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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.
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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Световната здравна организaция (СЗО) раздели за първи път антибиотиците на
три категории - „достъпни“, „под наблюдение“ и „резерв“ - в актуализирния през
75
март списък на най-важните лекарства (Essential Medicines List) (1). Тази промяна
има за цел да насочи правилния избор на антибиотик, когато е необходимо антибактериално лечение , и да ограничи предписването на някои антибиотици само в краен случай. Поради това, те са отделени в категорията „резерв“, с цел да се гарантира
тяхната защита от неразумна и безотговорна употреба.
Списъкът се актуализира от експертите на СЗО на всеки две години от 1977 година насам. В настоящите, 20th WHO Essential Medicines List (EML) и 6th WHO
Essential Medicines List for Children (EMLc), са включени 433 лекарства за възрастни
и деца (двойно повече отколкото преди 40 години, когато списъкът е включвал 208
лекарства), които според СЗО са есенциални (най-важни) за нуждите на общественото здравеопазване.
Най-голямата промяна, в чест на 40-ата годишнина, е направена в секцията антибактериални средства, където експертите на СЗО въвеждат три категории.
l Достъпни – първа и втора линия антибиотици за емпирично лечение на повечето от честосрещаните инфекциозни синдроми. В тази категория попадат антибиотици с нисък потенциал за бактериална резистентност и които трябва да бъдат налични през цялото време, да имат достъпна цена и гарантирано качество.
Предпочитани са тесноспектърните антибиотици, с нисък потенциал за резистентност (добро съотношение полза/риск), докато втори избор са широкоспектърни антибиотици с по-висок потенциал за резистентност (по-малко благоприятно отношение полза/риск).
В категорията „достъпни“ са включени бета-лактамни антибиотици (като
amoxicillin, amoxicillin + клавуланова киселина) и някои други антибиотици и антибактериални средства – таблица с всички лекарства от тази категория може да намерите на адрес: www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML_2017_
ExecutiveSummary.pdf
l Под наблюдение – aнтибиотици с по-висок потенциал за резистентност, които могат да бъдат първи или втори избор на терапия при малък брой инфекциозни
синдроми или групи пациенти.
В тази категория попадат широк кръг от антибитиотици като флуорохинолони,
трета генерация цефалосторини (със или без бета-лактамазен инхибитор), макролиди, гликопептиди, антипсевдомонасни пеницилини с бета-лактамазен инхибитор, карбапенеми, пенеми.
l Резервни - aнтибиотици, които трябва да бъдат предписвани само в краен случай, когато всички други възможности са изчерпани или при инфекция, която е резистентна на други лекарства.
Антибиотици, „постaвени под карантина“, са: аztreonam, четвърта и пета генерация цефалоспорини, полимиксини (colistin), fosfomycin (i.v.), linezolid, tigecycline и
daptomycin. Те трябва да бъдат използвани само при животозастрашаващи инфекции,
причинени от мултирезистентни бактерии.
„Трябва да спрем да плащаме за антибиотици, основани на това колко пъти са
предписани, трябва да накараме хората да се откажат от употребата им. Не искаме
колистин да се използва много често. В действителност ние не искаме той да бъде използван изобщо“, обяснява Сюзън Хил, която отговаря за списъка на най-важните
лекарства в СЗО. „Нуждаем се като глобална общност от това да изясним как плащаме на една компания, за да не прави маркетинг на колистин, да не го рекламира и да
го държи в дълбок резерв.“
Класификацията е съобразена и с употребата на антибиотици в животновъдството, с която има още по-големи злоупотреби.
Списъкът се актуализира на всеки две години. В новата версия са добавени 30 лекарства за възрастни и 25 лекарства за деца, както и е уточнена употребата на девет нови медикамента. Включени са нови лекарства за лечение на хронична миелоидна левкемия, резистентна на стандартната първа линия терапия, на хроничен хепатит С, HIV инфекция, мултирезистентна туберкулоза и туберкулоза в детска възраст.
В списъка на най-важните лекарства не е включен „polypill“ – комбинация от
фиксирана доза статин, ацетил салицилова киселина, бета-блокер и антихипертензивно средство. Причината за скептицизма на СЗО е наличието на две версии подобни
таблетки и невъзможност да се прецени коя от двете е по-ефикасна и с по-добър профил на безопасност (по-нисък риск за нежелани странични ефекти).
Използван източник:
1.www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/
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Aктуализирани
препоръки за
слънцезащита
Представяме ви в обобщен вид
актуализирани австралийски препоръки за фотопротекция и за използване на слънцезащитни продукти.
Целта на указанията е да информират за средствата за фотопротекция,
за механизма им на действие и за
това как да ги използваме безопасно
и ефикасно с цел намаляване на риска за малигнен меланом и за състаряване на кожата (1).

