализа, Факултет по медицина, МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна
5. Клинична лаборатория, СМДЛ Статус - Варна

Откриването на различни видове протеини в урината е индикатор за
локализация на бъбречната патология, както и сигнал за увреждането на
други органи и системи.
За да се ползваме от точната информация, която можем да получим
от тези изследвания, е задължително да познаваме правилата за анализ
на протеини в урината, начините за представяне на резултатите, както и
границите на тези параметри при здрави хора.
Направеното от нас проучване утвърждава правилата за анализ на
протеини в урина и представя адаптация при наши регионални условия
за количествено определяне в урина на: общи протеини, албумин и beta2 микроглобулин.

Изследвахме 130 здрави хора,
за да представим резултатите за
протеинурия като мерни единици, получени от много по-чувствителното отношение на белтък
и неговите фракции албумин и
beta 2 микроглобулин (beta 2 М)
към креатинин и осмоларитет в
уринaта. Резултатите обработихме със SPSS ver 22 и представяме в таблици 3-7.
Ултрафилтрираните в излишък плазмени протеини са пряко
токсични за тубулните епителни
клетки. Компетентният анализ на

уропротините може да ни покаже локализация на патологията.
Както всички анализи, тези
изследвания също си имат своите правила, точното прилагане на които гарантира достоверността на резултатите, както и
своите референции, даващи ни
възможност да ползваме тези резултати за диагностика, терапевтично наблюдение и прогноза.
Протеинурията е основен клиничен маркер при бъбречните
заболявания. С оглед на хистопатологичната токсичност, която

протеинурията оказва върху бъбрека, е задължително нейното
внимателно проследяване и изясняване на етиологията й.
Когато протеинурията е от
бъбречен произход, патологията
е локализирана в различни части на нефрона. Естеството на
този тип протеинурия е свързано с патологична трансгломерулна филтрация, позволяваща преминаването на протеини с висока молекулна маса (HMW) и/
или патологична реабсорбция от
епителните клетки на проксималните тубули, водеща до откриване в окончателната урина на някои протеини с ниска молекулна
маса (LMW).
За получаване на правилните клинични резултати са задължителни познания в прилагането на методологичните правила
за изследване на уропротеини и
за интерпретацията на получените уропротеини.
Основните методични правила
са представени в EU Guidelines
от 2000. Неинвазивна диагностика на бъбречните заболявания може да бъде направена чрез
изследване на конкретни лабораторни параметри (таблица 1).
Протеинурията е нефротоксична:
1. Ултрафилтрираните в излишък плазмени протеини са пряко
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Таблица 1. Лабораторни параметри за неинвазивна диагностика на бъбречните заболявания
Показатели в серум и урина

Креатинин
урея
креатининов клирънс
цистатин C

Диференциране на уринните
протеини

Седимент и флоуцитометрия Тест-ленти
pH
отн. тегло
глюкоза
протеин
кетони
левкоцити
кръв
нитрити

Цилиндри
клетки
кристали

U
U
U
U
U
U

общ белтък
IgG
албумин
afpha 1 microglobulin
beta 2 microglobulin
alpha 2 macroglobulin

Таблица 2. Изследвания за проследяване на промените в бъбрeчната структура и функция при пациентите
с хронично бъбречно заболяване (хронична нефропатия)
Вид изследване
Протеинурия
Скорост на гломерулна филтация (GFR)
Структурни изменения

Прогресия
>1 g/ден
Намалява
Влошаващи се

Ремисия
<1 g/ден
Стабилна
Стабилни

токсични за тубулните епителни
клетки (проинфламаторни)
2. Протеинурията е най-важният, възможен за модифициране, рисков фактор за хронична
бъбречна недостатъчност (ХБН)
3. Ползата от ACE-инхибиторите е, че те имат най-висок антипротеинуричен ефект
4. Намалението на протеинурията подобрява крайния резултат, като снижава прогресията
към ХБН
Хроничната нефропатия може
да бъде дефинирана чрез показаните в таблица 2 изследвания
за проследяване на промените в
бъбречната структура и функция.
Обективният начин за определяне на гломерулната филтрация (GFR) е изследването
на серумното ниво на cystatin
C, защото стойността на нивото на този протеин, за разлика
от стойностите на креатининовия клирънс:
1. Не зависи от мускулната
маса
2. Не зависи от пола и е константна величина във възрастта
18-60 години
3. Не зависи от приема на
белтъчна храна
4. Не зависи от прилаганата
терапия
5. Не зависи от чернодробна-

та функция
6. Не е установен механизъм
на тубулна секреция, независимо
от плазмената му концентрация
Анализът на урината е неинвазивен метод, който чрез изследване на наличието и концентрацията на различни уропротеини, отнесени към стойностите
на уринния креатинин или осмоларитет, може да покаже локализацията на патологичния процес.

Уринни маркерни
протеини
За да сме наясно как откриването на различни видове протеини в урината могат да ни служат като маркери за локализация на патологията, трябва да
си припомним, че гломерулната филтрация е зависима от общата филтрационна площ, пропускливостта на филтрационната мембрана и ефективното филтрационно налягане.
Физиологично филтрационната мембрана не пропуска високомолекулните белтъци, докато
по-нискомолекулните се филтрират. На границата стоят албумините, с молекулна маса 66.3 кD.
Албуминът в урината е маркер
на гломерулната филтрация и
показва загуба на селективността по електричен заряд.
Имуноглобулините имат мо-
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Регресия
<0.3 g/ден
Увеличава се
Подобряващи се

лекулна маса от 80 до 900 кD и
са маркер на гломерулна филтрация, те показват загуба на селективност по големина.
Alpha 1 микроглобулинът е с
молекулна маса 14.5 кD, а beta 2
микроглобулинът има молекулна
маса 11.58 кD - те физиологично се филтрират 100%, но тъй
като са необходими на организма, той генетично е изработил
механизми за тяхната 99.9% реабсорбция на нивото на бъбречните тубули. Поради това, откриването на тези протеини в
урината е маркер за нарушение
в тубулната реабсорбция – тубулопатия.
Alpha 2 макроглобулинът е с
молекулна маса над 150 кD и поради това откриването му в урината маркира постренална протеинурия.
Нормална находка на уринните протеини:
Белтък тест-лента - отрицателен
U общ белтък <100 mg/l
U албумин <20 mg/g креатинин (Cr)
U alpha 1 микроглобулин <14
mg/g Cr
U beta 2 микроглобулин <0.2
mg/g Cr
Преренална протеинурия:
Белтък, измерен с тест-лента,
обичайно е отрицателен (-) дока-
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то няма гломерулна увреда
U общ белтък < или >100 mg/l
U Албумин < или >20 mg/g Cr
в зависимост от стадия на заболяването
U beta-2 микроглобулин >14
mg/g Cr, в резултат на конкуриране за реабсорбция в тубулите с леките вериги kappa- или
lambda - леки вериги са повишени в случай на гамапатия
Други малки протеини, при
преренална протеинурия в случаи на високо серумно ниво: миоглобин, beta-2 микроглобулин,
хемоглобин.
Тубулна протеинурия:
Белтък с тест-лента - обичайно (-), тъй като alpha 1 микроглобулинът не реагира с лентата
U общ белтък често <100 mg/l
U албуминът може да е леко
увеличен
U alpha 1 микроглобулин >14
mg/g Cr
U beta 2 микроглобулин >0.2
mg/g Cr
Гломерулна протеинурия:
Белтък с тест-лента: обичайно
положителен (+), може да е отрицателен (-) в случаи с микроалбуминурия
U Общ белтък >100 mg/l
U албумин >20 <200 mg/g Cr
= микроалбулинурия
>200 mg/g Cr = макроалбулинурия
>300mg/l = определя се U IgG
U alpha 1 микроглобулин <14
mg/g Cr
U beta 2 микроглобулин <0.2
mg/g Cr
Смесена гломерулно-тубулна протеинурия:
Белтък – с тест-ленти – положителен (+)
U общ белтък >100 mg/l
U албумин >20 mg/g Cr
U alpha1 микроглобулин >14
mg/g Cr
U beta 2 микроглобулин >0.2
mg/g Cr
При смесения тип протеинурия обичайно и двата вида протеини – гломерулни и тубулни -

секция медицината днес в българия
са повишени значително
Постренална протеинурия
Белтък с тест-лента – отрицателен/положителен
U общ белтък >100 mg/l
U албумин >20 mg/g Cr
U IgG >10 mg/g Cr
U IgG/U албумин >0.2
U alpha 1 микроглобулин >14
mg/g Cr
U beta 2 макроглобулин >10
mg/g Cr
U alpha 2 макроалбумин >0.2
mg/g Cr
Типично е, че протеините с
големи молекули са по-значимо
повишени отколкото малкомолекулните белтъци.
Цел и задачи: За да се ползваме от точната информация от
тези анализи е задължително да
познаваме:
l правилата за анализ на протеини в урината
l начините за представяне на
резултатите
l границите на тези параметри при здрави хора
Материал и методи: Изследвахме 130 здрави хора на възраст 20-65 години, подбрани на
директен принцип, разпределени по пол и възраст, според изискванията за референтна група на международната асоциация
по клинична химия и лабораторна медицина (IFCC).
Демографски характеристики:
мъже 72 (55.4%); средна възраст 36.49+/-13.995 години (минимална 20; максимална 65 години) след получено информирано
съгласие.
Дефинираните норми са направени по утвърдените от СЗО.
Участниците са клинично здрави, не споменават фамилни заболявания, трикратното измерване на артериалното им налягане
е в границите на нормата, стойностите на кръвна глюкоза са в
референтната област, с нормални нива на креатинин и урея в
кръвта, не съобщават за бъбречни заболявания и сухите урин-

ни тесове не показват наличие
на левкоцити, еритроцити, бактерии и белтък.
В момента не вземат никакви лекарства, не злоупотребяват
с алкохол и упойващи вещества,
жените не са бременни и не кърмят, не вземат контрацептиви, не
са в месечен цикъл. Нямат прекомерно физическо натоварване, наднормено тегло, не работят
при вредни условия или при прекомерен стрес, хематологичните
им показатели са в норма.
Проследените
лабораторни
параметри бяха: общо ниво на
протеини в урина, микроалбумин, beta 2 микроалбумин, осмоларитет и креатинин в първа
порция сутрешна урина, както и
отношението на посочените протеини към екскреционното креатининово ниво и уринния осмоларитет.
Спазвайки Европейските препоръки (EG) за уринен анализ,
изследвахме първа порция сутрешна урина с pH между 6 и 8
часа, анализирана до 1.5-2 часа
след отделянето й. Уринният
анализ (с Hitachi 902, Olympus
400) включваше:
l общ протеин (U протеин турбидиметрия)
l албумин (U микроалбумин имунотурбидиметрия)
l beta 2 микроглобулин (U
beta 2 M - имунотурбидиметрия)
l креатинин (U креатинин
Jaffe кинетично - колориметричен с пикринова киселина)
l U осмоларитет: криоскопия
- осмометър на Knauer
Резултати: Получените резултати представихме като отношение белтък и неговите фракции албумин и beta 2 M към креатинин и осмоларитет в урина:
l U protein g/l (U p g/l), U
protein g/mol Cr, U protein g/g
Cr, U protein g/mOSM
l U albumin mg/l (U alb mg/l),
U albumin mg/mol Cr , U albumin
mg/g Cr , U albumin mg/mOSM
l U beta 2 M mg/l, U beta 2 M

73
България

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 74

Списание мд

секция медицината днес в българия

Таблица 3. Лабораторни резултати на референтната група за общи протеини в урина, представени според
европейските препоръки
№
1
2
3
4

Лабораторен параметър
U p g/l
U p g/mol Cr
U p g/g Cr
U p g/mOSM

Средна аритметична
0.1108
9.7787
0.855218
0.00015779

Стандартно отклонение
0.04819
3.84456
0.3210315
0.000097158

Доверителен интервал (CI, 95 %)
0.1024 ÷ 0.1191
9.1116 ÷ 10.4459
0.799510 ÷ 0.910926
0.00014093 ÷ 0.0001746

Таблица 4. Лабораторни резултати на референтната група за албумин в урина, представени според европейските препоръки
№
1
2
3
4

Лабораторен параметър
U alb mg/l
U alb mg/mol Cr
U alb mg/g Cr
U alb mg/mOSM

Средна аритметична
16.4923
1248.6400
13.0756
0.02309621

Стандартно отклонение
21.60220
1242.70782
17.76570
0.029307670

Доверителен интервал (CI, 95 %)
12.7437 ÷ 20.2409
1032.9953 ÷ 1464.2847
9.9928 ÷ 16.1585
0.01801050 ÷ 0.02818191

Таблица 5. Лабораторни резултати на референтната група за beta 2 микроалбулин в урина, представени според
европейските препоръки
№
1
2
3
4

Лабораторен параметър
U beta-2 M mg/l
U beta-2 M mg/mol Cr
U beta-2 M mg/g Cr
U beta-2 M mg/mOSM

Средна аритметична
0.1198
11.0745
0.09809
0.00015521

Стандартно отклонение
0.04752
5.43892
0.074745
0.000082290

Доверителен интервал (CI, 95 %)
0.1115 ÷ 0.1280
10.1307 ÷ 12.0183
0.08512 ÷ 0.11106
0.00014093 ÷ 0.00016949

Таблица 6. Koрелационни зависимости на лабораторните параметри за протеинурия на референтната група лица и
възрастта (n=130)
№
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Лабораторен параметър
U protein g/l
U protein g/mol Cr
U protein g/g Cr
U protein g/mOSM
U albumin mg/l
U albumin mg/mol Cr
U albumin mg/g Cr
U albumin mg/mOSM
-0.086
U beta 2 M mg/l
U beta 2 M mg/mol Cr
U beta 2 M mg/g Cr
U beta 2 M mg/mOSM

r
-0.022
0.052
0.079
0.025
-0.071
0.036
-0.052

p
0.805
0.560
0.370
0.782
0.422
0.683
0.554

0.331
0.434
0.525
0.054
0.088

0.000
0.000
0.538
0.318

Таблица 7. Средни стойности на лабораторните параметри за протеинурия на референтната група по пол (мъже: n=72; жени: n=58)
№
1

2

3

4

Лабораторен
параметър
U protein g/l
мъже
жени
U p g/mol Cr
мъже
жени
U protein g/g Cr
мъже
жени
Uprotein g/mOSM
мъже
жени

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Доверителен интервал
(CI, 95 %)

Полова разлика
(p, t-test)

0.10860.1134

0.04122
0.05590

0.0989÷0.1183
0.0988 ÷ 0.1281

0.571
0.571

9.9025
9.6250

3.84923
3.86674

8.989÷10.8071
8.6083 ÷ 10.6417

0.684
0.684

88.6623
81.6233

32.16145
31.87638

81.9980÷96.2199
73.2418 ÷ 90.0048

0.215
0.215

0.0001556
0.0001605

0.00008548
0.000108648

0.0001350÷0.00017
0.0001319÷0.00018

0.774
0.774
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mg/mol Cr, U beta 2 M mg/g Cr,
U beta 2 M mg/mOSM
Обсъждане: В научната литература въпросът за адаптацията
на параметри на протеинурия с
клинична значимост стои отдавна (1, 2). Но за да бъде валидиран в нашата клинична практика,
той трябва да бъде добре обоснован (3, 4).
Определянето на креатинин
в урина се използва за оценка
на екскреционната скорост на
уринни съставки чрез изчисляване на концентрационното им
отношение спрямо креатинина
(5, 6, 7).
За същата цел може да се
ползва и mOSM на урината (8,
9). Така се компенсират вариациите във водната екскреция и
протеинурията се обективизира
чрез бъбречната филтрация (10,
11, 12).
Количественото
определяне на протеинурията може да
се представи чрез: протеин или
протеинови фракции, отнесен
към литър урина, към 24-часова уринна порция, към концентрацията на креатинина в урината, изразена в грам креатинин
(g Cr), мол креатинин (mol Cr),
към осмоларитета на урината в
mosm (13).
Събирането на диуреза крие
рискове от неточности в изпълнението си, които могат да бъдат свързани с неточен обем на
събираната урина, неправилно
съхранение (температура, консервант) (14, 15, 16).
Разрушаването на наличните
в урината клетки при възпалителен процес, което се получава при престояването й в рамките на 24 часа, може да интерферира върху нивото на протеинурията (15, 17).
Това компроментира дименсията U протеин/на 24 часа урина. От друга страна, количеството на екскретирания протеин в
различните порции урина търпи физиологични различия, кое-

секция медицината днес в българия
то компроментира дименсията U
протеин/l урина.
Обвързването на U протеин с
величината на бъбречната филтрация представя по най-реален
начин количествената характеристика на отделените с урината протеини. Това може да се направи чрез отнасянето на протеина или фракциите му към
уринния креатинин (U Cr). По
този начин протеинурията, като
обща или фракционирана, може
да бъде представена много пообективно и независимо от интерфериращи условности.
Албуминурията отразява не
само бъбречно увреждане (18,
19). Тя често рефлексира с генерализирана ендотелна дисфункция и е асоциирана с повишен
сърдечносъдов и мозъчносъдов
риск (20, 21).
Пациентите със захарен диабет тип 1 и 2 (ДТ1 и ДТ2), при
които се открива албуминурия
(микроалбуминурия), имат десетократно по-висок риск, в сравнение с пациентите с нормоалбуминурия (19, 22, 23, 24).
Диабетно болните с микроалбуминурия имат три пъти повисока честота на смъртност
от сърдечносъдови заболявания (ССЗ) в сравнение с тези
без микроалбуминурия (24, 25),
а 40-50% от пациентите с ДТ2
и микроалбуминурия умират от
ССЗ преди бъбрекът напълно да
изчерпи физиологичните си възможности и да се стигне до тотална бъбречна недостатъчност
(13, 26).
При бъбречно трансплантираните, рискът да се развие ССЗ
нараства значително след установяването на персистираща
протеинурия (27, 28). Последните насоки в областта на бъбречната трансплантация препоръчват количественото определяне
на протеинурия да бъде представяно като протеин креатининово съотношение (PCR) или албумин-креатининово съотношение