Ключовите моменти от
препоръките са:
l Целта на фотопротекцията е превенция на
експозицията на кожата
на ултравиолетови (UV)
лъчи
l Ефектът на прекомерното излагане на UVрадиация се натрупва
през живота на даден човек и допринася за състаряване на кожата и за
увеличаване на вероятността за дерматологичен карцином
l Два типа UV лъчи
(UVA и UVB) играят роля при настъпването на тези патологични
състояния; те могат да увредят ДНК
на кожата, като доведат до преканцерозни и канцерозни промени
l За ефективна фотопротекция
на кожата и очите се препоръчва
комбинация от мерки – обличане на
дрехи; нанасяне на слънцезащитен
крем; носене на шапка с широка периферия, на слънчеви очила, които
филтрират 100% UV лъчите, и търсене на сянка
l Препоръчва се избягване на
престоя на открито в обедните часове, когато нивото на ултравиолетова
радиация е най-високо. Именно UV
лъчите, а не топлината от слънцето
водят до увреждане на ДНК
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l Слънцезащитните кремове понижават ефектите на UV-радиацията
върху кожата, като намаляват количеството й, което достига до кожните клетки. Различни съставки на фотопротекторите действат, като отразяват светлината от кожата (физическа протекция) или абсорбират UVлъчите, за да предотвратят пенетрацията им през кожата (химическа
протекция). Много продукти съдържат и двата типа компоненти
l SPF (Sun Protection Factor) –
слънцезащитен фактор, отразява количеството UVB лъчи, които могат
да достигат до кожата след приложение на фотопротектор, в сравнение
с неприлагането на такъв продукт.
Тъй като SPF отчита протекцията
само спрямо UVB лъчите, се препо-

ръчва използването на широкоспектърен фотопротектор – такъв, който предпазва и срещу UVА, и срещу UVB.
l Разликата в UVB протекцията
между SPF30 и SPF50 е малка, като
предпазването се увеличава от 96.7
на 98%. SPF не бива да се използва като насока за това колко дълго
човек може да стои на слънце преди да изгори
l Нито един фотопротектор не
може напълно да блокира UV лъчите. Тези продукти трябва да бъдат
използвани в комбинация с физическа протекция
l Ефективността на слънцезащитните кремове зависи от правилното им приложение, а повечето
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хора не използват достатъчно продукт. За ефективна защита е необходимо обилно нанасяне – поне една
чаена лъжичка (5 ml) върху всяка
част от тялото поне 20 минути преди излизане навън. Важно е да не се
пропускат ушите, ръцете, краката и
врата. Налага се повторно приложение на всеки два часа и използване
на водоустойчив протектор при плуване или тренировки навън.
l Слънцезащитните кремове се
изследват задълбочено преди да получат одобрение за маркетиране.
Понякога е възможно да настъпят
странични ефекти като раздразване
на кожата или алергични реакции.
Те най-често са резултат от съдържащите се в продукта химически вещества (ароматизатори или консерванти), а не са причинени от активната слънцезащитна съставка. Няма
данни в подкрепа на опасенията за безопасността на фотопртекторите,
включително съдържащите се в тях „нано-частици“ като цинков оксид
и титаниев диоксид.
l За кърмачета на
възраст <6 месеца не
се препоръчва широката употреба на химически фотопротектори.
Слънцезащита се осигурява най-добре чрез сянка, обличане, шапки и физикални фотопротектори, както и избягване на продължителния престой навън в обедните часове.
l Слънцезащитата не излага хората на дефицит на витамин Д. Дори
и при пациентите с диагностициран
дефицит на витамин Д не е препоръчителна експозицията без фотозащита, когато UV индексът е >/=3
Ефективната
слънцезащита
включва комбинация от следните
мерки:
l Физикална протекция
- носене на дрехи, като например
плътни дълги дрехи с ръкави, тениски или костюми за плуване
- нанасяне на слънцезащитен
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крем
- носене на шапка с широка периферия
- търсене на сянка
- носене на слънчеви очила, за
предпочитане плътно прилепващи
- избягване на излагането на
слънце в обедните часове, когато
нивата на UV радиация са най-високи
Фотопротекцията е много важна
за превенция на преждевременното състаряване на кожата поради
акумулирането на ултравиолетовата
експозиция с времето, а също така
и за предотвратяване на възникването на рак на кожата. Рисковите фактори за карцином на кожата включват: светла кожа, повишен брой бенки, имунна супресия, лична или фамилна анамнеза за рак на кожата.
Ултравиолетовите лъчи са три
вида според дължината на вълната
– UVA, UVB и UVC. UVC са найопасните, но благодарение на озоновия слой се блокира достигането
им до повърхността на земята. UVB
имат по-висока енергия, блокират се
от стъклата на прозорците и са основната причина за изгаряне на кожата. UVA лъчите имат по-ниска
енергия, но проникват по-дълбоко в
кожата. Те не се спират от стъклата
на прозорците.
И UVA, и UVB лъчите допринасят за:
l Преканцерозни изменения на
кожата (пигментни петна, актинична кератоза)
l Канцерозни дерматологични промени (базалноклетъчен и сквамозноклетъчен карцином и меланом)
l Застаряване на кожата – сухота, пигментация, фини линии, бръчки и загуба на еластичност
Важно е да се отбележи, че нивата на UV радиацията не могат да бъдат преценени според температурата на въздуха или количеството на
облаците.
Фотопротекторите са продукти
(кремове, лосиони, спрейове, гелове,
балсами за устни), които се прилагат
върху кожата, за да понижат ефекти-
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те на UV лъчите. Те помагат за превенцията на развитието на карцином на кожата, както и на увреждането и състаряването й под влияние
на слънцето. Те са също така от полза за предотвратяване на симптомите на фотоалергии и фототоксичност.