(ACR) (29, 30).
Протеинурията при бременни
и особено асимптомната такава, крие много рискове и изисква внимателно наблюдение (31,
32, 33, 34).
Осмоларитет е концентрацията на разтворените в течността (в случая урината) частици.
Той се отнася до броя на осмоли на литър течност (аn osmole
- OSM) или “на парче”, на молекула). Към това трябва да се
прибавят още и отделените осмотичноактивни крайни продукти на белтъчната обмяна и патологично попаднали осмотично-активни въглехидратни продукти.
Референтните граници на
уринния осмоларитет са U Osm
855-1355 mOsm/l. Тази голяма
амплитуда дава възможност бъбрекът във всеки един момент и
извънредно прецизно да балансира хомеостазата на организма.
Затова отнасянето на който
и да е продукт, отделен в даден
момент през бъбрека, към стойностите на бъбречния осмоларитет, измерен в същата единтична порция урина, прави определянето на неговата концентрация много прецизно и обективно. Това многократно повишава
сензитивността, а оттам и възможността на това съотношение
да е много ранен маркер за патология като цяло и в частност патология на бъбрека.
Референтни
стойности
на
eлектролити и олигоелементи в
урината: натрий: 40-220 mmol/24
h; хлор: 110-250 mmol/24 h; калций: 2.5-7.5 mmol/24 h; фосфор: 10.9-32.3 mmol/24 h; мед:
0.44-1.1 mcmol/24 h; цинк: 4.59 mcmol/24 h; магнезий: 7.1-11.7
mmol/24 h, олово: 6.3-13 mcg/l,
кадмий: 0.5-4.7 mcg/l; манган:
дo 20 mcg/l; арсен: 10-30 mcg/l;
кобалт: 1.2-1.35 mcg/l; молибден: 33-34 mcg/l; никел: 2.2-2.7
mcg/l; хром: 0.24-1.8 mcg/l; ка-
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лий: 25-125 mmol/24 h.
Изчислихме
кoрелационната
зависимост на лабораторните параметри за протеинурия на референтната група. Не открихме
статистически значими изменения в лабораторните параметри
за протеинурия на референтната
група с нарастване на възрастта
(p>0.05), с изключение на U beta
2 M mg/l и U beta 2 M mg/mol Cr,
при които има статистически значима умерена права корелация
(p<0.05). По отношение на пола
също не установихме такава разлика при нашите наблюдения.
Изводи: Правилата за определяне на протеини в урината
изискват анализ на дадена порция урина с рН 6-8, изследвана
до 1.5 и 2 часа след получаване.
Ако не могат да бъдат изпълнени тези условия, то изследваната урина следва да бъде съхранена на 8 градуса - до 8 часа, на
0 градуса - до 48 часа или на -20
градуса - до два месеца.
Начините за представяне на
резултатите на общите протеини или протеиновите фракции
в урината, отнесени към креатинина или осмоларитета на
тази урина, изразяват по-обективно количественото определяне на уропротеините. Това прави протеинурията по-чувствителен маркер за локализация на
бъбречната патология.
Протеинурията отразява не
само бъбречно увреждане, тя
често показва генерализирана
ендотелна дисфункция и е свързана с повишен сърдечно- или
мозъчносъдов риск.
Направихме адаптация, като
представихме получените от нас
резултати на референтна група
хора за количествено определяне
в урина на: общ протеин, албумин и beta 2 микроглобулин при
наши регионални условия.
Изследването на урина е много перспективен анализ, тъй
като получаването на анализирания материал е неинвазивно, а
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при добри познания от страна на
лекаря, много често резултатите директно поставят диагнозата, проследяват терапията и интерпретират рисковете от усложнения.
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Биологична терапия
в лечението на астма
Д-р Елена Петкова
Клиника по алергология, УМБАЛ Александровска, Медицински университет - София. Е-mail: elli_petkova@yahoo.com
Преглед на наличните данни от
клиничните проучвания за ефикасността и безопасността на настоящите и бъдещи биологични средства за лечение на тежка бронхиална астма с преобладаване на алергично или еозинофилно възпаление на дихателните пътища, недобре контролирана със стандартните
терапии, беше публикуван в списание Current Opinion in Allergy and
Clinical Immunology (1).
Изборът на лечението на астма
се основава на тежестта на заболяването и контрола на симптомите,
като инхалаторните кортикостероиди (ICS) са златен стандарт за пациентите с персистиращо заболяване. При повечето болни, с утвърдените терапии се постига добър контрол, но 10-20% от пациентите са с тежка рефрактерна астма и са с повишен риск за заболеваемост и смъртност.
През последното десетилетие, откриването на специфични фенотипове и ендотипове на астмата, както и по-доброто разбиране на възпалителните модулатори доведе до създаването на таргетни терапии, като
моноклонални антитела, които да покрият специфичните нужди на пациента.

Патогенеза на астмата
Астмата традиционно се разглежда като Th2-медиирано състояние, при което алергенното представяне от антиген-представящите клетки на наивните Тлимфоцити води до Th2 клетъчна диференциация. Th2-лимфоцитите произвеждат цитокините интерлевкин-4 (IL-4), IL-5 и IL-13,
които насочват В-клетките към
секретиране на имуноглобулин Е
(IgE) – фигура 1 (2).
Разположеният върху мастоцитите IgE може да свързва специфични алергени, което води до

дегранулация на мастните клетки
и освобождаване на химични медиатори като хистамин, левкотриени и простагландини, които индуцират гладкомускулна бронхоконстрикция и допълнително стимулират възпалителния отговор.
IL-5 действа също и като мощен
регулатор на еозинофилната пролиферация, диференциация и активация.
Пациентите с алергично-медиирани фенотипове обикновено реагират добре на ICS. IgE, IL-4/13
и IL-5 също отдавна се проучват
за създаване на таргетна биоло-

гична терапия.
Въпреки това, има подгрупа пациенти с тежко заболяване, при
които лечението с ICS не е достатъчно ефективно. При тези болни може да има преобладаване
на Th-17- възпалението, с високи
нива на IL-17, което води до неутрофилно инфламиране, по-слабо обратима обструкция и по-малка бронхиална хиперреактивност
при провеждане на метахолинова
провокация.
Друга подгрупа от пациенти с астма имат нормални нива
на еозинофили и неутрофили
(paucigranulocytic asthma). Подобно на неутрофилната астма, тези
болни не отговарят адекватно на
инхалаторните кортикостероиди.

Имуноглобулин Е
IgE е един от ключовите фактори за задействане на проинфламаторната каскада при алергична астма. Алергените навлизат в
дихателните пътища и са представени от антиген-представящите клетки на Т-лимфоцитите, които инициират клетъчномедииран
имунен отговор. Впоследствие,
Th2-клетките и свързаните с тях
цитокини стимулират В-клетките да произвеждат IgE антитела и
проалергенни цитокини като IL-4,
IL-5, IL-9 и IL-13.
Свободният IgE, отделен от Вклетките, се свързва с рецептора с висок афинитет FCεRI на повърхността на мастоцити и базофили.
Рецептор-асоциираният IgE след това се свързва кръстосано с алергена и предизвиква
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дегранулация и освобождаване на
простагландини, левкотриени, хистамин, протеази и цитокини, които водят до ранната фаза на алергичния отговор.

секция медицината днес в българия
Фигура 1. Водещи имунологични пътища и биологични терапии за лечение на бронхиална астма. Ключовите
таргети за биологична терапия включват сигнални пътища, в които участват интерлевкин (IL)-4, IL-5, IL-13,
тумор некротизиращ фактор-a (TNF-a) и IgE. TLR 7 и 9 са разположени интрацелуларно в почти всеки тип
имунни клетки, докато CRTh2 и DP1 рецепторите са налице предимно в мастоцитите, дендритните клетки, TH2
клетките и ендотелните клетки и отговорят на освобождавания от мастоцитите PGD2. Три биологични средства
(*) са одобрени за лечение на астма, останалите се намират в различни фази на клинични прочувания.

Omalizumab
Omalizumab* е първото одобрено биологично средство за лечение на тежка астма. Той е хуманизирано анти-IgE антитяло, което специфично се свързва с Fc
частта на несвързания IgE и формира omalizumab:IgE комплекси,
което води до намаляване на нивата на свободния IgE и предотвратява свързването му с FCεRI,
а оттам и мастоцитната дегранулация и освобождаването на възпалителни медиатори.
IgE регулира собствения си рецептор и чрез намаляване нивата на свободен IgE, omalizumab
също намалява експресията на
FCεRI.
Няколко големи клинични проучвания, включващи възрастни, юноши и деца са показали
клинични ползи от лечението с
omalizumab при пациенти с тежка алергична астма – намаление
на честотата на екзацербациите
в сравнение с контролите или с
лекуваните според съвременните
препоръки за поведение при тежка астма.
Bousquet и сътр. разглеждат данните от седем от тези изследвания и установяват средно намаление на екзацербациите от 38% в
групата на omalizumab в сравнение с плацебо, което се наблюдава
въпреки редуцирането на ICS дозите. Няколко проучвания са показали възможност за намаляване
на общата дневна стероидна доза
с >/=50% при 72-79% от болните на омализумаб срещу 50-55% в
плацебо групата.
Резултатите от други изследвания показват, че omalizumab е довел до намаление на честотата на
непланирани посещения при лекар, в спешно отделение и на хоспитализациите поради изостряния

TNFα терапия:
Etanercept
l Infliximad

DP1/CRTh2 терапия:
l AMG-853
l 0C000459
l ARRY-502
l QAW039

l

tlr7/9 терапия:
l QbG10
l Imiquimod
l Resquimod

TNFα
TH1 клетка
Алергени

IL-4 терапия:
l Pitrakinra
l Altrakincept
l AMG-317
l Dupilumad

Неутрофил
IL-13-специфични Abs:
l Lebrikizumad
l Tralokizumad
l Anrukinzumad

IL-4
T 0
Дендритна H
клетка (антиген-представяща клетка)

клетка
IL-5-специфични Abs:
l Mepolizumad*
l Reslizumad*
l Benralizumad

IgE-специфични Abs:
l Omalizumad*

IL-13
TH2 клетка

B клетка

IL-5

IL-9
Еозинофил

TH9 клетка

Мастоцит

Abs - антитела; DP1 - D-prostanoid рецептори; CRTh2 - G-протеин свързана хомоложна на хемокининовия рецептор молекула, експресирана върху Th2 лимфоцитите (известна още като DP2 рецептор);
prostaglandin D2 (PGD2); TH0 - T-хелпери тип 0; TH1 - T-хелпери тип 1; TH9 – T-хелпери тип 9; TLR 7/9 – tolllike рецептори 7 и 9 (Nat Rev Drug Discov. 2012;11:962e963); *Одобрени за лечение на астма

в сравнение с плацебо.
Вече има данни и от изследвания от реалния живот (real
life studies), като проучванията
PERSIST и eXperience, които потвърждават резултатите от поранните клинични изследвания.
PERSIST показва, че след една
година лечение 65% от пациентите са били без тежки изостряния.
Резултатите от eXperience са
подобни и показват, че честотата
на клинично значимите екзацербации е намаляла с 54% за първата
и 67% за втората година. Наблюдава се също >50% редуциране на
симптомите и на нуждата от спасителни медикаменти в сравнение
с изходните нива, а поддържащите дози на пероралните CS са намаляли в хода на лечението. Тези
проучвания показват също, че пациентите на омализумаб са имали
по-малко хоспитализации и посещения при лекар и в спешно от-
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деление
Лечението с оmalizumab е дългосрочно и няма специфични указания относно продължителността
на терапията.
Проучването INNOVATE изследва връзката между нивата на
свободен IgE, omalizumab и клиничната прогноза. При започване на лечението, свободният IgE
се потиска много бързо, но тоталният симптомен скор, върховият
експираторен дебит (PEF) и употребата на спасителни медикаменти не достигат ново равновесие
преди 12-16 седмици.
След прекратяване на лечението, нивата на свободен IgE се завръщат до изходните стойности
за 18-20 седмици след последната доза при по-голямата част от
пациентите, което корелира с рецидив на симптомите. Проучването XPORT се провежда за допълнителна оценка на ефикасността
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на продължително лечение с омализумаб, но резултатите от него
не са публикувани все още.
Многоцентрово,
ретроспективно проучване, проведено във
Франция показа, че прекратяването на терапията с omalizumab не е
било свързано с rebound ефект по
отношение на екзацербациите на
заболяването и контролът се запазва след шест месеца при почти
половината от пациентите.
Няколко изследователски групи разглеждат данните от различни проучвания в опит да идентифицират специфични маркери
при пациентите с умерена до тежка персистираща астма, които да
предскажат отговора на лечението с омализумаб. Анализът на резултатите от INNOVATE показват,
че нивата на общия серумен IgE и
антиген специфичен-IgE не предсказват терапевтичен отговор.
Друга група анализира данните от EXTRA и оценява значението на Th2-възпалителните показатели FENO, периферната еозинофилия и серумния периостин**
като потенциални биомаркери за
положителен отговор. Hanania и
сътр. установяват, че по-високите им нива се свързват с по-голям
ефект от анти-IgE терапията и редуциране на изострянията, но са
необходими допълнителни проучвания за приложимостта им в клиничната практика.
Няколко проучвания разглеждат противовъзпалителните ефекти на омализумаб. Djukanovic и
сътр. показват, че при пациентите с лека стероид-наивна астма,
които са получили omalizumab
има намаляване на еозинофилите,
IgE+ клетките, FcεRI+, IL-4- секретиращите клетки и CD3+Т-лимфоцитите в епителните и субмукозни клетки в сравнение с тези,
които са получавали плацебо.
Това се подкрепя от даниите от
проучване, което показва, че омализумаб понижава нивото на циркулиращите Т-лимфоцити и еозинофили. Hoshino и сътр. демонс-
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трират също, че омализумаб значително намалява дебелината на
стената на дихателните пътища в
сравнение с плацебо.
Omalizumab обикновено е с
много добра поносимост и общата честота на нежелани събития е подобна на тази в контролната група. Най-честите странични ефекти при възрастни и деца
са назофарингит, главоболие, инфекции на горните дихателни пътища и синузит. Анафилаксията е
много рядка – при 0.14% от пациентите в сравнение с 0.07% в плацебо групата, като може да настъпи по всяко време в хода на лечението.
По отношение на повишаване на риска за злокачествено заболяване, първоначалните данни от фаза I-III клинични проучвания показват честота на неоплазиите при плацебо 0.18% и при
омализумаб – 0.5%, но честотата
в групата на омализумаб е сравнима с тази в общата популация.
Резултатите от EXCELS*** –
постмаркетингово
проспективно кохортно проучване, обаче, не
показват увеличаване на риска за
първично злокачествено заболяване при дългосрочна употреба на
омализумаб.
Анализът на данните от
EXCELS показват повишена честота на преходни исхемични атаки и исхемичен инсулт при болните на омализумаб. В резултат
на това, FDA изисква задълбочен анализ на артериалните тромбоемболични събития (ATE) във
всички проучвания с омализумаб,
но сборните данни не подкрепят
повишаване на риска за АТЕ.

Интерлевкин-4/
интерлевкин-13
IL-4 и IL-13, експресирани от
Th2-клетките и мастоцитите, са
ключови цитокини в патогенезата на атопична астма. Излишъкът
в IL4/IL-13 пътищата е резултат
от комплексната рецепторна система, която споделя IL-4 рецептор

α (IL-4Rα).
Свързването на този рецептор медиира сигнализацията чрез
активиране на транскрипционен
фактор 6 (STAT-6), което води до
възпаление на дихателните пътища чрез:
l активиране на еозинофили,
макрофаги и дендритни клетки
l ремоделиране на дихателните
пътища чрез пролиферация и активиране на фибробластите
l активиране на В-клетките, с
изотипно превключване към IgE
клас
l стимулиране на епителните
и Гоблетовите клетки на дихателните пътища, с резултат повишена мукусна секреция и активиране
на гладкомускулните клетки, което води до хиперреактивност на
дихателните пътища (AHR).

Lebrikizumab
Lebrikizumab е имуноглобулин
G4 (IgG4) хуманизирано моноклонално антитяло, което блокира IL13. В рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при пациенти с лошо контролирана астма въпреки оптималната ICS терап ия, lebrikizumab се
свързва с подобряване на белодробната функция. След 12 седмици, средният форсиран експираторен обем за 1 секунда (FEV1)
е с 5.5% по-висок в активната, в
сравнение с плацебо групата.
Интересното е, че подобрението на белодробната функция е поизразено при пациентите с по-високи изходни серумни нива на периостин, което предполага, че
може да бъде важен серумен биомаркер за пациентите с IL-13-индуцирана астма и да помогне за
идентифициране на болните, които ще отговорят на анти-IL-13 лечението.
Въпреки това, по-скорошно
проучване, оценяващо подкожното приложение на lebrikizumab
125, 250 или 500 mg в сравнение
с плацебо при пациенти с астма,
които не са на ICS, показва, че
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въпреки че FEV1 е повишен във
всички lebrikizumab групи в сравнение с плацебо, това увеличение
не е статистически или клинично
значимо.
Допълнително, за разлика от
предишните проучвания, резултатите не са показали значимо различие във FEV1 при пациентите
с висок спрямо тези с нисък серумен периостин, като са необходими допълнителни проучвания в
тази насока.

Tralokinumab
Tralokinumab е IgG4 моноклонално антитяло срещу IL-13, което инхибира бронхиалната хиперреактивност и еозинофилията в
дихателните пътища в предклинични изпитания. В едно скорошно фаза II проучване при умерена до тежка астма, tralokinumab се
асоциира с подобряване на белодробната функция, измерена чрез
FEV1, както и с намалена употреба на краткодействащи бета2-агонисти (SABA).
Интересно е, че увеличаването на FEV1 е по-високо в групата
с повишен спутумен IL-13, лекувана с tralokinumab в сравнение с
пациентите без IL-13 в храчките.
В допълнение, увеличаването на
FEV1 се задържа в продължение
на 12 седмици след прекратяване
приема на tralokinumab. Изследването обаче не показва подобрение
на резултатите от ACQ**** в групата на tralokinumab в сравнение с
плацебо. Като цяло, tralokinumab
се понася добре и е с приемлив
профил на безопасност.

Pitrakinra
Pitrakinra е рекомбинантен човешки IL-4 вариант, който конкурентно инхибира комплекса IL4Rα, като по този начин пречи
на сигналната IL-4 и IL-13 каскада. При пациенти с атопична
астма, pitrakinra намалява късния
астматичен отговор след алергенна провокация, което се установява по по-слабото понижение
на FEV1 в групата на pitrakinra, в
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сравнение с плацебо.
При фармакогенетично изследване на пациенти с умерена до тежка астма, тези със специфичен единичен нуклеотиден
полиморфизъм в 3' нетранслираната област на IL-4Rα са били
със значително намалена честота на екзацербациите при лечение с pitrakinra 10 mg в сравнение
с плацебо, което предполага, че
тази подгрупа от пациенти може
да бъдат по-чувствителни към лечението с pitrakinra.

Dupilumab
Dupilumab е изцяло човешко моноклонално антитяло срещу субединицата на IL-4Rα, което инхибира действието на IL-4
и IL-13. В рандомизирано, двойно-сляпо,
плацебо-контролирано проучване фаза IIA, приложеният подкожно веднъж седмично
dupilumab 300 mg значително намалява изострянията при пациенти с умерена до тежка астма и повишени нива на еозинофилите.
Допълнително, dupilumab е довел до значително подобрение на
FEV1, резултатите от ACQ, намаляване на симптомите, нощните
събуждания, както и употребата
на SABA. Освен това, dupilumab
намалява биомаркерите, свързани с Th2-възпаление, включително FENO, еотаксин-3, TARC*****
и серумния IgE.

Интерлевкин-5
Еозинофилите играят важна
роля в патогенезата и тежестта на
астмата, като няколко проучвания
са показали намаление на острите изостряния когато спутумните
еозинофили се поддържат ниски
чрез дозиране на ICS. IL-5 е провъзпалителен цитокин, който се
секретира от Т-лимфоцити, мастни клетки и еозинофили и активно участва в регулацията на еозинофилите диференциация, пролиферация и активиране.