Фотопротекторите
действат по два начина:
l Блокиране или отразяване на
UV лъчите от кожата. Това са така
наречените физикални протектори
като цинков оксид и титаниев диоксид, които имат млечнобял вид, когато се приложат върху кожата.
l Абсорбиране на UV радиацията, предотвратявайки проникването й в кожните клетки. Това са така
наречените химически протектори,
които обикновено съдържат смес от
синтетични вещества – бензофенони, дибензоилметани, цинамати. Те
обикновено са невидими след нанасяне върху кожата.
Съставките на слънцезащитните
кремове са смесени в различни основи, за да осигурят голямо разнообразие от налични продукти. Тези
основи съдържат също така различни химически добавки, които са необходими, за да осигурят стабилност,
адекватно смесване, приятно усещане върху кожата, приятен аромат и
адекватна антимикробна активност.

Приложение на
слънцезащитните
кремове
Ефикасността на слънцезащитните кремове се определя от начина на
нанасянето им. Повечето хора не използват достатъчно количество продукт, което води до понижаване на
ефективността.
Много е важно фотопротекторите
да се нанасят върху кожата поне 20
минути преди излизане навън. Това
позволява продуктът да се разпредели равномерно и да се абсорбира в
повърхностните слоеве на кожата.
Трябва да се приложи поне една
чаена лъжичка (5 ml) слънцезащитен крем върху всяка част на тялото
(лице и шия, всяка ръка, всеки крак,
корема, гърба и да не се пропускат
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ушите, дланите и стъпалата и вратът). Повторно приложение е необходимо на всеки два часа.
При плуване или тренировки и
други дейности навън, които са асоциирани с потене, винаги е показано
използването на водоустойчив фотопротектор. Винаги се препоръчва
повторно приложение на фотопротектори след излагане на вода, за да
се осигури оптимално предпазване.

Странични ефекти на
фотопротекторите
Синтетичните вещества, използвани във фотопротекторите, са изследвани интензивно за риска за
странични ефекти. Някои проблеми
се срещат спорадично, но има ограничен брой съобщения за хронични
или дългосрочни ефекти, свързани
с редовната употреба на слънцезащитни кремове.
l Иритация: зачервяване, чувство на парене могат да се наблюдават в някои участъци на кожата като
лицето, околоочната област или понякога окосмените предмишници
при мъжете. Това не е алергична реакция, тъй като е локализирана само
в определени участъци. Ако настъпи иритация, се препоръчва използването на друг продукт.
l Алергия: Настъпването на истинска алергична реакция към съдържащите се в слънцезащитните кремове химически вещества е възможно,
но е рядко срещано. По-често такава реакция се обуславя от парфюмите и консервантите, отколкото от активните фотопротекторни съставки.
Някои продукти могат да причинят подобни на акне обриви след
приложение върху кожата. Отново,
това се обуславя не от самия фотопротектор, а от носещите субстанции. За хората, които са предразположени към възникването на обриви, се препоръчват продукти, които
са без мазнини (oil-free) или некомедогенни (non-comedogenic).