Mepolizumab
Mepolizumab****** е хуманизирано моноклонално антитяло
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срещу IL-5, което селективно инхибира еозинофилното възпаление и намалява броя на еозинофилите в спутума и в кръвта. Въпреки това, първоначалните проучвания не са показали подобрение
на резултатите с меполизумаб при
пациенти с астма. По-новите таргетни изследвания, обаче, показват полза при пациентите с фенотип на тежка еозинофилна астма.
Nair и сътр. оценяват стероидспестяващия ефект на mepolizumab
при пациенти със спутумна еозинофилия и наличие на симптоми,
въпреки лечението с prednisone
и високи дози ICS и откриват, че
mepolizumab, в сравнение с плацебо намалява броя на еозинофилите в кръвта и храчките и позволява
редуциране на преднизона без развитие на екзацербация.
Mepolizumab води до намаляване на броя на изострянията при
пациенти с рефрактерна еозинофилна астма и анамнеза за повтарящи се тежки екзацербации въпреки високите дози кортикостероиди.
Проучването DREAM*******
е голямо, мултицентрово, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване, което изследва ефекта на
меполизумаб върху честотата на
екзацербациите при пациенти с
анамнеза за повтарящи се тежки
астматични пристъпи и данни за
еозинофилно възпаление.
След една година лечение, меполизумаб намалява честотата на
клинично значимите изостряния,
като се понася добре при тази популация. Интересно е, че честотата на намаляването на екзацербациите варира само според изходната еозинофилия в периферна
кръв и броя изостряния през предходната година. В допълнение,
концентрацията на IgE и изходния
атопичен статус не са свързани с
отговор към меполизумаб.
По-новите
проучвания
MENSA********
и
SIRIUS********* отчитат полза
с меполизумаб при пациенти с ео-
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зинофилна астма. MENSA сравнява процентът на изостряния при
пациенти с повтарящи се екзацербации на астма и доказателства за
еозинофилно възпаление въпреки високите дози ICS при пациенти на интравенозно или подкожно
лечение с mepolizumab и плацебо.
Резултатите показват, че в
сравнение с плацебо, честотата на
изострянията на пациентите, получаващи интравенозен меполизумаб е била намалена с 47%, а при
подкожно приложение – с 53%,
а екзацербациите, изискващи посещение в спешно отделение или
хоспитализация са редуцирани с
32% за интравенозния и 61% за
подкожния mepolizumab.
В допълнение, и при двата вида приложение, пациентите са били със значително подобрение в качеството на живот и
контрола на астмата, оценен чрез
SGRQ********** и ACQ-5.
Проучването SIRIUS оценява стероид-спестяващия ефект на
меполизумаб в сравнение с плацебо при пациенти с тежка астма
и периферна кръвна еозинофилия
на поддържащо лечение със системни CS и установява, че вероятността за намаляване на CS доза е
2.39 пъти по-голяма в групата на
меполизумаб в сравнение с плацебо, със средно намаление на дозата на CS с 50%.
Важно е да се отбележи, че
прекратяването на терапията с
mepolizumab е довело до завръщането на изходните нива на
кръвна и спутумна еозинофилия в
рамките на три месеца от спирането му и е свързано със загуба
на контрола на астмата, като пациентите са възвърнали изходните нива на екзацербации в рамките на 3-6 месеца след прекратяване на терапията.
В допълнение, въпреки обещаващите данни за намаляване
на екзацербациите при пациенти с тежка еозинофилен астма, в
по-голямата част от проучванията
меполизумаб не показва значите-
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лен ефект върху по-традиционните маркери за контрол на астмата,
като FEV1, PEF, AHR и ACQ.

Reslizumab
Reslizumab*********** е алтернативно хуманизирано моноклонално IL-5 антитяло, което неутрализира циркулиращия IL-5, като
предотвратява свързването му към
еозинофилите. Castro и сътр. оценяват 15-седмичната ефективност
на реслизумаб при пациенти с еозинофилна астма, лошо контролирани с високи дози ICS.
Резултатите показват, че в сравнение с плацебо, пациентите, получаващи реслизумаб имат значителни подобрения в белодробната
функция и тенденция към по-голям контрол на астмата, измерен
чрез ACQ. Интересно е, че тези
ефекти са най-силно изразени при
пациентите с астма и назална полипоза, която се смята за еозинофил-медиирано състояние.
Резултатите от скорошни две
мултицентрови,
двойно-слепи,
плацебо-контролирани фаза III
проучвания, показват ефикасност
на reslizumab при пациенти с астма и еозинофилия, които не са добре контролирани на терапия с
ICS. В тези проучвания, реслизумаб в сравнение с плацебо, значително намалява честотата на екзацербациите на астмата.

Benralizumab
Benralizumab е хуманизирано моноклонално антитяло, насочено към човешкия IL-5 рецептор алфа (IL5Rα), който се намира върху еозинофили и базофили. In vitro, липсата на фукоза в
олигозахаридното му ядро подобрява афинитета на свързване на
benralizumab и подобрява антитяло-зависимата клетъчно-медиирана цитотоксичност, което води до
апоптоза на прицелните клетки.
В едно проучване, оценяващо пациенти с лека атопична астма е установено, че еднократната интравенозна доза benralizumab намалява
броя на еозинофилите в перифер-

ната кръв. Впоследствие, фаза I изследване за оценка на безопасността и ефикасността на benralizumab
при пациенти с еозинофилна астма, показа че benralizumab е безопасен и намалява броя на еозинофилите в лигавицата на дихателните пътища, спутума, костния мозък
и периферната кръв.
По-скорошно,
едногодишно,
фаза IIb дозоопределящо проучване установи, че benralizumab 100
mg води до намаляване на изострянията и подобряване на белодробната функция и качеството на
живот при пациенти с неконтролирана, еозинофилна астма.
Подобрението на екзацербациите, FEV1 и ACQ-6 скора са позначими при пациентите с повишени кръвни еозинофили, в сравнение с тези без периферна еозинофилия, което предполага, че
това може да бъде полезен маркер
за идентифициране на тези болни,
които ще се повлияят най-добре
от benralizumab.

Интерлевкин-17
Th17-клетките са подгрупа на
CD4+Т-клетките, които се асоциират с по-тежък фенотип на астма, който е по-малко чувствителен на кортикостероиди и са отговорни за секрецията на цитокините IL-17A, IL-17F, IL-22 и IL-21.
Проучванията показват повишени нива на IL-17A, IL-17F и
IL-22 в бронхоалвеоларния лаваж
(BAL) и бронхиалните биопсии
на пациенти с умерена и тежка
астма. IL-17A, IL-17F и IL-22 се
свързват с увеличеното неутрофилно възпаление на дихателните
пътища, метаплазия на мукозните
клетки и пролиферация на гладката мускулатура.

Secukinumab
и brodalumab
Secukinumab е моноклонално антитяло, насочено срещу IL17A, което показва намаляване
на клиничните симптоми при други Th17-медиирани заболявания,
като псориазис и ревматоиден ар-
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трит. Завършено е фаза II клинично изпитване при пациенти с неконтролирана астма, но резултатите все още не са обявени.
Brodalumab е моноклонално антитяло, насочено срещу IL-17RA,
което наскоро беше тествано във
фаза II клинично изпитване при
пациенти с умерена до тежка астма. Резултатите не показват разлика в AQC скора между болните, лекувани с brodalumab и тези на плацебо, но се наблюдава клинично
значим отговор по отношение на
бронходилататорната обратимост.
* Xolair (omalizumab www.xolair.com) на
Novartis е одобрен за лечение на умерена до
тежка персистираща алергична астма, включително при деца на възраст от 6 до <12 години (разширено показание)
** Периостинът е протеин, секретиран от
бронхиалните епителни клетки в отговор на
IL-13
*** EXCELS – The Epidemiologic Study of
Xolair
**** ACQ – Asthma Control Questionnaire
***** TARC – thymus and activation-regulated chemokine
****** Nucala (mepolizumab, www.nucala.com) на GSK е одобрен за add-on
поддържащо лечение на пациенти над 12
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Заключение
Биологичните средства са обещаваща терапевтична възможност,
тъй като позволяват специфично
инхибиране на съответните патогенетични механизми, имат дълга
продължителност на действие, което позволява редки схеми на дозиране, имат добри профили на безопасност и осигуряват персонализирано лечение.
От друга страна, те са свързани със значителни разходи, предлагат
само специфично инхибиране на конкретни пътища, техният спектър на
ефикасност е по-тесен от стандартните терапии и се налага идентифицирането на прогностични биомаркери за адекватното им практическо
приложение.
години с тежка еозинофилна астма
******* DREAM – Dose Ranging Efficacy and
Safety with Mepolizumab in Severe Asthma
******** MENSA – Mepolizumab as Adjunctive Therapy in Patients with Severe Asthma
********* SIRIUS – Steroid Reduction with
Mepolizumab Study
********** SGRQ – St. George's Respiratory
Questionnaire
*********** Cinqair (reslizumab) на Teva e
одобрен за за add-on поддържащо лечение на
пациенти >/=18 години с тежка еозинофилна
астма
За допълнителна информация:
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В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.bg) можете да намерите повече от 20
статии свързани с тежката бронхиална астма
и нейното лечение
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SGLT-2 инхибиторите
отвъд гликемичния контрол
Д-р Николай Ботушанов
Клиника по ендокринология и болести на обмяната
Медицински университет - Пловдив
Пациентите със захарен диабет тип
2 (ЗДТ2) имат повишен риск за развитие на сърдечносъдови и бъбречни усложнения, които от своя страна водят до промени в качеството
на живот и до повишена смъртност
(1).
Нарастващият брой на хората
със ЗДТ2 и свързаните с него усложнения се превръщат в пандемия, която води до значително натоварване на здравно-осигурителните системи на отделните страни
(2).
Комплексната патогенеза на
ЗДТ2, в която роля играят редица
фактори, прави трудно намирането на „идеалното“ лечение и налага ранното иницииране на комбинирана терапия с различни групи антидиабетни медикаменти.

Все още относително малък
брой пациенти със ЗДТ2 постигат и задържат таргетните стойности на НbА1с (3). Хроничната хипергликемия е основният рисков
фактор за развитие на микроваскуларни усложнения, включително на нефропатия, ретинопатия и
невропатия (4).
За разлика от тях, макроваскуларните усложнения, като миокарден инфаркт, мозъчен инсулт
и периферна артериална съдова
болест не са пряко свързани със
степента и продължителността на
високите серумни нива на глюкозата.
Основните рискови фактори за
макроваскуларните
усложнения
при ЗДТ2 са дислипидемията, артериалната хипертония, затлъстяването, инсулиновата резистент-

ност и съпътстващото протромботично състояние (5).
Ето защо не е изненада, че за
да бъде отчетена клинично значимо намаление на макроваскуларните усложнения, в резултат от
подобрения гликемичен контрол, е
необходим дълъг период от време
– 10 и повече години (6, 7).
До 2015 година липсваха категорични данни за намаляване на
риска за макроваскуларни усложнения от използваните в клиничната практика различни групи антидиабетни медикаменти (8) или
стратегии за промяна в начина на
живот (9).
В най-добрия случай, резултатите от задължителните след 2008
година за всички нови антидиабетни медикаменти проучвания за
сърдечносъдова безопасност, по-

казваха липса на влошаване, но
не и предимства спрямо плацебо.
Публикуваните през последните две години данни от големи рандомизирани плацебо-контролирани проучвания с представители на два класа антидиабетни
медикаменти - инхибитора на натриево-глюкозния котранспортер
2 (SGLT-2) empagliflozin (10) и
агонисти на рецептора на глюкагоно-подобния пептид 1 (GLP-1)
liraglutide и semaglutide - установиха редукция на макроваскуларните усложнения при пациентите
със ЗДТ2 (11, 12).

Механизъм на действие
на SGLT-2 ихибиторите
Представителите на SGLT-2
ихибиторите инхибират натриевоглюкозния котранспортер 2 (SGLT2), който е отговорен за 90% от реабсорбцията на филтрираната глюкоза в проксималните извити каналчета на нефрона (Фигура 1). В
тънките черва и бъбреците, за разлика от останалите тъкани, глюкозата се транспортира през клетъчните мембрани активно чрез натриево-глюкозни котранспортери.
Всекидневно, при физиологични условия, се филтрират около 180 g глюкоза през бъбречния филтър. При нормален бъбречен праг, почти цялото количество филтрирана глюкоза се реабсорбира от тубулните клетки на
проксималните извити каналчета посредством разположените на
апикалните им мембрани SGLT-2,
които представляват симпорте-
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ри (осъществяват еднопосочното
движение на Na+ и глюкоза).
Това е активен процес, който се обуславя от съществуващия
електрохимичен градиент на натрия между тубулния ултрафилтрат и клетките, създаден от Na+/
K+ АТФ-азни помпи, разположени върху базолатералните клетъчни мембрани.
Тези помпи заменят интрацелуларния Na+ с K+, като поради намаляване на нивото на вътреклетъчния Na+ се стимулира навлизането на Na+ от интратубулното
пространство в тубулните клетки
с помощта на разположените на
апикалните им мембрани SGLT.
Тъй като така едновременно се
повишава и вътреклетъчната концентрация на глюкоза, тя напуска тубулните клетки по концентрационен градиент през базолатералните им мембрани, посредством пасивен транспорт с участието на GLUT-2 и попада в перитубулните кръвоносни съдове.
При котранспортирането, съотношението Na+/глюкоза е 1:1 за
SGLT-2 и 2:1 за SGLT-1 (13) (Фигура 1). 80-90% от реабсорбцията на глюкозата в бъбречните тубули се осъществява посредством
SGLT-2. Те са протеини с висок
капацитет и нисък афинитет и са
експресирани в S1 и S2 сегмента
на проксималния извит тубул на
бъбрека.
Останалите 10-20% от филтрираната глюкоза се реабсорбират
посредством SGLT-1, който се откриват в S3 сегмента на проксималния тубул и в чревната мукоза.
При здрави хора, максималният реабсорбционен капацитет на
бъбречните тубули (~375 mg/min)
значително надвишава степента
на филтриране на глюкозата през
бъбречния филтър (~125 mg/min).
Ето защо, при ниво на кръвната глюкоза </=10.0 mmol/l липсва
глюкозурия. Когато това серумно
ниво се надхвърли и количеството филтрирана глюкоза в първичната урина се повиши, се надви-
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Фигура 1. SGLT-2i инхибират натриево-глюкозния котранспортер 2
(SGLT-2), който е отговорен за 90% от реабсорбцията на филтрираната глюкоза в проксималните извити каналчета на нефрона

Глюкоза

Епител, покриващ
проксималното
извито каналче
на нефрона

шава реабсорбционният капацитет на SGLT и се стига до глюкозурия.
При пациентите със ЗДТ2,
дори и при тези с относително добър гликемичен контрол (НbА1с
~6.5%), се наблюдава повишен
бъбречен праг на реабсорбция на
глюкозата в сравнение със здрави
контроли и този праг прогресивно
нараства с влошаване на гликемичния контрол, респективно покачване на нивата на НbА1с (14).
В клетъчни култури от проксимални тубулни клетки от пациенти със ЗДТ2 се отчитат както количествени промени - повишени нива на иРНК за SGLT2, така
също и качествени такива - повишен реабсорбционен капацитет на
SGLT2 за глюкозата.
Ето защо, глюкозурия при
ЗДТ2 се наблюдава при по-високи серумни нива на кръвната глюкоза >/=12.2 mmol/l. Причините за това са неясни, но едно от
възможните обяснения е, че поради нарушената периферна глюкозна утилизация и наличния енергиен дефицит, в опит да се намалят
енергийните загуби, се повишава
бъбречният праг на глюкозна реабсорбция.
Този адаптивен механизъм има
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неблагоприятен ефект при хората
със ЗДТ2, защото води до допълнително повишаване на стойностите на кръвната глюкоза, а тъй
като е съпроводен и с паралелно
повишаване на нивата на серумния натрий - и до развитие на артериална хипертония (15).
Освен за екскрецията на глюкоза, бъбреците имат важна роля и
в глюконеогенезата. Степента на
ендогенната глюкозна продукция,
последваща периода на нощно
гладуване, е ~2 mg/kg/min и точно
съответства на глюкозната утилизация в периферните тъкани (16).
Приблизително 80% от ендогенната глюкоза се произвежда
в черния дроб от аланин основно под влияние на глюкагона. Бъбречните тубулни клетки притежават необходимите глюконеогенетични ензими и сумарно допринасят за 20% от ендогенно образуваната глюкоза, като за разлика
от черния дроб тук процесът е основно под контрола на адреналина и като основен глюконеогенетичен субстрат служи аминокиселината глутамин (17).
При пациентите със ЗДТ2 се
наблюдава повишена степен на
глюкозна продукция от черния
дроб и бъбреците, въпреки съпът-
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стващите високи плазмени нива
на инсулин, показателни за съпътстващо състояние на чернодробна и бъбречна инсулинова резистентност.
Исторически, глюкозурията и
свързаната с нея полиурия се смятаха за белег на лош гликемичен
контрол. С откриването на специфични SGLT2 инхибитори, глюкозурията от нежелан симптом се
превърна в терапевтична цел.
Блокирането на SGLT-2 води
до намалена реабсорбция на глюкоза от бъбречния ултрафилтрат
и глюкозурия, последвани от намаляване на нивото на кръвната
глюкоза и загуба на калории. Важно е да се отбележи, че този механизъм за редукция на серумното ниво на кръвна глюкоза се осъществява независимо от инсулина.
Единственото необходимо условие, за да осъществят SGLT-2
инхибиторите своя глюкозопонижаващ ефект, е да е налице запазена бъбречна функция и адекватна гломерулна филтрация.
Въпреки, че сумарно SGLT-2
определят 80-90% от реабсорбцията на филтрираната глюкоза
(~160 g/24 h), SGLT-2 инхибиторите повишават екскрецията на
глюкозата само до 70-80g дневно
(по-малко от 50% от филтрираното количество глюкоза) (18).
Този парадокс се обяснява от
анатомичното разположение и
уникалните характеристики на
транспортерите SGLT-2 и SGLT-1.
Поради по-проксималното си разположение в нефрона и по-големия си реабсорбтивен капацитет, SGLT-2 обуславят 80-90% от
реабсорбцията на филтрираната глюкоза, докато за по-дистално разположените SGLT-1 остават
останалите 10-20%.
По този начин нормално SGLT-1
работят далеч под максималния си
капацитет ~80-100 g/24h. Инхибирането на SGLT-2 води до достигане на по-голямо количество
филтрирана, но нереабсорбирана
глюкоза до SGLT-1, които пови-
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шават функционалната си активност. Едновременното инхибиране на SGLT 1 и SGLT 2 би довело
до значително засилване на глюкозуричния ефект и до по-нататъшна редукция на НbА1с.

Лечение със SGLT-2
инхибитори
В последните години, одобрение за използване в клиничната практика получиха различни представители на тази група - dapagliflozin, canagliflozin,
empagliflozin. Данни от клинични проучвания показват ефекта от
тяхното приложение върху нивата на НbА1с при пациентите със
ЗДТ2, като монотерапия или в
комбинация с метформин, сулфонилурейни препарати, пиоглитазон и инсулин (19, 20, 21, 22).
Тези изпитвания показват, че
при болни със ЗДТ2 с изходни
нива на НbА1с 7.8-8.2% в групите, лекувани със SGLT2- инхибитор, се постига намаляване
на НbА1с с 0.7-1%. Степента на
редукция на НbА1с и на кръвната глюкоза на гладно не зависи от
вида на използвания SGLT2-инхибитор.
В проучвания с по-кратка продължителност (<1 година) степента на снижение на НbА1с, постигната със SGLT2-итхибиторите, е
сходна с отчетената при приложението на метформин, сулфонилурейни препарати и DPP-4 инхибитори.
В проучванията с по-голяма продължителност (>1 година),
SGLT2-инхибиторите водят до подълготраен позитивен ефект върху гликемичния контрол в сравнение със СУП (23) и DPP-4 инхибиторите (24, 25).
Данните от клинични проучвания показват, че пациентите с
по-висок изходен НbА1с постигат по-високостепенно намаляване на гликозилирания хемоглобин
в сравнение с тези с по-нисък такъв, независимо от използвания
антидиабетен медикамент (26).

Основавайки се на техния бъбречен механизъм на действие,
може да се предположи, че при
прогресивно покачване на плазмените глюкозни концентрации и на
НbА1с, ефикасността на SGLT2инхибиторите не само ще се повишава, но и ще надхвърли тази
на другите антидиабетни медикаменти.
Данните от клинични проучвания потвърждават това предположение (27, 28) Затова, въз основа
на уникалния си глюкозопонижаващ ефект, SGLT-2 инхибиторите
са подходящи за лечение при пациенти със ЗДТ2 с лош гликемичен контрол и високи стойности
на НbА1с, като алтернатива на
необходимостта от започване на
инсулиново лечение.

Механизъм на действие
върху гликемичния
контрол
SGLT-2 инхибиторите подобряват гликемичния контрол и намаляват нивата на кръвната глюкоза
по два различни механизма:
l чрез повишено отделяне на
глюкоза с урината последвано от
реципрочната й плазмена редукция
l чрез намаляване на глюкотоксичността (29), което води до подобряване на инсулиновата чувствителност в периферните тъкани
(30) и повишаване на beta-клетъчната функция (31, 32).
Тъй като не са открити SGLT2 транспортери в мускулите или
beta-клетките на панкреаса, и основното място на действие на
SGLT-2 инхибиторите са бъбречните тубули, наблюдаваното подобрение на инсулиновата чувствителност и инсулиновата секреция, постигнато чрез SGLT-2 инхибирането, може да се отдаде на
намаляване на глюкотоксичността (33).
Мускулите и мастната тъкан
при пациентите със ЗДТ2 са подчертано резистентни към действието на инсулина (16). За да се
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посрещнат енергийните нужди на
организма, плазмената концентрация на глюкозата на гладно достига високи нива, като така се засилва мас ефектът на хипергликемията и се увеличава клетъчния
ъптейк на глюкозната, посредством базалните глюкозни транспортери GLUT 2 и GLUT1.
Лечението със SGLT-2 инхибитори води до рязко увеличаване
на бъбречната глюкозна екскреция, спадане на нивото на кръвната глюкоза и влошаване на енергийния недостиг в периферните
тъкани.
За да посрещнат енергийните
си нужди и генерират достатъчно АТФ в новата ситуация, клетките преминават преимуществено
към липидна оксидация. Крайният продукт от повишената липидна оксидация е acetyl CoA, който
или се метаболизира в цикъла на
Krebs, или служи като прекурсор
в процеса на кетогенезата.
При пациентите със ЗДТ2 цикълът на Krebs е потиснат. Употребата на SGLT2-инхибитори стимулира директно глюкагоновата секреция от alpha–клетките на панкреаса (34), което
води до променено съотношение
инсулин:глюкагон.
Тези хормонални и метаболитни промени благоприятстват преференциалното включване на
acetyl CoA в процеса на кетогенеза. В допълнение на това, инсулиновата резистентност на адипоцитите води до повишена липолиза
и повишени серумни нива на свободни мастни киселини. Свободните мастни киселини, постъпвайки в черния дроб по пътя на betaокислението, се метаболизират
също до acetyl CoA и, в последствие, до кетотела.
Чернодробната продукция на
глюкоза е основният фактор, определящ нивата на кръвната глюкоза на гладно. Свързаната с употребата на SGLT-2 инхибиторите
продължителна редукция на кръвната глюкоза на гладно предпола-
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га, че те водят до намалена чернодробна продукция на глюкоза.
Точно обратното, приложен при
пациенти със ЗДТ2 след нощно
гладуване, dapaglifozin подчертано повишава чернодробната глюкозна продукция, като повишението се задържа в продължение на
2-4 седмици (31, 32) и е свързана
с лекостепенно намаление на нивата на инсулина на гладно и подчертано повишаване на плазмения
глюкагон (32).
Повишените нива на глюкагон
следват повишената чернодробна
продукция на глюкоза, а не я предизвикват. Това обуславя хипотеза, че бързото покачване на чернодробна продукция на глюкоза
след приложението на dapaglifozin
може да бъде обяснено с неврогенни стимули, произтичаща от
активирането на бъбречните нерви, които комуникират директно с черния дроб чрез порталните нервни пътища или индиректно
чрез невралните връзки на бъбреците с централната нервна система и оттам до черния дроб.

Ефект върху кръвното
налягане и бъбреците
Тъй като реабсорбцията на Na+
и глюкоза в проксималния тубул е
свързана, инхибирането на SGLT2 води до умерен негативен воден
и Na+ баланс, последвано от редукция на плазмения обем (35).
Натриуретичният ефект на
SGLT-2 инхибиторите постепенно
намалява в рамките на 2-3 дни и
водният и натриев баланс се възстановяват на ново ниво, характеризиращо се със 7% редукция на
плазмения обем ( 36).
Умереното
намаляване
на
екстрацелуларния обем допринася
за намаление с 5-6 mmHg на систолното и с 1-2 mmHg на диастолното артериално налягане, наблюдавани в рамките на 1-2 седмици след започване на лечението (37).
Допълнителни фактори, като
редукция на телесното тегло (38),
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промени в ренин-ангиотензин алдостероновата система (39), редукция в плазмените нива на пикочната киселина (40) и намалената протеинурия (41), могат да допринасят за продължителното намаляване на артериалното кръвно
налягане.
Увеличават се данните, които
показват, че SGLT-2 инхибиторите оказват протективен ефект върху бъбречните промени, свързани
със ЗДТ2, и могат да забавят прогресията на диабетната нефропатия.
Наблюдаваните
лекостепенна редукция на плазмения обем и
умерено намаление на гломерулната филтрация (ГФ) от порядъка
на 4-5 ml/min/1.73 m2, след иницииране на лечение със SGLT-2
инхибитори, са временни и се отбелязва тенденция за връщане на
ГФ към изходните нива в рамките
на 6-12 месеца след започване на
терапията.
При пациентите със ЗДТ2, повишената реабсорбция на глюкоза и Na+ в проксималните тубули води до понижено количество
Na+, достигащ до юкстагломеруларния апарат (42), и повишено
локално образуване на ренин и
ангиотензин.
Това води до констрикция на
еферентните артериоли и дилатация на аферентните артериоли
чрез промени в нивата на неврохуморалните фактори - азотен
окис, аденозин и простаноиди.
Крайният резултат от това е повишено вътрегломерулно налягане, гломерулна хиперфилтрация и
прогресивно увреждане на гломерулите.
SGLT-2 инхибиторите повишават количеството Na+, достигащ
до юкстагломеруларния апарат, с
последваща вазоконстрикция на
аферентните артериоли, намаляване на гломерулното налягане и
възвръщане на ГФ до норма. По
този механизъм, констрикцията на
еферентните артериоли остава неповлияна.
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Ето защо комбинирането на
SGLT-2 инхибиторите с АСЕ блокери, които водят до дилатация на
еферентните артериоли, теоретично би довело до по-изразен протективен ефект в развитието на
диабетната нефропатия.
Вече има данни от клинични проучвания, потвърждаващи
това теоретично предположение.
В post hoc анализ на данните от
две фаза 3 клинични проучвания
при пациенти със ЗДТ2 и артериална хипертония на предшестваща
стабилна терапия с АСЕ или ARB
блокери, 12-седмичното приложение на dapagliflozin в сравнение с
плацебо е довело до 33.2% редукция на албуминурията, като този
ефект е бил независим от пола,
възрастта и промените в НbА1с,
телесното тегло и ГФ (43).
Тези интраренални хемодинамични ефекти вероятно обясняват наблюдаваното намаление с
30-40% на микроалбуминурията и
макроалбуминурията при пациенти със ЗДТ2, лекувани със SGLT-2
инхибитори (43, 44).
При приложение на SGLT-2 инхибитори при болни с установена диабетна нефропатия с намалена ГФ (<60ml/min/1.73 m2) се наблюдава по-слабо намаление на
телесното тегло и НbА1с обусловено от глюкозурията, в сравнение с тези с нормална ГФ. По отношение на степента на понижаване на артериалното налягане и
на протеинурията не се наблюдава подобна разлика (45).
Резултатите от проучването
EMPA-REG OUTCOME при 7020
пациенти със ЗДТ2 с висок сърдечносъдов риск, рандомизирани на лечение с empagliflozin или
плацебо, показаха намаление с
14% (р=0.04) на първичната композитна крайна цел: сърдечносъдова смърт, нефатален инфаркт на
миокарда или нефатален мозъчен
инсулт (46).
По отношение на вторичната
композитна бъбречна крайна цел
(честота или влошаване на нефро-
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патията, определена като удвояване на серумния креатинин, снижаване на GFR <45 ml/min/1.73 m2,
развитие на макроалбуминурия,
необходимост от започване на хемодиализа, трансплантация или
бъбречна смърт) е отбелязана редукция с 39% (р<0.01) в групата
с empagliflozin в сравнение с плацебо (47).
Ако подобни резултати по отношение на забавяне на прогресията на диабетната нефропатия
при използване на SGLT-2 инхибиторите се потвърдят и в други проучвания, това ще окаже важен ефект върху възможността за
превенция на диабетната нефропатия, която е най-честата причина за терминална бъбречна недостатъчност в развитите страни.
Тъй като този ефект в проучването EMPA-REG OUTCOME
(46) е наблюдаван в продължение
на 3.1 години, за който период се
отчита лекостепенна редукция на
НbА1с (~0.28%), е малко вероятно да се обясни благоприятният
ефект на empagliflozin върху бъбречната функция с подобрения
гликемичен контрол. По-скоро нефропротективният ефект е резултат от предизвиканите от приложението на empagliflozin промени във вътребъбречната хемодинамика.

Превенция на
сърдечносъдовите
заболявания
Сърдечносъдовата смъртност е
водеща причина за смърт при пациентите със ЗДТ2 (48). Проучването EMPAREG OUTCOME показа, че empagliflozin намалява композитната първична сърдечносъдова крайна цел сред пациенти
със ЗДТ2 и предшестващо сърдечносъдово заболяване или ангиографски документирано дифузно
коронарно заболяване с 14% (HR
0.86, 95% CI 0.74–0.99, р=0.04).
Въпреки това, е отбелязано
значително разминаване при трите измервани показателя: нефа-

тален миокарден инфаркт (HR
0.87, р=0.22), нефатален мозъчен инсулт (HR 1.24, р=0.23) и
сърдечносъдова смърт (HR 0.62,
р=0.001). Хоспитализациите за
сърдечна недостатъчност показват редукция с 35% в групата с
empagliflozin (HR 0.65, р=0.002).
SGLT-2 инхибиторите, и в
частност empagliflozin, са първата
група антидиабетни медикаменти,
които наред със статините (49) и
антихипертензивните медикаменти (50) също водят до намаляване
на тези сърдечносъдови събития.
Но за разлика от последните, при които положителните им
ефекти се проявяват след ~1 година от началото на приложението
им, то при empagliflozin разделянето на кривите на Kaplan-Meier
за сърдечносъдовата смъртност и
хоспитализацията за сърдечна недостатъчност в сравнение с плацебо става още на третия месец
от началото и прогресивно се раздалечават в хода на проучването,
обхващащ средно 3.1 години наблюдение.
Няколко фактора, включително
липсата на ефект върху намаляването на риска за миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, липсата
на намаление на честотата на нестабилната ангина пекторис и бързата проява на положителен ефект
върху сърдечносъдовата смъртност, показват, че положителния
ефект на empagliflozin върху сърдечносъдовите крайни цели не е
свързан със забавяне на атеросклеротичния процес, а с други
фактори (51).
Подобреният гликемичен контрол не може да обясни положителния ефект върху наблюдаваните сърдечносъдови усложнения. Първо, хипергликемията е
слаб рисков фактор за сърдечносъдово заболяване (4). Второ,
за да се прояви положителният
ефект на подобрения гликемичен
контрол върху сърдечносъдовите прояви, отнема много години.
(5, 6) и трето, наблюдаваната ре-
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дукция на НbА1с в хода на проучването EMPA-REG OUTCOME е
умерена – 0.45% на 90 седмица и
0.28% на 204 седмица и сходна с
тази, постигната с DPP-4 инхибитори в три нон инфериорити проучвания, които не показват никакви сърдечносъдови ползи в сравнение с плацебо (52, 53, 54).
Възможно обяснениe на резултатите от проучването EMPA-REG
са промените, които SGLT-2 инхибиторите предизвикват, а именно преминаване от глюкозна към
липидна оксидация в периферните
тъкани и в миокарда, и свързаната с това повишена продукцията на
кетони, да обуславят наблюдаваните благоприятни ефекти (55, 56).
Количеството кислород, необходимо да се генерира АТФ от
разграждането на мастните киселини, обаче е по-голямо в сравнение с това, което е необходимо, за
да се произведе същото количество АТФ от глюкозния метаболизъм, и това очаквано би трябвало
да доведе до повишена кислородна консумация и миокардна исхемия (57).
Ето защо, преминаването от
глюкозен към мастен метаболизъм не може дa обясни отбелязания благоприятен ефект на
empagliflozin върху сърдечносъдовата смъртност и сърдечната
недостатъчност.
Въпреки че миокардът преференциално усвоява кетотелата и
по този начин оксидирането на
кетотелата може да е свързано с
подобрение на миокардната ефективност (55, 56), са необходими
още проучвания, които да покажат дали преференциалното оксидиране на кетотелата от миокардните клетки осигурява енергетични предимства на увреденото сърце.
Наблюдаваната редукция на артериалното налягане от порядъка
на ~5/2 mmHg може отчасти да
обясни положителните сърдечносъдови резултати. Въпреки това,
предишни проучвания показаха,
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че положителният ефект от понижаване на артериалното налягане
върху сърдечносъдовия риск отнема ~1 година за да се прояви и
има по-изразен ефект върху мозъчните инсулти отколкото върху
останалите сърдечносъдови събития (50).
От друга страна, отчетените
промени в налягането на брахиалната артерия не дават пълна представа за постигнатата редукция на
централното налягане в аортата и
за ригидността на съдовата стена,
които са основни рискови фактори за сърдечносъдово заболяване
(58).
SGLT-2
инхибиторите
водят до продължителна редукция
на екстрацелуларната течност и
плазмения обем. Този диуретичен
ефект води до намаление на следнатоварването на миокарда, намаление на кислородните нужди
и подобрение на левокамерната
функция.
Намаленото преднатоварване, в
резултат на редуцирания плазмен
обем, се предполага, че действа
синергистично с намаленото следнатоварване в посока редукция на
сърдечносъдовите събития, особено при пациенти със ЗДТ2 и
исхемична болест на сърцето, нарушена ЛК функция или застойна
сърдечна недостатъчност.
Въпреки че хипотезата за диуретичния ефект беше подложена
на съмнение (59), едновременното
намаляване на пред- и следнатоварването, постигнато със SGLT-2
инхибиторите допринася за намаление на сърдечносъдовата смъртност, което се доказва в проучването EMPA-REG OUTCOME.
Редукцията на интраваскуларния обем може да стимулира ренин-ангиотензин-алдостероновата
система и да усложни сърдечносъдовите промени чрез активиране на тип 1 ангиотензиновите рецептори (АТ1) (60).
Наблюдаваният
положителен
ефект върху сърдечносъдовите
усложнения може да се дължи на
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факта, че по-голяма част от пациентите със ЗДТ2 приемат АСЕ
блокери или АТ1 блокери, за които може да се очаква, че благоприятстват активирането на АТ2
рецептора и стимулират ангиотензин 1-7 пътя, предизвикващ вазодилатация и имащ антипролиферативен ефект върху гладкомускулните клетки в съдовата стена, антиаритмичен, противовъзпалителен и позитивен инотропен
ефект (60).
Фактът, че не се наблюдава покачване на сърдечната честота,
въпреки понижаване на артериалното налягане и плазмения обем,
предполага потискане на сърдечните симпатикусови нервни влакна, което може да допринася за
наблюдаваните положителни сърдечносъдови ефекти, доказани с
empagliflozin.
Намаляването на разтягането на миокарда, чрез редукция на
пред- и следнатоварването, води
до намаляване на камерната възбудимост и предпазва от аритмии,
като по този начин намалява риска от внезапна сърдечна смърт
и сърдечносъдова смъртност от
„други“ причини, като това също
би могло да обясни резултатите от
по-горе цитираното проучване.
SGLT-2 инхибиторите стимулират екскрецията на пикочната
киселина. Въпреки че доскоро се
считаше, че повишените нива на
пикочна киселина са просто “невинен свидетел“, се натрупват все
повече доказателства, че повишената пикочна киселина предизвиква сърдечносъдово заболяване
чрез един двустъпков процес (61),
започващ с обратима хипертония,
съдово възпаление и бъбречна увреда, които водят до атеросклеротично сърдечносъдово заболяване.
Въпреки че този процес не
може да допринесе за наблюдаваната ранна редукция на сърдечносъдовата смъртност в рамките на три месеца в EMPA-REG
OUTCOME, той може да е от зна-
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чение за прогресивното редуциране на честотата на сърдечносъдовите заболявания в рамките на
последващите 1-3 години. Нещо
повече, намаляването на пикочната киселина може да има важна роля в изразеното забавяне
на прогресията на диабетната нефропатия (61).
Затлъстяването и инсулиновата резистентност са независими
сърдечносъдови рискови фактори.
Със своя ефект върху телесното
тегло, SGLT-2 инхибиторите могат да окажат продължителен благоприятен ефект върху сърдечносъдовите усложнения.
Други потенциални механизми, на които би могъл да се дължи благоприятният ефект върху сърдечносъдовата смъртност
в EMPA-REG OUTCOME, включ-

секция медицината днес в българия
ват повишената глюкагонова секреция, директен ефект върху миокарда и промените в плазмените
електролити и/или разпределение.
При хора глюкагонът няма
ефект върху ЛК функция (62), а
при животински модели - активирането на глюкагоновите рецептори уврежда контрактилитета на
миокарда (63), което прави повишения глюкагон малко вероятна
причина за наблюдавания благоприятен ефект.
SGLT-2 транспортери не се откриват в миокарда, но има SGLT1. Ефектът от блокирането на
SGLT-1 върху миокарда би бил
по-скоро негативен отколкото позитивен. Трябва да се отбележи,
че SGLT-2 инхибиторите предизвикват негативен натриев баланс,
което би могло да доведе до пре-

разпределение на Na+ от вътреклетъчното към извънклетъчното
пространство.
Това преразпределение би могло да доведе до намалена интерстициална миокардна фиброза
(64), въпреки че този ефект отнема време и не може да обясни наблюдавания положителен ефект в
рамките на първите три месеца.
Наблюдавани са леко 3-5% повишение в нивата на серумния
фосфор и 7-9% повишение в серумния магнезий, но липсват данни от клинични проучвания при
които такива малки промени в серумните нива са довели до положителни ефекти върху сърдечната функция.
Списък с използваните в статията 64 източника може да бъде получен от автора
Статията се издава със съдействието на
AstraZeneca. BUL-APR17-DIA-01-ART

Изводи:
Въвеждането в рутинната клинична практика на
групата на SGLT-2 инхибиторите разширява терапевтичните ни възможности за по-всеобхватно повлияване на многообразните патогенетични нарушения характерни за ЗДТ2 и за индивидуализиране на
лечението.
Данните от проучвания показаха ефикасността и
безопасността на тези медикаменти, както като монотерапия, така и в комбинация с други перорални
хипогликемизиращи средства и инсулин, при лечение на пациентите със ЗДТ2.
Те могат да бъдат използвани като втора или трета

стъпка в лечението на ЗДТ2 с очаквана редукция на
НbА1с от 0.8-1%. Постигнатият дългосрочен ефект
върху гликемичния контрол е съпроводен с намаляване на телесното тегло и нисък хипогликемичен риск.
Регистрираните при тяхната употреба допълнителни ползи, като редукция на артериално налягане,
телесно тегло и пикочна киселина, както и доказаните с empagliflozin намаление на сърдечносъдовата
смъртност и забавяне на прогресията на бъбречните
промени, наред с добрия им профил на поносимост,
ги правят подходящи за ранно включване в терапията при пациентите със ЗДТ2.
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Остър аортен синдром
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Острият аортен синдром (OAC)
е термин, обединяващ спешни, животозастрашаващи състояния със
сходни клинични характеристики остра аортна дисекация, интрамурален хематом, пенетриращ атеросклеротичен улкус, травматична увреда на аортата.
Представя се като остра „гръдна” болка. Етиопатогенезата на
синдрома включва разкъсване или разязвяване на интималния слой на
аортата, което позволява на кръвта да раздели слоевете на стената, или
разкъсване на ваза вазорум – в случаите на интрамурален хематом.
Най-често, аортният синдром се причинява от дисекация на съда. Популационни проучвания установяват около 6-10 аневризми на 100 000
пациенти, а данни за дисекации се откриват при 1-3% от извършените
аутопсии, като артериалната хипертензия и някои вродени генетични заболявания са основни рискови фактори.
Пациентите с остър аортен синдром имат сходна симптоматика, независимо дали се касае за дисекация, интрамурален хематом, пенетриращ
улкус или травматична увреда.
Болката е най-честото оплакване и винаги трябва да насочва вниманието на лекаря към тези заболявания. Диагнозата се поставя посредством компютърна томография, ехокардиография – трансторакална и
трансезофагеална, и магнитно резонансно изобразяване. Прогнозата зависи от степента на ангажираност на аортата, навременната диагностика
и лечение – хирургично, ендоваскуларно и медикаментозно.

През 1760 година д-р Nicholls,
лекар на крал Джордж II, пръв установява остра дисекация на аортата при аутопсия. С напредъка на
образните изследвания и терапевтичните интервенции се увеличава
и вниманието към тези патологични
състояния и се подчертава нуждата
от ранна диагностика и лечение.

Патофизиология
Аортният синдром възниква при
разкъсване или разязвяване, което
позволява кръв да навлезе от аортния лумен в медията, или разкъсване на ваза вазорум в стената на
аортата. Инфламаторният отговор в

медията спрямо кръвта може да доведе до дилатация и руптура. Найчесто аортният синдром се причинява от дисекация на съда (1).
В класическия случай има разкъсване на интимата, предхождано
обикновено от дегенерация на стената или кистична медионекроза.
Кръвта навлиза през интималното
разкъване като разделя интима от
медиа, формирайки фалшив лумен.
Пропагацията на аортната дисекация може да се разшири антеградно или ретроградно, засягайки
аортни разклонения и предизвиквайки усложнения като тампона-
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да, аортна клапна недостатъчност,
синдроми на просимална или дистална малперфузия (2, 3, 4).

Епидемиология
В исторически план, сифилисът
е бил основна причина за аортен
синдром, но в съвремието най-често за аортна дисекация или интрамурален хематом се обвинява артериалната хипертония (75% от болните са с анамнеза за хипертония).
Други рискови фактори включват пушене, използването на наркотични вещества (като кокаин или
амфетамини) и травматична контузия. При млади пациенти (<40 години), хипертонията и атеросклерозата са по-редки етиологични
фактори, а по-чести са синдром на
Marfan, бикуспидна аортна клапа
или предходни оперативни интервенции на аортата (5, 6).
Повечето данни за честотата на
заболяването са от аутопсии. Популационни проучвания установяват около 6-10 аневризми на 100
000 пациенти, а данни за дисекации се откриват при 1-3% от извършените аутопсии.
Дисекацията на аортата е три
пъти по-често срещана при мъже,
като 75% от случаите са във възрастовата група 40-70 години, с пик
при 50-65 годишните. През първите
24-48 часа от настъпването на дисекацията на всеки час умират 1-2%
от засегнатите пациенти (7, 8, 9).
Най-честата причина за травматична аортна дисекация или руптура са пътнотранспортни произшествия. Проучване при аутопсии
на жертви на пътни произшествия
установява, че приблизително 20%
от пациентите са имали разкъсана
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Таблица 1. Предразполагащи заболявания за аортен синдром
Болести на
съединителната тъкан
Дългогодишна не- Синдром на Marfan
лекувана артериал- Синдром на Loeys–Dietz
на хипертония
Синдром на Ehlers–Danlos
Тютюнопушене
Синдром на Turner
Дислипидемия
Бикуспидна аортна клапа
Кокаин
Коарктация
Амфетамин

Съдови възпалителни
и автоимунни заболявания
Гигантоклетъчен артериит
Болест на Takayasu
Болест на Behcet
Болест на Ormond
Сифилис
Туберкулоза

Високоскоростна
травма
Пътно- транспортни
произшествия
Падане от голяма
височина

Ятрогенни фактори
Катетър/инструмент
интервенция
Клапна/аортна хирургия
Пристенно или цялостно
клампиране на аортата
Анастомоза с графт
Аортопластика

Таблица 2. Клинична картина при аортен синдром
Тип А

Тип В

Интрамурален хематом

Пенетриращ атеросклеротичен улкус

Травматична увреда или руптура

аорта, което подчертава значението на този механизъм.

Генетични рискови
фактори
Те са обикновено с автозомнодоминантен тип и са най-отчетливи при по-млади пациенти. Аортна дисекация и аневризма се открива при около 20% от хората с
подлежащо генетично заболяване
и промени в съединителната тъкан (синдром на Марфан, синдром
на Търнър, или синдром на EhlersDanlos, особено Тип IV) или патологична клетъчната сигнализация
(синдром Loeys-Dietz).
Най-честите мутации са в двата гена за фибрилин (FBN1) или
TNF-рецептор 2 гена (TGFBR2)
при болни със синдром на Марфан
и Loeys- Dietz съответно (10, 11).

Клинична картина
и симптоми
Пациентите с остър аортен
синром често са със сходна сим-

Симптоматика
Синкоп
Тампонада
Силна гръдна болка
Силна болка в гърдите или гърба
Мигрираща болка

Гръдна болка
Болка в гърба
Тампонада
Без болка
Болка с нисък интензитет
Болка в гърба или корема
Високоскоростна травма
Силна болка
Синкоп
Тампонада

птоматика, независимо от основното заболяване като дисекация, интрамурален хематом, пенетриращ
атеросклеротичен улкус или аортна руптура.
Болката е най-често представяният симптом, независимо от възраст, пол или други придружаващи фактори. Обобщените данни от
над 1000 случая показват, че острата дисекация се манифестира като
рязка болка в 84% от случаите с
първоначално тежка интензивност
в 90% (12, 13).
Пациентите описват болката от
остра дисекация като остра или
пронизваща. Болка, ирадиираща
към шията, гърлото и/или челюстта, може да насочи към участието
на възходящата аорта, особено когато е съчетана с „духащ” шум на
аортна регургитация или признаци на тампонада. Обратно, болка в
гърба или корема може да е предвестник на дисекация на аортата десценденс.

Други характеристики
Аортна недостатъчност
Миокардна исхемия
Неврологична симпотоматика
Високо артериално налягане
Бъбречна недостаатъчност
Клаудикация
Дистална малперфузия
Високо артериално налягане
Рядко малперфузия
Високо артериално налягане

Хипотония
Шок

Болката от аортен произход често може да бъде объркана с остър
коронарен синдром. Сърдечни ензими, тропонин и ЕКГ промени могат да бъдат основополагащи в диагнозата, но само липсата на D-димери и ЕКГ промени се смята за
специфична, за да се изключи остър аортен синдром.
D-димери - над 500 ug/l, корелират със степента и тежестта на
аортното заболяване, но не успяват да разграничат острият аортен
синдром от белодробна емболия.
Критично повишени D-димери
трябва, обаче, да насочат към бързо извършване на компютърна томография (КТ) или трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ) за потвърждение на животозастрашаваща диагноза (14).

Остра аортна дисекация
При аортна дисекация основната патология е интималното разкъсване, което прониква
в аортната медия. Това входно
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разкъсване (ентри) се случва на
места с най-голямо напрежение в
стената.
Обикновено е в рамките на
няколко сантиметра от аортната
клапа в дясната странична стена
на възходящата аорта (тип А дисекция) или в близост до мястото
на ligamentum arteriosum в аортата десценденс (15, 16, 17).
Кръвта под високо налягане
дисецира стената като се образуват истински и фалшив лумен
(18). Друго ре-ентри (ако има
такова) позволява на кръвта да
циркулира през лъжливия лумен.
Исхемични симптоми се появяват, когато флепът оклудира аортен клон.

Класификация
Най-често прилаганата класификация е тази на De Bakey и
Stanford (Фигура 1):
l Тип I: произхожда от възходящата аорта и се разпространява дистално да включва най-малко аортната дъга и обикновено
аортата десценденс
l Тип II: произхожда и се
ограничава до възходящата аорта
l Тип III: произхожда от низходящата аорта и се разпространява най-често дистално:
- Подтип IIIa: ограничена до
низходяща гръдната аорта
- Подтип IIIb: разширяване под
диафрагмата
Класификацията по Stanford
разделя дисекциите в две категории - тези, които включват възходящата аорта, и тези, които са
в низходящата аорта:
l Тип A: всички дисекции,
включващи възходящата аорта,
независимо от мястото на произход
l Тип B: всички дисекции,
които не включват възходящата
аорта.
Съществуват и други класификации на аортна дисекация – на
Reul, Sethi, Dubost, Kolffs, Battes,
Ballderman, Pokrovsky.
Смята се, че интрамуралните хематоми (IMH) са 10 до 30%

секция медицината днес в българия
от всички случаи на остър аортен синдром (19). Те са вариант
на дисекация, където кръвта се
събира в аортната стена без присъствието на интимален флеп.
Интрамуралните
хематоми
се дължат на руптура на vasa
vasorum и са разположени в медията или на кръвоизлив в рамките на атеросклеротична плака.
Може да са свързани с хипертония или контузионна увреда или
може да възникнат от пенетриращ атеросклеротичен улкус (20).
Интрамуралните хематоми могат спонтанно да претърпят регресия, но може да има тенденция за увеличаване на размера.
IMH се случва много по-близо
до адвентицията, което обяснява
по-високия процент на руптура
(35%) в сравнение с дисекцията
(21). Може също да се разшири
в посока на аортния лумен и да
премине в дисекация. IMH авансират внезапно и непредвидимо.

Пенетриращ
атеросклеротичен улкус
Пенетриращият атеросклеротичен улкус (PAU) е дефект или лезия на интимата, където има атеросклеротични плаки. Той се среща най-често в аорта десценденс.
Прогресираща ерозия на интимата може да доведе до навлизане на кръв в медията и в резултат
на това се получава кръвоизлив.
Поява на IMH (заради ерозия на
аортни vasa vasorum от язва) или
дисекация също може да се очаква.
Освен това, пенетрация към
адвентицията може да доведе до
псевдоаневризма, формиране на
аневризма и дори руптура (22).
PAU има най-висок процент на
аортна руптура (до 42%), в сравнение с IMH и дисекация.

Травматична аортна
увреда
Травматичните увреди на аортата се появяват в резултат найчесто на високоскоростни травми
(пътнотранспортни
произшест-
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вия) и обикновено водят до незабавна смърт. Най-често засегнато
място е дистално от лявата подключична артерия, където аортата е фиксирана чрез ligamentum
arteriosum (23). Малко от тези
увреди могат да се представят с
непълна руптура, резултираща в
дисекация, IMH или формиране
на псевдоаневризма.

Диагноза
Поради подобряването на образната диагностика през последните десетилетия, откриването на
острия аортен синдром се увеличи значително. PAU и IMH бяха
почти непознати при предишните
методи на изследване. Тези нарушения са класифицирани като отделни патологични състояния чак
към средата на 80-те години.
Днес - в ерата на триизмерните образи и образи с висока резолюция - постигнати посредством
компютърна томография (КТ),
магнитно резонансно изследване
(MRI), трансезофагеална ехография (TEE) - тези заболявания се
разпознават все по-често.
Целите на образната диагностика при пациенти с предполагаем аортен синдром са потвърждаване на диагнозата, класификация и тип на аортната патология, локализиране на интималното разкъсване и идентифициране на налагащи интервенция състояния. Допълнителна информация получаваме също и за аортната дъга и големите супрааркусни съдове.

Електрокардиография
Електрокардиографията е важен първи диагностичен тест. Извършва се при всички пациенти с
остра болка в гърдите (26). Диференциалната диагноза между
острия коронарен синдром (ОКС)
и острия аортен синдром (ОАС) е
важна, още повече, че ОКС може
да е резултат от ОАС.
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Таблица 3 и 4. Сравнение между образните диагностични методи (24, 25)
Техника на изследване
ТЕЕ
СT
MRI
Сензитивност
Специфичност
Класификация
Локализация на интималното
разкъсване
Аортна регургитация
Перикарден излив
Медиатинален хематом
Ангажиране на клонове на аортата
Ангажиране на коронарните артерии
Излагане на рентгенови лъчи
Комфорт за пациента
Удобство за проследяване
Интраоперативна достъпност

Сензитивност
98 (95–99)
100 (96–100)
98 (95–99)

Специфичност
95 (92–97)
98 (87–99)
98 (95–100)

TTE/TEE
++
+++
+++
+++

CT MRI
++
++
++
-

MRI
+++
+++
++
++

Angiography
++
++
+
+

IVUS
+++
+++
++
+

+++
+++
++
+
++
+
++
+++

++
+++
++
++
++
++
-

++
++
+++
++
+
+
+++
-

++
+++
+++
+++
+
(+)

+
+++
++
+
(+)

Рентгенография
на гръден кош

Фигура 1. Класификации на аортните дисекации
Тип А

Рентгенографията
предоставя важна информация за заболяването, тъй като аортната сянка е патологична при 80-90% от
случаите. За съжаление, подобна
картина може да се наблюдава и
при болни без дисекация.
Дилатацията на асцендентната аорта, визуализирана като
протрузия на нейната сянка в
десния медиастинум, е характерен образ при наличие на проксимална дисекация. Дилатацията на аортното копче и на десцендентната аорта е типична за
дисталната форма на заболяването (27).

Тип I

Тип Б
Тип II

Тип III

Компютърна
томография
Винаги когато има съмнение
за остър аортен синдром, компютърната томография с контрастно
усилване е предпочитаният метод
за образна диагностика. Характеризира се с почти 100% сензитивност и специфичност за диагнозата, както и отдиференциране и класификация на аортния
синдром. Изследването се счита за златен стандарт за диагно-

стика на ОАС и позволява планиране на обема на интервенцията, както и оперативната стратегия (28).
КТ позволява пълна диагностична оценка на гръдната аорта,
включително лумен, съдова стена и периаорталната област. Както контрастно усиленото изследване, така и нативното, са ценни.
Нативното сканирате изобра-

зява интрамуралните хематоми
(форма на полумесец или циркулярно задебеляване на стената) и
тромбоза на фалшивия лумен при
случаите с дисекация.
Контрастно усилените изображения позволяват демонстрация на интималния флеп, което
ги прави един от най-надеждните подходи при диагностицирането на дисекация.
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Контрастните разлики между
артериалната и венозната фаза
могат да помогнат при разграничаване на истинския и фалшивия
лумен. Диагнозата на IMH и PAU
е също изкличително точна с КТ.
Улкусът обикновено е заобиколен от обширни атеросклеротични плаки.
КТ изображенията на аортата трябва да включват и илиачните артерии за евентуална ендоваскуларна интервенция, както и
супрааркусните съдове за оценка
на степента на дисекация и възможни неврологични усложнения
(29, 30).
Други предимства на КТ са наличност и неинвазивност. Найосновните недостатъци на КТ са
излагане на пациента на големи
дози на йонизиращо лъчение и
употребата на контрастни вещества. КT не предлага възможност
за оценка на аортна недостатъчност или на ангажиране на коронарните артерии.

Магнитно резонансно
изследване
MRI е ценно средство за диагностика на острия аортен синдром. MRI може да бъде изключително акуратно изследване дори
без използването на контраст.
Въпреки че MRI има най-висока чувствителност и специфичност за откриване на всички форми на аортна патология и
осигурява по-висока анатомична
подробност, в сравнение с други образни методи, използването
му е ограничено от наличността, разхода и други ограничения
- например болни с пейсмейкъри, клипсове на аневризми или
други метални устройства. Удължено време на сканиране и ограничен достъп до нестабилни пациенти са допълнителни ограничения.

Ехокардиография
Трансторакалната ехокардиография (ТТЕ) може да бъде използвана като скринингов метод
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за диагностика на остър аортен
синдром на проксималната аорта.
TTE е полезна за бърза оценка
на аортна недостатъчност, перикардна тампонада, ангажиране на
дъга и супрааркусни съдове, както и лявовентрикулната систолна
функция.
Хемодинамично
нестабилни
пациенти, при които TTE демонстрира перикарден излив, се превеждат в операционна зала, стабилизират се и тогава може да
се направи допълнителна оценка
чрез трансезофагеална ехокардиография.
Кардиохирурзите разчитат на
ехокардиографията дори повече от другите образни методи,
включително и KТ, в условията
на спещност (31).

Интрапроцедурни
образни методи
Интрапроцедурната
трансезофагеална
ехокардиография
(ТЕЕ) може да се използва за
правилното позициониране на
канюлите, оценка на лявокамерната функция и постпроцедурния резултат.
Чрез епиаортна ехография
може точно да се определи истинският и фалшивият лумен,
наличие на атеросклеротични
плаки и калциеви депозити, което е от изключително значение
за безопасно канюлиране.
При хибридните техники на
лечение на аортни дисекации,
интраоперативната флуороскопия е наложителна.
Такъв метод е Frozen Elephant
Trunk (FET), който предоставя възможност за корекция на
тип А дисекации, при които има
множество интимални разкъсвания, включително и в десцендентната аорта.
Ценно образно изследване е и
ангиоскопията, чрез която може
да се отдеференцира истински
от фалшив лумен, както и да се
прецизира имплантирането на
ендопротезата.
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ТЕЕ може да се извърши,
докато хирургът едновременно подготвя оперативното поле.
Това е много чувствителен и
специфичен метод за диагностициране на аортна патология.
Единственото ограничение е,
че дисталната част на възходящата аорта и проксимална част
на дъгата не се визуализират
ясно при повечето пациенти.
Може да се направи оценка на
аортната клапа и възможностите за хирургична интервенция.
Наличието на IMH се характеризира със сърповидно задебелена аортна стена, липсата на
фалшив и истински лумен и липса на интимален флеп. Единственото ограничение за ТЕЕ като
метод за диагностика, е нуждата
от опитен ехографист, който да
интрерпретира резултатате, което в условия на спешност, не винаги е възможно.

Аортография
Инвазивните техники за изобразяване на аортата напоследък имат по-малко значение поради развитието на нови, неинвазивни методи.
В миналото аортографията беше златен стандарт за диагностика на аортна дисекация.
Ограниченията за това изследване включват неговия инвазивен характер и риск за допълкнително увреждане на интимата,
използването на контрастни вещества, както и ограничения при
визуализация на тромбозирали
дисекации, IMH.
Специфичността за диагностициране на аортна дисекация
е >95%, но чувствителността е
средно 90% (32). Вътресъдов
ултразвук (IVUS) с високочестотни трансдюсери (8-10 MHz)
се използва като допълнение на
конвенционалната ангиография
при диагностицирането на остра
дисекация.
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Лечение
Една трета от смъртните случаи, свързани с ОАС, са резултат от тежка органна недостатъчност, което подчертава значението на ранната интервенция. Целта на лечението е да се предотврати прогресията на заболяването и неговите смъртоносни усложнения. Първоначалната грижа
за всички пациенти с остър аортен синдром включва облекчаване на болката и агресивен стриктен контрол на артериалното налягане.
Бета-блокерите са предпочитаните медикаменти, защото те
не само намаляват системния натиск върху съдовата стена, но
и понижават сърдечната честота. При повечето пациенти целта е систолното налягане да бъде
между 100 и 120 mmHg и сърдечна честота <60 удара в минута или най-ниските поносими
нива, които осигуряват адекватна мозъчна, коронарна и бъбречна перфузия.
Вазодилататори могат да бъдат добавени, ако бета-блокерите не са достатъчни за контрол на налягането. Те никога
не трябва да се използват като
първоначална форма на терапия,
преди започване на бета-блокери, поради рефлекторната тахикардия. Медикаментозната терапия е единствено лечение на
неусложнени тип В дисекации.
Като алтернатива при този тип
се използва и ендоваскуларно
лечение.

Аортна дисекация
тип А

секция медицината днес в българия
Фигура 1. Алгоритъм за лечение и диагностика на остър аортен синдром (33)

Магнитно резонансно изследване

Оперативна интервенция

Хирургичните техники, използвани за лечение на аортната дисекация, варират съобразно
мястото на дисекиращия процес
и неговото разпространение. За
дисекации тип А процедурата се
състои в интерпозиция на дакронова протеза, след резециране
на съответния участък от аортната, в условия на екстракорпорална циркулация.
След отварянето на истинския
лумен се прави оценка за функцията на аортната клапа за наличие на аортна регургитация.
При нужда се предприема аорт-

но клапно протезиране. Алтернативни техники са описани от
Bentall. Анастомозите се извършват чрез използването на
„сандвич” техника.

Аортна дисекация
тип B
Ендоваскуларното поставяне
на стент-графт е първа опция на
избор при усложнена тип В дисекация на аортата (хемоторакс,
персистиращ болков синдром,
неповлияваща се от медикаменти хипертензия, синдром на малперфузия).
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Тези устройства обикновено
се въвеждат през феморалната артерия. Алтернативен достъп представляват илиачните
артерии и инфрареналната част
на коремната аорта. Флуороскопията е задължителна, а помощни средства като вътресъдов ултразвук и TEE могат да бъдат
полезни за определяне на истинския и фалшивия лумен, както и зоната на проксимално и
дистално закрепване на стентграфта. Размерът на протезата
трябва да надвишава 10 до 20%
диаметъра на нативната аорта.
Трябва да се внимава да няма
нараняване на проксималната
аорта по време на имплантиране на стент-графта, с което се
намалява рискът от ретроградна
дисекация и свързаната с това
усложнение смъртност (34, 35).
От голямо значение е определянето на т.нар. „landing” зона на
ендопротезата.

Интрамурален
хематом
Тип А. Препоръчителното лечение за пациенти с тип A IMH
е незабавната хирургична интервенция. Проксимални IMH са
свързани с потенциална прогресия до дисекация, аневризма, руптура, както и с лоши клинични резултати.
Рискът за нехирургичен подход към тип А IMH е свързан с
ранна смъртност от 55% в сравнение с 8% след хирургична интервенция. Въпреки това, за пациенти със значими съпътстващи заболявания и неусложнени тип A
IMH (без дисекация или интимал-

секция медицината днес в българия
но разкъсване, дебелина по-малка от 11 mm, диаметър на аортата
по-малко от 50 mm), се препоръчва медикаментозно лечение с проследяване чрез KТ и навременна
хирургична интервенция при нужда.
Тип В. Лечението на IMH, засягащи десцендентната аорта, е
подобно на това, което се препоръчва за тип В дисекции.
IMH на десцендентната аорта
имат болнична смъртност от 10%,
подобна на тази при тип B аортна
дисекация.

Пенетриращ
атеросклеротичен улкус
Има много важни фактори, които трябва да се вземат под внимание при лечението на пенетриращ
атеросклеротичен улкус. Трябва да се определи брой (единични
или множествени), локализация
(тип A или В), усложнения (IMH,
дисекация, псевдоаневризма, руптура). Тип А PAU трябва да се лекува хирургично.
Медикаментозна терапия е индицирана за стабилни пациенти с
тип B PAU. Много малко центрове
извършват хирургична интервенция при пациенти с неусложнена
тип В, защото има висок риск за
органна недостатъчност и лоша
прогноза, поради генерализираната атеросклероза.
При пациенти със симптоматично или прогресиращо заболяване, PAU в десцендентната аорта се третира успешно чрез имплантиране на стент-графт. Според мета-анализ на 13 проучвания, пълно запечатване на улкуса е възможно при 94% от пациентите. Неврологични усложнения
са настъпили при 6%, а вътреболничната смъртност е 5%.

Естествена прогресия
и прогноза
Резултатите при лечението на
остър аортен синдром са значително подобрени, въпреки че все
още смъртността в острата фаза
остава висока. Ранното разпозна-
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ване и перфектния периоперативен и интраоперативен мениджмънт са решаващи.
Болничната смъртност при дисекации тип А е около 15% след
оперативна корекция.
Рискът се увеличава, ако има
усложнения като перикардна тампонада, засягане на коронарните
артерии, причиняващо остра миокардна исхемия или малперфузионен синдром.
Възраст над 70 години е независим рисков фактор за болнична
смъртност от остра тип A дисекация. За дисекация тип В преживяемостта, при адекватна антихипертензивна терапия, е около 90%
(36). Шокът и висцералната исхемия водят до повишаване на морталитета при този тип заболявания (37).

Проследяване
и превенция
Поради увеличаването на възрастните хора и подобрението в
диагностиката, аортният синдром
ще се среща все по-често. С цел
да се лекуват най-добре тези пациенти, трябва да се продължи с
усъвършенстването на хирургичните, интервенционални и диагностични техники, а също така
силите да се насочат към превенцията на тези заболявания.
Една от възможностите за наблюдение на пациенти, които са с
повишен риск от аортен синдром,
е разработването и развитието на
биомаркери, които ще дадат възможност за серумна диагностика.
Освен това ще се намали времето
и цената за изследване на болните, идващи в спешното отделение
с гръдна болка.
Възможни маркери могат да
бъдат острофазови белтъци като
С-реактивен протеин, фибриноген и D-димери. Всички пациенти
с известни промени в аортата изискват стриктно наблюдение, доживотно лечение на хипертонията, редовно ехографско проследяване на 6-12 месеца, в зависимост
от размера на аортната (38, 39).
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Заключение
Значителните постижения в
диагностиката и лечението на
острата дисекация на аортата
през последните десетилетия доведоха до по-добро разбиране на
аортната патология и до откриването на нови състояния, които са обединени като остър аортен синдром. Постигнат е значителен напредък както в хирургичните, така и в интервенционалните техники и шансовете за
борба с тези животозастрашаващи заболявания се подобряват.
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Клиничен случай

Приложение на ангиотензин-рецепторен
неприлизинов инхибитор за подобрение
на функционалния клас при пациент със
сърдечна недостатъчност с понижена
систолна функция на ЛК
Д-р Силвия Павлова, доц. д-р Яна Симова, доц. д-р Иво Петров
Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център, София - УМБАЛ
Представяме нашия начален опит с приложение на ангиотензин рецепторен-неприлизинов инхибитор (ARNI) – sacubitril/valsartan (Entresto,
Novartis) при пациент със сърдечна недостатъчност (СН), исхемична дилатативна кардиомиопатия и понижена левокамерна систолна функция.

Описание
на клиничния случай
Касае се за мъж на 50 години с известна триклонова коронарна болест, проведени неколкократни ендоваскуларни процедури с максимална реваскуларизация. Преживян преден обширен инфаркт на миокарда с елевация на ST сегмента (STEMI) през
юли 2005 година с проведена първична перкутанна коронарна интервенция (pPCI) с имплантация
на четири медикамент-излъчващи
стента (DES) (два в лявата предна десцендентна артерия (LAD) и
по един в лявата циркумфлексна
(LCX) и в дясната коронарна артерия (RCA).
Пет години по-късно болният
преживява втори долен STEMI
с проведена pPCI с имплантация
DES на RCA. През януари 2011
година по повод рецидив на стенокардна симптоматика е проведена инвазивна диагностика с установена инстент рестеноза на
LAD, третирана с балонна дилатация и de novo лезия на LAD с имплантация на DES.
През април 2015 година пациентът е с акцелерация на функ-

ционалния клас стабилна стенокардия и е рефериран за нова коронарна ангиография - проведоха се балонна дилатация на LAD
и имплантация на стент DES на
D1 (first diagonal branch). Месец
по-късно болният се презентира с
остър коронарен синдром - преден STEMI. Проведоха се балонна дилатация на LAD и имплантация на стент DES на RCA. Последната инвазивна интервенция е
през февруари 2016 година с имплантация на DES на проксимален
сегмент на LAD.
Няколко месеца по-късно пациентът постъпва в отделението с клиника на изострена застойна хронична СН, с акцелерация
на оплакванията до III функционален клас (ФК) по NYHA (New
York Heart Association). От лабораторните изследвания се установи NTproBNP 670 pg/ml.
Ехокардиографията обективизира: дилатирана исхемично ремоделирана лява камера (ЛК) при
намалена глобална ЛК систолна
функция с обеми ТДО (теледиастолен обем)/ТСО (телесистолен
обем) 220 /170 ml, ФИ (фракция
на изтласкване) 25-30%; наличие
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на септоапикална хипоакинезия,
хипокинезия на базални сегменти на латерална стена; дилатирани
предсърдия. Проведе се инвазивна диагностика с резултат - проходими стентове, без нови лезии.
На фона на оптимална медикаментозна терапия (включваща
антикоагулант, bisoprolol 5 mg,
amiodarone 200 mg, torasemide
20 mg, spironolactone 50 mg,
candesartan 16 mg, molsidomine 4
mg, rosuvastatin 20 mg – дневни
дози) и персистиращи прояви на
висок клас застойна хронична СН
и наличие на тежка ЛК систолна
дисфункция, се наложи преоценка
на терапевтичния подход.
За момента пациентът не покрива клас I индикации за имплантация на система за ресинхронизираща сърдечна терапия CRT
(cardiac resynchronization therapy),
поради наличие на ДББ (десен бедрен блок). Единствено са налице
индикации клас I за имплантация
на еднокухинен кардиовертер-дефибрилатор с оглед превенция на
внезапна сърдечна смърт.
На този етап, на фона на нормални стойности на серумния калий и креатинин, се включи Entresto (sacubitril/valsartan)
в доза 49/51 mg, двукратно дневно, като се преустанови приемът
на candesartan. В хода на проследяването дозата на медикамента
беше завишена на 97/103 mg два
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ПЪРВИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ARNI*66

АКТИВИРАЙТЕ
СЪРЦЕТО

1,2**
1,2**

АКТИВИРАЙТЕ
ЖИВОТА

22

Ако симптомите на СН##персистират,
Аковъпреки
симптомите
на СН персистират,
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Entresto
се ползи порецепторни
отношение неприлизинови
на сърдечносъдовата
система на Entresto® при пациенти със сърдечна недостатъчност се дължат на повишената наличност на пептиди, които се разграждат от неприлизин, като натриуритичен пептид (NP), от LBQ657 и едновременното инхибиране на ефектите на
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неприлизинов инхибитор чрез едновременно инхибиране на неприлизин (неутрална ендопептидаза; NEP) чрез LBQ657 – активният метаболит на предлекарството сакубитрил – и блокиране на ангиотензин II тип 1 (АТ1)-рецептора чрез валсартан. До#
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пълващите се ползи по отношение на сърдечносъдовата система на Entresto при пациенти със сърдечна недостатъчност се дължат на повишената наличност на пептиди, които се разграждат от неприлизин, като натриуритичен пептид (NP), от LBQ657 и едновременното инхибиране на ефектите на
ангиотензин
II от
валсартан.1,3
Кратка
основна
информация
#
СН
= лекарствен
сърдечна недостатъчност
Този
продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване.
Entresto
Кратка основна информация
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Entresto е показан за лечение на симптоматична, хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване при възрастни. Дозировка: Препоръчителната начална доза на Entresto е една таблетка от 49 mg/51 mg два пъти дневно. Дозата трябва да се удвоява на 2 4 седмици до
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се сс пълният
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на продукта
(КХП,
ЕМА 17.03.2017).
Притежател
на разрешението за естрадиол,
употреба: Novartis
Frimley Business
Camberley
GU16на7SR,
Обединено
Кралство.Най-често съобщаваните
нежелани реакции по време на лечението с Entresto са хипотония, хиперкалиемия и бъбречно увреждане. Съобщава се за поява на ангиоедем. Нежелани реакции според тяхната честота Много чести: хиперкалиемия, хипотония, бъбречно увреждане. Чести: анемия, хипокалиемия, хипогликемия, замаяност,
главоболие, синкоп, вертиго, ортостатична хипотония, кашлица, диария, гадене, гастрит, бъбречна недостатъчност (бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност), умора, астения. Нечести: свръхчувствителност, сърбеж, обрив, ангиоедем. Забележка: Лекарството се отпуска по
лекарско предписание. Преди предписване, моля запознайте се с пълният текст на кратката характеристика на продукта (КХП, ЕМА 17.03.2017). Притежател на разрешението за употреба: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Обединено Кралство.
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Таблица 1. Проследяване на клиничното състояние, ехокардиографските параметри и стойностите на NTpro-BNP
след включване на Entresto
ФК NYHA
ФИ лява камера
ТДО/ТСО
NTproBNP

Изходно ниво
III
25-30%
220/170
670

пъти дневно, при оптимално артериално налягане и добра поносимост.
На втория месец след промяната на терапия болният е със значително редуцирани прояви на СН,
oтговарящи на II ФК по NYHA,
с подобрение в общото състояние. Ехокардиографията обективизира повишение на ФИ на ЛК
до 35%, при измерени по-ниски
обеми: ТДО/ТСО 190/125 ml. Лабораторният показател NTproBNP
е с тенденция към намаляване на
стойностите до 523 pg/ml – таблица 1.

Обсъждане
Използването на ARNI в България все още е ограничено. В
Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център практика е включването на sacubitril/valsartan към
терапията на пациент със СН и
намалена левокамерна систолна
функция въз основа на данните от
клинично проучване PARADIGMHF* (1, 2) при индикация клас IB
от настоящите ръководства за ле-

Контролен преглед на първи месец Контролен преглед на втори месец
II-III
II
30%
35%
210/115
190/125
523

чение на пациенти със СН (3, 4):
ARNI се препоръчва вместо
инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) за намале ние на риска за хоспитализация по повод на СН, както и на
смъртността, при амбулаторни пациенти със СН с редуцирана левокамерна систолна функция, които имат симптоми въпреки лечението с ACEi (или ангиотензинрецепторен блокер), бета-блокер
и минерал- кортикоиден рецепторен антагонист (3).
На базата на резултатите от
PARADIGM-HF очаквахме подобрение на ФК на СН при нашия
пациент (1). Освен симптоматично подобрение се установи подобрение на базата на клинични и
инструментални методи - ехокардиографски критерии, както и лабораторни в рамките на два месеца, при достигната максимална
доза на медикамента.
* Акроними на клинични проучвания:
PARADIGM-HF - Prospective Comparison
of ARNI with ACEI to Determine Impact on
Global Mortality and Morbidity in Heart Fail-
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Кардиология

Клиничен случай

Имплантация на кардиовертердефибрилатор при бременна,
под ехокардиографски контрол
Доц. д-р Иво Петров, проф. д-р Лазар Ангелков, д-р Емил Димитров,
д-р Милен Предовски; д-р Костадин Котирков, д-р Искрен Гарвански,
доц. д-р Яна Симова
Аджъбадем-СитиКлиник – София
Кардиологичен център – Клиника по кардиология
Представяме случай на жена на 36 години с известна хипертрофична кардиомиопатия (ХКМП), постъпваща в клиниката за имплантация на кардиовертер-дефибрилатор (ICD) по повод на вторична профилактика на внезапна сърдечна
смърт (ВСС) - продължителна мономорфна камерна тахикардия - при клас I индикации (1).

На 18-годишна възраст пациентката е с изява на симптоматика - задух и лесна умора, и е
поставена диагноза ХКМП. Не
съобщава за синкопи в периода
след установяване на заболяването. Към момента на хоспитализацията е в 30-а гестационна
седмица на желана бременност,
проследявана амбулаторно и редовно. Бременността протича
без усложнения.
Скоро след началото на бременността е с оплаквания от тежък задух. Проведената електрокардиография (ЕКГ) показва
синусов ритъм, левопредсърдно обременяване, левокамерна
хипертрофия и вторични реполаризационни промени (Фигура 1).
Направено е и ехокардиографско изследване (ЕхоКГ),
което потвърждава наличието
на сърдечно заболяване - обструктивна ХКМП с динамичен
вътрекамерен градиент до 33-

65 mmHg и дебелина на междукамерната преграда до 24 mm
(Фигура 2).
С Холтер ЕКГ за 24 часа е
регистриран епизод на продължителна камерна тахикардия и
няколко епизода на непродължителна камерна тахикардия с
цикъл около 300 msec (Фигура
3).
Била е приета в кардиологична клиника където са включен бета-блокер, калиев и магнезиев препарат. С оглед на високия риск за ВСС е реферирана за имплантация на ICD, но
поради недопустимото рентгеново натоварване за плода, имплантация не е проведена. След
консултация в нашия кардиологичен център, на пациентката
бе предложена имплантация на
ICD под ехокардиографски контрол.
Имплантацията на ICD се
проведе на втори ден след хоспитализацията, като бе подси-

гурен екип от акушер-гинеколог, неонатолог и реаниматор.
Виталните показатели на плода бяха проследявани чрез кардио-токографски запис. С трансторакален ЕхоКГ трансдюсер,
поставен субксифоидно, се постигна 4-кухинен срез.
Процедурата се извърши под
местна анестезия с пункционен
достъп на лявата вена субклавия която се канюлира с 9Fr
дезиле за въвеждане на деснокамерния дефибрилиращ катетър. Чрез мек закривен стилет,
електродът премина през трикуспидалната клапа и се пласира в изходния тракт на дясна камера.
Мекият стилет бе заменен с
твърд прав стилет и, чрез бавно
издърпване и ротация обратно
на часовниковата стрелка, електродът бе позициониран върхово-септално в ДК (Фигура 4).
Постпроцедурно измерени оптимални параметри на пейсинг
(0.7@0.5 V/ms) и сензинг (15.6
mV) в края на процедурата.
Процедурата мина без усложнения за майката и за плода. Болната бе дехоспитализирана на втори ден след имплантацията, като преди изписването се обективизира нормална
функция на ICD, с регистрирани от апарата два кратки епизода на камерна тахикардия с про-
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Фигура 1.
Изходна ЕКГ в синусов ритъм с данни
за ЛП обременяване, данни за левокамерна
хипертрофия и вторични реполаризационни промени

Фигура 2. ЕхоКГ - обструктивна ХКМП с динамичен вътрекамерен градиент
до 33-65 mmHg и дебелина на междукамерната преграда до 24 mm

Фигура 3. Епизод на непродължителна камерна тахикардия
с цикъл около 300 msec

Фигура 4. Дефибрилиращ електрод позициониран септално
в дясна камера

дължителност от 2-3 sec.
На 12-и ден след изписването, при контролен преглед, пациентката бе без оплаквания, а
при контрол на устройството не
се регистрираха епизоди на камерна тахикардия.

Обсъждане
ХКМП е заболяване със
сравнително
ниска
честота
(0.02-0.23% при възрастни (2).
Основният риск, асоцииран с
ХКМП, е рискът за ВСС, с найчеста причина камерна тахикардия. Обикновено жените с
ХКМП толерират бременността
добре, освен в случаите на висок вътрекамерен градиент.
Оценката на риска за ВСС е

важна за преценка кои пациенти са индицирани за имплантация на ICD. Рискови фактори за
ВСС са възрастта, максималната дебелина на камерната стена,
подклапният градиент в покой,
фамилна обремененост за ВСС,
синкоп в миналото, диаметър на
лявото предсърдие и регистрирани камерни тахикардии.
Все още няма лечение, което
да спре или да промени развитието на заболяването, като терапията с ICD е най-ефективната за превенцията на внезапна
сърдечна смърт.
При бременни, имплантацията на ICD е показана по-време
на бремеността при наличие на
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рискови фактори за ВСС (регистрирани камерни тахикардии,
синкоп, анамнеза за ВСС в семейството). За непосредствена индикация за имплантация
на ICD по време на бременност
се счита регистрирането на продължителна камерна тахикардия.
След 8 гестационна седмица,
поради голямото лъчево натоварване за плода, се препоръчва имплантацията да се проведе
под ехографски контрол (3).

Заключение
Имплантацията на кардиовертер дефибрилатор е индицирана по време на бременност при
пациентки с ХКМП и регистри-
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рани камерни тахикардии, като
имплантацията под ехографски контрол чрез трансторакална ЕхоКГ се предпочита с оглед
намаляване на лъчевото натоварване на плода.
Нашият клиничен случай демонстрира, че чрез ехокардиографски контрол е технически
възможно и безопасно да се имплантира деснокамерен електрод. При необходимост от имплантация на предсърден електрод е необходим контрол чрез

секция медицината днес в българия
трансезофагеална ЕхоКГ.
Съвременната електрофизиология дава възможност за лечение на аритмии при нисък риск
за бременната и плода, особено
чрез използването на съвременни техники за 3D мапинг (Carto
3; NavX).
Използвани източници:
1. Elliott P., Anastasakis A., Borger M. et
al. ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy
The Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of
the European Society of Cardiology European Heart Journal (2014) 35, 2733–2779

2. Codd M., Sugrue D., Gersh B. et al. Epidemiology of idiopathic dilated and hypertrophic cardiomyopathy.A population-based
study in Olmsted County, Minnesota, 1975–
1984. Circulation 1989;80:564–572
3. Regitz-Zagrosek V., Blomstrom Lundqvist
C., Borghi C. et al. ESC Guidelines on the
management of cardiovascular diseases during pregnancy: the Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during
Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). European Society of Gynecology (ESG), Association for European Paediatric Cardiology (AEPC), German Society for
Gender Medicine (DGesGM), ESC Committee for Practice Guidelines Eur Heart J. 2011
Dec; 32(24):3147-97
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Кардиохирургия

Клиничен случай

Операция на Warden при аномално вливане
на пулмоналните вени при възрастен пациент
Д-р Васил Гегусков, д-р Георги Стоицев, д-р Георги Манчев, д-р Валя Горановска,
д-р Боян Марков, проф. д-р Владимир Данов, д.м.
Клиника по кардиохирургия
УМБАЛ Света Анна - София
Частичното аномално пулмонално венозно вливане е рядък вроден
съдечен дефект. Както предполага името, част от кръвотока на белодробните вени се влива в дясно поредсърдие вместо в лявото. Обикновено, аномалията е на една вена, но рядко, има случаи на аномално вливане на всички вени на единия дроб.
По този начин част от пулмоналния венозен кръвоток навлиза в системния. Десните белодробни вени могат също да се дренират и в долната празна вена. Левите белодробни вени обикновено се дренират във
вена анонима, коронарния синус и по-рядко в горна или долна празна
вена, дясно предсърдие или лява вена субклавия.

Представяме случай на 68-годишен мъж (ръст 176 см/тегло
84 кг) в запазено общо състояние с оплаквания за задух при
умерено физическо натоварване. При проведения клиничен
преглед не се установяват специфични изменения.
Ритмична сърдечна дейност,
сърдечна честота – 74 у/мин,
артериално налягане – 130/80
mm Hg; глухи сърдечни тонове, раздвоен Т2 и систолен шум
на изгонване с p. max. на мястото, характерно за аускултация
на пулмонална клапа.
От трансторакалната ехокардиография се установяват нормални леви сърдечни кухини
със запазени контрактилни показатели на лява камера, без
сегментни нарушения в кинетиката. Десните кухини и трункус
пулмоналис са дилатирани, регистрира се умерена трикуспидална регургитация със систолно налягане в белодробната артерия 45 mmHg.
При проведена трансезофаге-

ална ехокардиография не се визуализира междупредсърден дефект, но в дясното предсърдие
се сканира турбулентен кръвоток на мястото на вливане на
горна празна вена.
Поради съмнение за аномално вливане на пулмонална вена
в дясното предсърдие се направи компютърна томография за
диагностично уточняване. От
нея добре се визуализира интактната междупредсърдна преграда с частичен аномален венозен дренаж на горен и среден
лоб вдясно в горна празна вена,
а не в лявото предсърдие.
Долнолобарната дясна пулмонална вена, както и левите пулмонални вени, имат нормален
дренаж в лявото предсърдие.
Дясната камера е силно дилатирана с напречен размер 44 mm
при напречен размер на лявата
камера 41 mm. Трункус пулмоналис и пулмоналните артерии
двустранно също са уголемени.
Оперативната интервенция се
проведе в условията на екстра-
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корпорална циркулация. След
щателна инспекция на оперативния ситус се визуализира голяма, обременена дясна камера
и напрегнато дясно предсърдие.
След освобождаване на горна
празна вена (ГПВ) се установи, че дясната горна белодробна
вена се влива директно в горна
празна вена - твърде високо, на
ниво вена анонима.
Канюлираха се селективно
вена анонима и долна празна
вена. След преминаване на тотален байпас се отвари дясно
предсърдие, а горна празна вена
се прекъсна малко над нивото
на аномалната пулмонална вена,
като се запази цялостта на вена
анонима. Вена азигос се отпрепарира и лигира.
След субтототална резекция
на иначе интактния междупредсърден септум се затвори проксималната част на горна празна вена и кръвотокът над аномалната белодробна вена се насочи към ляво предсърдие посредством заплатка (patch) от
говежди перикард. Анатомично,
по този начин се изгради нов
таван на лявото предсърдие.
С втора заплатка от говежди
перикард, посредством продължителен шев, се създаде съдова протеза с диаметър 14 mm,
която се интерпонира на мястото на горна празна вена, като
дисталният й край се анасмозира с вена анонима и вена югуларис интерна, а проксималният -
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с новосъздадено устие към дясното предсърдие (Фигура 1).
В заключителната фаза се извърши и пластика на трикуспидална клапа с ринг. При интраоперативно проведената трансезофагеална ехокардиография бе
констатиран отличен оперативен резултат, без данни за остатъчен ляво-десен шънт, с лекостепенна резидуална трикуспидална инсуфициенция.

секция медицината днес в българия
Фигура 1. Операция на Warden при частично аномално пулмонално-венозно вливане.
Инструментът индикира новосъздадения венозен интерпонат на ГПВ към ДП

Обсъждане
Частично аномално вливане
на пулмоналните вени (partial
anomalous pulmonary venous
connection - PAPVC) е два пъти
по-често срещано при жени (14). Морфологично може да се
раздели на следните групи според вливането му:
l PAPVC с междупредсърден дефект (ASD). Това е найчесто срещаният тип PAPVC и е
описан при 80-90 % от случаите (3). Обикновено междупредсърдният дефект е тип синус венозус.
Приблизително 10% от случаите имат ASD секундум тип.
Аномалната пулмонална вена,
обикновено горна или средна
дясна белодробна вена, може
също да язди междупредсърдния септум (аномален дренаж)
или може да се дренира разделно в горна празна вена.
l PAPVC с интактен септум.
Това е много рядко срещана
форма на дефекта (около 5%) и
обикновено аномалният дренаж
е на горна дясна пулмонална
вена в горна празна вена. Само
3% от пациентите имат PAPVC
на левия бял дроб във вена анонима (3, 4, 6).
l
Синдром
на
ятагана
(scimitar syndrome) или вливане на десните пулмонални вени
в долна празна вена. Касае се
за аномална вена, която дренира
кръвта от десния бял дроб в долната празна вена. Вената има
ход към диафрагмата, паралел-

но на перикарда. При достигане
на диафрагмата, под прав ъгъл,
се влива в долната празна вена
точно над нивото на хепаталните вени.
Други редки локализации на
аномално вливане на десните
белодробни вени са в. азигос и
коронарният синус.
Аномалното вливане на левите белодробни вени е най-често във в. анонима чрез аномална вертикална вена. Рядко левите белодробни вени се дренират в горна празна вена, коронарния синус и дясно предсърдие (3, 4, 7).
Често при PAPVC дясното
предсърдие е увеличено поради
ляво-десния шънт и обемното
обременяване, причинено от допълнителното количество кръв,
което се дренира чрез аномално свързаните белодробни вени.
В тази връзка се увеличава и
крайният дястолен обем на дясна камера (3, 5, 6).
Обемното обременяване причинява също така дилатация на
тр. пулмоналис и останалите белодробни артерии. Пациентите
със PAPVC с междупресърден

дефект развиват застойна сърдечна недостатъчност и белодробна хипертония между 40 и
60-годишна възраст (4, 5).
От диагностична гледна точка, трансторакалната или трансезофагеална ехокардиография
са добър ориентир за визуализиране на наличен ляво-десен
шънт и десностранна сърдечна
обремененост (2, 4). Верифицирането на предполагаемата диагноза PAPVC се осъществява
посредством дясна сърдечна катетеризация и/или компютърна
томография (3, 4, 6).
За оперативно лечение се насочват всички симптоматични пациенти с PAPVC, а също
и случаите със съотношение
на пулмоналния към системния
кръвоток над 1.5. Изборът на
подходящата оперативна техника се прави въз основа на находката от образната диагностика и анатомичните условия на
оперативния ситус (4-6).
Описаната от нас техника се
използва сравнително рядко (7).
Тя дава предимство, когато мястото на вливане на аномалната
белодробна вена е твърде висо-
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Заключение
Описаният клиничен случай
е класически пример за PAPVC
без междупредсърден дефект.
Пациентът бе насочен за хирургия в начална фаза на дясна
сърдечна недостатъчност с умерена белодробна хипертония и
трикуспидална инсуфициенция.
Своевременната оперативна интервенция предпазва пациенти-

секция медицината днес в българия
те от авансиране на белодробна
хипертония и задълбочаване на
сърдечната недостатъчност.
Използвани източници:
1. Healey J. An anatomic survey of anomalous
pulmonary veins: their clinical significance. J
Thorac Surg 1952; 23:433
2. Geva T., Van Praagh S. Anomalies of the pulmonary veins. In: Moss and Adams’ Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young Adult, 7th ed, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA
2008
3. Van Praagh S., Carrera M., Sanders S. et al.
Sinus venosus defects: unroofing of the right
pulmonary veins--anatomic and echocardiographic findings and surgical treatment. Am
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4. Alsoufi B., Cai S., Van Arsdell G. et al. Outcomes after surgical treatment of children with
partial anomalous pulmonary venous connection. Ann Thorac Surg 2007; 84:2020
5. Петков Д., Колев Б., Папанчев В. Частично
аномално вливане на пулмоналните вени,
Сърдечна хирургия V 2009; 27:288
6. Ammash N., Seward J., Warnes C. et al. Partial anomalous pulmonary venous connection:
diagnosis by transesophageal echocardiography.
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alternative method for repair of partial anomalous pulmonary venous connection to the superior vena cava. Ann Thorac Surg 38:601-605,
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Ревматология

Клиничен случай

Синдром на Churg-Strauss – прогресивно,
агресивно, инвалидизиращо заболяване
с мултиорганно засягане
Д-р Елена Петкова, доц. д-р Мария Стаевска, д-р Николай Русеков, д-р Анна Валериева,
проф. д-р Васил Димитров
Медицински университет София
Клиника по клинична алергология
УМБАЛ Александровска - София
Синдромът на Churg-Strauss (CSS) е рядък васкулит на съдовете от
малък и среден калибър, който се асоциира с бронхиална астма, еозинофилия и наличие на антимиелопероксидазни (MPO) антинеутрофилни
цитоплазмени антитела (ANCA). Астмата обикновено е тежка и се придружава от екстрапулмонални симптоми, като много често се засягат периферните нерви и кожата (1, 2).

Представяме ви случай на
48-годишен мъж с бронхиална
астма, който постъпи в Клиниката по клинична алергология
на УМБАЛ Александровска за
лечение на екзацербация на заболяването, което е с давност
от около една година. Пациентът е на контролираща терапия
с beclometasone/formoterol (2х2
инхалации/дневно), montelukast
и salbutamol при нужда.
След стартиране на поддържащата терапия, пациентът е
бил с добър контрол на заболяването за около половин година, след което започва да получава чести пристъпи, особено през нощта и да употребява
редовно salbutamol. За този период е бил еднократно хоспитализиран по повод на астматичен пристъп.
Като придружаващо заболяване съобщава носна полипоза
и проведена полипектомия предходната година, а към момента е на постоянно лечение с интраназален кортикостероид.
Настоящите му оплаквания

са: мъчителна, непродуктивна, пристъпна кашлица, особено изразена през нощта, пристъпен задух, нощно изпотяване и загуба на тегло. Отрича
непоносимост към нестероидни противовъзпалителни средства. Алергологично необременен е, без вредни навици, както
и експозиция на професионални и битови алергени.
При прегледа е в увредено
общо състояние, с чести кашлични пристъпи, силно изразен
експираторен задух, изострено везикуларно дишане с удължен експириум и сухи свиркащи хрипове в двете фази на дишането.
На фона на амбулаторно започнатата
кортикостероидна (КС) терапия и анамнеза за
неколкократно приложение на
депо КС, липсват съществени отклонения в лабораторните изследвания – наблюдава се
лека левкоцитоза, липсват данни за еозинофилия, високочувствителният С-реактивен протеин (hsCRP) е 18.9 mg/l, а об-

щите IgE антитела са повишени
– 192 IU/ml.
Функционалното
изследване на дишането (ФИД) показва
обструктивен вентилаторен дефект (45% форсиран експираторен обем за една секунда –
ФЕО1) и положителен бронходилататорен тест (БДТ). Кожно-алергичните проби (КАП) с
инхалаторни алергени са отрицателни.
Рентгенографията на синуси показва двустранен максиларен и ляв фронтален синуит, а
консултацията с оториноларинголог потвърждава данните за
хроничен пансинуит, носна полипоза и синдром на задно носно стичане.
Пациентът е дехоспитализиран след 13 дни лечение с интравенозен methylprednisolone,
aminophylline и небулизации
със salbutamol в добро общо
състояние, редуцирана кашлица, без данни за бронхоспазъм, с 94% ФЕО1. Потвърдена
е диагнозата бронхиална астма – неатопичен тип и е препоръчано контролиращо лечение
с budesonide/formoterol 160/4.5
mcg (2х2 инхалации и при нужда – SMART* подход).
Във връзка с носната полипоза и риносинуит е предписано лечение с назални промивки
и интраназален КС (fluticasone
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Таблица 1. Честота на основните клинични прояви на CSS
91 пациенти
93 пациенти 112 пациенти
Keogh and Specks Sinico et al. Sable-Fourtassou et al.
99%
96%
100%

Бронхиална астма
Назално и параназално
74%
ангажиране

77%

62%

Основни клинични
симптоми
Ринит, синузит, назална полипоза

Инфилтрати 65%; плевраМигриращи белодробни инфилтрати,
лен излив 22%; алвеоларна
плеврален излив, алвеоларна хеморагия
хеморагия 7%
Загуба на тегло 8%; треска
45%; артралгия 37%;
миалгия 54%
Пурпура, нодули, уртикариални
52%
обриви
Мононевропатия, mononeuropathy
72%
multiplex, дистална симетрична
полиневропатия

Белодробни
симптоми

58%

51%

Конституционални
симптоми

Няма данни

68%

Кожни прояви

57%

53%

Ангажиране на пери76%
ферна нервна система

65%

Прояви от гастроинтестиналния тракт
(ГИТ)

31%

22%

32%

Абдоминална болка, кръвоизлив
от ГИТ, диария

Бъбречно увреждане

25%

27%

16%

Нарушена функция, бързопрогресираща
бъбречна недостатъчност

Кардиални симптоми

Засягане на ендомиокарда 13%; пе- 16%
рикарда 8%

35%

Кардиомиопатия, перикардит

Ангажиране на ЦНС

11%

9%

Парализа на черепномозъчните нерви,
церебрален инфаркт или хеморагия

furoate). При изследване на
гърлен секрет е изолиран
Klebsiella pneumoniae и е започната терапия с ceftazidime
2x1 g, с препоръка за контролно микробиологично изследване при завършване на антибиотичния курс. При персистиране на опалкванията е препоръчано провеждане на изследване
на туберкулоза (T-SPOT.TB).
Две седмици по-късно, пациентът съобщава за сърбящ, генерализиран,
неконфлуиращ,
еритемен обрив по тялото и
крайниците. Седмица след това
се налага отново хоспитализация поради влошаване на състоянието на фона на инфекция
на горни дихателни пътища със
субфебрилитет, пристъпна кашлица, особено през нощта, задух, обилно изпотяване. Съобщава също за двойно виждане
и изтръпване и болка на десен
крак и дясна ръка с давност от
два дни.
Обективният преглед устано-

14%

вява леко увредено общо състояние, изразен експираторен
задух, изострено везикуларно дишане, леко удължен експириум, единични сухи свиркащи хрипове, единични обриви,
предимно по крайниците, в обратно развитие, с характеристика на васкулитни кожни промени.
Отклоненията в параклиничните изследвания включват лекостепенна левкоцитоза,
изразена еозинофилия (33.4 %),
гранични стойности на серумния креатинин (114.6 mсmol/l)
и повишен hsCRP – 61.9 mg/l.
Имунологичните
изследвания
показват отрицателни антинуклеарни антитела (ANA) и
положителни pANCA – 36.2 U/
ml (< 5-негативен резултат, >/=
5-позитивен).
Установява се също протеинурия (1.09 g/24 ч.), а ФИД
показва обструктивен дефект
(54% ФЕО1) и положителен
БДТ.
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Проведена е компютърна томография с висока резолюция
на гръден кош, която установява ограничена зона тип „матово стъкло” в дясно в 5-ти сегмент субплеврално с линеарни
фиброзни промени, фини линеарни фиброзни промени в дясно в 10-ти сегмент субплеврално и нодули с резки и гладки
очертания, разположени съответно в 4-ти и 8-и сегмент субплеврално и в 10-ти сегмент
интрапаренхимно.
Заключението от магнитно
резонансно изследване на главен мозък е наличие на данни
за глиозни фокуси в дълбокото
бяло мозъчно вещество фронтално и темпорално в дясно и в
ляво инсуларно и данни за пансинуит.
Ехокардиографията разкрива данни за лека към умерена
левокамерна хипертрофия, леко
увеличени размери на дясна камера и хемодинамично незначим перикарден излив (50-100
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Списание мд
ml) пред десните кухини.
При пациента на базата на
клинични, параклинични и данни от образната диагностика се
прецени, че се касае за синдром на Churg-Strauss, поради
наличие на:
l Бронхиална астма
l Носна полипоза и хроничен пансинуит
l Конституционални симптоми – обща отпадналост, фебрилитет, изпотяване, загуба
на тегло
l Васкулитен обрив
l Еозинофилия >10%
l Положителни pANCA
l Протеинурия
l Ангажиране на централна
нервна система (ЦНС) – диплопия
l Полиневропатия
l Рецидивиране на оплакванията при спиране на КС терапия
Започна се пулсова терапия с интравенозен КС и
cyclophosphamide, с подобрение на симптоматиката, коригиране на еозинофилията и нормализиране на острофазовите
показатели. Препоръчано беше
продължително КС и имуносупресивно лечение, под контрол
на кръвната картина и CRP (за
проследяване за рецидив) и мониториране за странични ефекти от терапията.
Синдромът
на
ChurgStrauss (еозинофилна грануломатоза с полиангиит – EGPA) е
рядък системен васкулит на съдовете от малък и среден калибър, който се различава от другите васкулити на малките съдове по наличието на тежка
астма и кръвна и тъканна еозинофилия.
Поради честото позитивиране на ANCA, които се срещат
при 30-40% от всички случаи,
както и преобладаващото засягане на малките съдове, CSS
е в групата на микроскопския
полиангиит и грануломатоза-

секция медицината днес в българия
та с полиангиит (грануломатоза
на Wegener), означавани като
ANCA-асоциирани васкулити.
Критериите на Американския
колеж по ревматология (ACR)
за CSS включват:
l Астма
l Еозинофилия >10%
l Периферна невропатия
l Белодробни инфилтрати
l Патологични промени в
синусите
l Екстраваскуларна еозинофилия
Наличието на поне 4 от 6-те
критерия е с 85% чувствителност и 99.7% специфичност за
определяне на васкулита като
CSS.
Клиничното протичане на
CSS обикновено преминава
през три фази:
l Продромална или „алергична”, която се характеризира
с астма, алергичен ринит и синуит
l Еозинофилна фаза с периферна еозинофилия и клинични
прояви, дължащи се на тъканна
еозинофилна инфилтрация (например еозинофилен гастроентерит)
l Васкулитна фаза с прояви
на некротизиращ васкулит (например периферна невропатия
и пурпура)
CSS може да засегне всеки
орган – в резултат на еозинофилната инфилтрация, грануломите или най-често на васкулита (Таблица 1). Веднъж отключен, васкулитният процес води
до системни симптоми, които често се съпровождат и от
орган-асоциирани
васкулитни симптоми като mononeuritis
multiplex (болезнена, асиметрична, асинхронна сензорна
и моторна периферна невропатия, включваща изолирано засягане на най-малко две отделни нервни области) и некротична съдова пурпура.
При отделните болни клиничните прояви могат да ва-

рират значително, но ангажирането на гастроинтестиналния тракт (ГИТ), бъбреците и/
или сърцето трябва да бъде задължително търсено поради доказаната асоциация с по-лоша
прогноза.
CSS е клинична диагноза.
Появата на васкулитни симптоми като mononeuritis multiplex
или пурпура, заедно със системни симптоми като умора, загуба на тегло и треска при пациенти с диагностицирана астма насочват към заболаването.
Еозинофилията и откриването
на рANCA допълнително потвърждават диагнозата. Макар
и незадължително, хистологичното потвърждаване, най-често с биопсия на кожа, нерв или
мускул може да докаже CSS.
Диференциалната диагноза
на CSS зависи от доминиращата клинична проява. Преди изявата на васкулита, наличието
едновременно на еозинофилия,
астма и белодробни инфилтрати може да наподоби паразитоза, алергична бронхопулмонална аспергилоза, хронична еозинофилна пневмония, хипереозинофилен синдром. При изявата на симптомите на системен васкулит, обаче, наличието на астма (често слабо чувствителна на КС лечение) насочва към диагнозата CSS.
След изявата на васкулита,
диференциалната диагноза се
прави с другите системни васкулити, особено с грануломатозата на Wegener и polyarteriitis
nodosa.
Терапевтични подходи при
CSS. За всички пациенти, целта
на лечението е постигане и задържане на клинична ремисия
възможно най-бързо и за найдълъг период от време. Пет са
факторите, които се смятат за
силни прогностични критерии
за повишен риск за смъртност
(five-factor score, FFS), като
всеки фактор носи една точка:
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Списание мд
Миокардно засягане
Тежко ангажиране на ГИТ
Засягане на ЦНС
Протеинурия >1g/24 h
Серумен креатинин >140
mсmol/l
Конвенционална терапия.
Изборът на инициираща терапия се основава на резултатите от ретроспективни наблюдения върху пациенти с CSS, които показват, че болните с FFS
>/=1 са с по-висока петгодишна
смъртност в сравнение с тези с
FFS =0, което предполага, че
изискват по-агресивно лечение.
Затова, пациентите с FFS =0
обикновено получават само КС,
а при тези с FFS >/=1 трябва да бъде добавен и цитотоксичен медикамент (например
cyclophosphamide, CYC) като
част от първата терапевтична
линия.
CYC се добавя и в случаите на стероид-резистентно, стероид-зависимо или често рецидивиращо заболяване. След постигане на ремисия
се препоръчва преминаване от
CYC към по-малко токсичния
azathioprine.
Има получени положителни
резултати и при индукционна
терапия с methotrexate, но способността му да профилактира рецидивите по време на поддържащата фаза е ограничена.
Interferon аlpha, който инхибира еозинофилната дегранулация и има имуномодулиращ
ефект е бил ефективен при рефрактерни случаи на CSS, но
токсичният му профил (особено потенциалната му кардиотоксичност) ограничава неговата употреба.
Нови терапевтични възможности. До 10% от случаите
на CSS са рефрактерни на конвенционалната терапия. Биологичните терапии с моноклонални антитела, насочени директно
срещу цитокините или техните рецептори, костимулиращиl
l
l
l
l

секция медицината днес в българия
те молекули или специфичните
инфламаторни клетъчни епитопи, са нови алтернативи за лечение на CSS.
Rituximab (anti-CD20 моноклонално антитяло) е изпробван при случаи на рефрактерен на конвенционалната терапия CSS, като води до намаляване на броя на еозинофилите,
ANCA и серумните нива на интерлевкин (IL)-5. В повечето
проучвания, rituximab е индуцирал клинична ремисия, значимо е намалил броя на еозинофилите и е повлиял положително различни органни прояви на заболяването като лезии
на ЦНС, бъбречно, кожно и респираторно засягане.
Скорошно пилотно проучване изследва безопасността и ефективността на IL5неутрализиращото
антитяло
mepolizumab при седем стероид-зависими CSS пациента (не
могат да понижат дозата на
prednisone под 10 mg на ден).
Повечето болни са успели да
намалят дозата на КС, постигнали са по-добър контрол на
заболяването и намаляване на
еозинофилния брой, но почти
всички са били с рецидив след
спиране, а дори и по време на
терапията.
За ефекта на anti-IgE-антителата няма достатъчно доказателства. Развитието на CSS при
астматици на лечение с anti-IgE
(omalizumab) се свързва с това,
че този медикамент (подобно
на антилевкотриените) позволява титрирането на КС доза,
което води до изявата на заболяването.
В отделни случаи и други медикаменти като mycophenolate
mofetil, блокери на тумор некротизиращ
фактор
алфа
(TNFa) и други имуносупресори са показали ефект при CSS,
но са необходими допълнителни проучвания. Интравенозните имуноглобулини може да са
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алтернатива на цитотоксичните
медикаменти по време на бременността или като спасителна
терапия при рефрактерни невро- или кардиомиопатия.
Плазменият обмен, който е
един от основните методи за
лечение на автоимунните васкулити, особено при животозастрашаващи състояния като алвеоларна хеморагия или бързопрогресиращ
гломерулонефрит, може да бъде обсъдена
и при случаите на CSS с тежко
васкулитно засягане.
Прогноза. FFS е важен прогностичен индикатор, като стойности на FFS от 0, 1 и 2 определят повишена 5-годишна
смъртност съответно от 12, 26
и 46%.
Рецидивите са сериозен проблем при CSS. Ремисия се постига в около 90% от пациентите, включително тези с лоши
прогностични фактори, но при
около 35-74% от тях се наблюдават рецидиви. Общата честота на рецидивите е 25.6%, но
достига 73.8% при болните с
лоша прогноза без поддържаща
терапия, а тези с добра прогноза, но лекувани само с КС, рецидивират в 35%.
Въпреки че средният интервал между постигането на ремисия и рецидива е 69.3 месеца, повечето рецидиви са през
първата година на проследяване и с изключение на повишаването на еозинофилите са
трудно предсказуеми. Най-често се предшестват от увеличаване на периферната еозинофилия и отговарят на лечение
с повишаване на дозата на КС
или подновяване на имуносупресивната терапия.
Използвани източници:
1. Lowe S. Eosinophilic granulomatosis with
polyangiitis (Churg-Strauss Syndrome). Medscape Diseases/Conditions http://emedicine.
medscape.com/article/333492-overview
2. Rust R. Churg-Strauss disease. Medscape
Diseases/Conditions
http://emedicine.medscape.com/article/1178795-overview
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Victoza

®

Силата да променим захарен диабет тип 2

Информация от кратката характеристика на продукта:
Име: Victoza® 6 mg/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка; 1 ml съдържа 6 mg лираглутид. Показания: Лечение на възрастни пациенти със захарен диабет тип 2, за постигане на гликемичен контрол като монотерапия (когато само с диета и упражнения не се осигурява адекватен гликемичен
контрол при пациенти, при които употребата на метформин се счита за неподходяща поради непоносимост или противопоказания) или комбинирана терапия
(с перорални глюкозопонижаващи лекарствени продукти и/или базален инсулин, когато те, заедно с диета и упражнения, не осигуряват адекватен гликемичен
контрол.) Дозирoвка и начин на приложение: началната доза е 0,6 mg лираглутид дневно. След най-малко една седмица, дозата трябва да се увеличи
на 1,2 mg. След поне още една седмица, дозата може да бъде увеличена на 1,8 mg. Не се препоръчва дневната доза да надвишава 1,8 mg. Когато Victoza® се
добави към терапия със СУП или базален инсулин, трябва да се има предвид намаляване на дозата на СУП или базалния инсулин, за да се намали риска от
хипогликемия. Пациенти над 65 години - не е необходимо адаптиране на дозата въз основа на възрастта. Терапевтичният опит при пациенти над 75 годишна
възраст е ограничен. Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 60–90 ml/min и
30–59 ml/min, съответно). Не се препоръчва употребата на Victoza® при пациенти с тежко бъбречно увреждане, включително пациенти с терминално бъбречно
заболяване. Не се препоръчва адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане. Victoza® не се препоръчва за употреба при
пациенти с тежко чернодробно увреждане Безопасността и ефикасността на Victoza® при деца и юноши на възраст под 18 години все още не са установени.
Victoza® не трябва да се прилага интравенозно или интрамускулно. Victoza® се прилага веднъж дневно в произволен час, независимо от храненията, и може да
се инжектира подкожно в корема, в бедрото или в горната част на ръката. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое
от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Лираглутид не трябва да се използва при пациенти със захарен
диабет тип 1 или за лечение на диабетна кетоацидоза. Лираглутид не е заместител на инсулина. Опитът при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност
клас I-II, съгласно класификацията на Нюйоркската кардиологична асоциация (NYHA), е ограничен и затова лираглутид трябва да се използва внимателно.
Липсва опит при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност клас III-IV по NYHA и затова лираглутид не се препоръчва при тези пациенти. Опитът при
пациенти с възпалителни чревни заболявания и диабетна гастропареза е ограничен. Използването на лираглутид при тези пациенти не се препоръчва, тъй
като той се свързва с преходни стомашно-чревни нежелани реакции, включващи гадене, повръщане и диария. Употребата на GLP-1 рецепотрни агонисти е
свързана с риск от развитие на остър панкреатит. Пациентите трябва да бъдат информирани за характерните симптоми на острия панкреатит. Ако съществуват съмнения за панкреатит, употребата на Victoza® трябва да бъде прекратена; ако острият панкреатит се потвърди, лечението с Victoza® не трябва да се
подновява. Нежелани събития от страна на щитовидната жлеза, включително повишен калцитонин в кръвта, гуша и тироидни неоплазми са съобщени при
клинични изпитвания и особено при пациенти със съществуващо заболяване на щитовидната жлеза и затова лираглутид трябва да се използва внимателно.
Признаци и симптоми на дехидратация, включително бъбречно увреждане и остра бъбречна недостатъчност се съобщават при пациенти, лекувани с лираглутид. Пациентите, лекувани с лираглутид трябва да бъдат посъветвани относно потенциалния риск от дихидратация във връзка със стомашно-чревни нежелани
събития и да вземат предпазни мерки за избягване на загуба на течности. Взаимодействия: Краткото забавяне на изпразването на стомашното съдържимо

при прилагане на лираглутид може да повлияе върху абсорбцията на едновременно приеманите перорални лекарствени продукти. Фертилитет, бременност
и кърмене: Лираглутид не трябва да се използва по време на бременност. Ако пациентка желае да забременее, или настъпи бременност, терапията с Victoza®
трябва да се преустанови. Victoza® не трябва да се използва по време на кърмене. Шофиране и работа с машини. Пациентите трябва да бъдат предупреждавани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия, докато шофират или използват машини, особено когато Victoza® се използва в комбинация със
СУП или базален инсулин. Нежелани лекарствени реакции: Най-често съобщаваните нежелани реакции по време на клиничните изпитвания са стомашно-чревните нарушения: гаденето и диарията са много чести, докато повръщането, констипацията, коремната болка и диспепсията са чести. Главоболието
и назофарингитът също са чести нежелани реакции. Друга честа нежелана реакция е хипогликемията, която е много честа, когато лираглутид се прилага в
комбинация със СУП. Нежелани реакции от дългосрочни контролирани изпитвания фаза 3 и спонтанни (постмаркетингови) съобщения: Чести бронхит, хипогликемия, анорексия, намален апетит, замайване, повишена сърдечна честота, гастрит, метеоризъм, абдоминална дистензия, гастроезофагеална
рефлуксна болест, абдоминален дискомфорт, зъбобол, обрив, умора, реакции на мястото на инжектиране, повишена липаза и повишена амилаза. Нечести
- уртикария, сърбеж, неразположениие. Редки – анафилактични реакции, интестинална обструкция. Пациентите над 70-годишна възраст и пациентите с леко
и умерено бъбречно увреждане могат да получат повече стомашно-чревни реакции при лечение с лираглутид. Имуногенност Пациентите може да развият
анти-лираглутид антитела, вследствие на терапията с лираглутид. Образуването на антитела не е свързано с намаляване на ефикасността на лираглутид.
Алергични реакции Няколко случая на анафилактични реакции с допълнителни симптоми като хипотония, сърцебиене, диспнея и едем са съобщени при
употреба на Victoza®. Съобщени са няколко случая на ангиоедем при всички дългосрочни клинични изпитвания с Victoza®. Съобщаване на подозирани
нежелани реакции: Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. “Дамян Груев” № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Предозиране:
От клинични изпитвания и употреба след пускането на пазара са докладвани случаи на предозиране от до 40 пъти (72 mg) над препоръчаната поддържаща
доза. Като цяло, пациентите докладват тежко гадене, повръщане и диария. Несъвместимости: Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други
лекарствени продукти. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Victoza® не трябва да се използва, ако не изглежда бистър и безцветен
или почти безцветен. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/09/529/001-005. Дата на актуализиране на текста: 09/2016.
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
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При пациентите, които се лекуват с метформин и са с незадоволителен контрол,
Victoza® осигурява бърз и дълготраен гликемичен контрол: 1,2
Понижава гликирания хемоглобин HbA1C 1,2
Намалява телесното тегло 1,2
Намалява систолното артериално налягане 2
Подобрява β-клетъчната функция 2,3
При нисък риск от хипогликемия 2

С разрешение за употреба и при умерена бъбречна недостатъчност 2
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