Слънцезащитни кремове
и канцерогенен риск
Няма научни данни, които да сочат, че съдържащите се във фотопро-
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текторите синтетични химикали причиняват карцином. В наскоро публикуван преглед за безопасността на
нано-частиците (цинков оксид и титаниев диоксид) в слънцезащитните кремове не бяха установени данни, подкрепящи опасенията за безопасността.
Тъй като ракът на кожата и меланомът са свързани с експозицията на
ултравиолетови лъчи, предимствата
от слънцезащитата са ясни. (ЗВ)
Използван източник:
1. The Australasian College of Dermatologists
position statement Sun protection and sunscreens www.dermcoll.edu.au

Vemurafenib –
първият
представител
на BRAFинхибиторите,
за лечение на
нерезектабилен
или метастатичен малигнен
меланом
Vemurafenib (Zelboraf на Roche)
– първият представител на класа на
BRAF* инхибиторите (B-Raf* ензимен инхибитор), е показан като
първа линия на терапия при възрастни пациенти с положителен за
BRAFV600 мутации неоперабилен
или метастазирал малигнен меланом
(ММ), тъй като е свързан с удължена обща преживяемост и преживяемост без прогресия на заболяването,
в сравнение с dacarbazine (1-7).
Името vemurafenib произлиза от
V600E mutated BRAF inhibition. Той
е първият селективен перорален инхибитор на серин-треонин протеин

киназата B-Raf (обратим, АТФ-компетитивен инхибитор на киназния
домейн на BRAF).
ММ се обуславя от генетични
фактори и фактори на средата. Рискът за ММ се повишава при: фамилна анамнеза за меланом, атипични
невуси и предишен меланом. Експозицията на ултравиолетова светлина
и чувствителността към слънцето повишават допълнително вероятността
за заболяването (1).
Въпреки че ММ причинява нисък
процент (по-малко от 2%) от всички
случаи на рак на кожата, той в отговорен за по-голямата част от случаите на летален изход поради дерматологичен малигном.
В идеалния случай, меланомът се
диагностицира в ранен стадий чрез
скрининг дерматоскопия, когато се
препоръчва ексцизия на раковите
клетки с куративна цел. При стадий
II и при стадий III меланом може да
бъде необходимо пациентите да се
подложат на регионална лимфаденектомия, за да се осигури отстраняването на евентуални микрометастази.
По-добрата обща преживяемост е
свързана с липсата на кожни метастази, такива в отдалечени лимфни
възли и нормални стойности на лактат дехидрогеназа (LDH).
Пациентите с нерезектабилен стадий III или IV меланом могат да се
лекуват с имунотерапия, инхибитори
на сигналната трансдукция (BRAF
и MEK инхибитори), химиотерапия
или палиативна локална терапия.
Преживяемостта на болните със
заболяване в стадий IV е 15-20% на
5-ата година и 10-15% на 10-ата година.
BRAF протеинът е идентифициран
като възможна мишена за нови терапии, имайки предвид, че мутиралите
форми на BRAF гена водят до неогранична туморна пролиферация и
потисната апоптоза при меланомите.
BRAF мутацията е най-често срещаната при пациентите със засягане
на кожата, но без анамнеза за хронично, индуцирано от слънцето увреждане. За меланомите, развиващите се в областта на мукозите или на
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крайниците, е по-малко вероятно да
имат тази мутация.
Действието на vemurafenib се базира на селективно и обратимо блокиране на онкогенната BRAF, която се среща при 50% от случаите на
ММ.
Vemurafenib (Zelboraf) e одобрен
от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) (2, 3). Преди да се започне терапия с този медикамент при
даден пациент, е нужно да се установи положителен за BRAF V600 мутация туморен статус, потвърден в
биопсичен материал чрез валидиран
тест, като Cobas 4800 BRAF V600
Mu¬tation Test (3).
BRAF е компонент на MAPK
(митоген-активирана протеин киназа)** сигналния път (4). Чрез фокусиран генетичен анализ на този път е
установено, че придобити мутации в
BRAF гена има при 7-8% от всички
карциноми - най-често при малигнен
меланом (50%), папиларен тиреоиден
карцином (40%), холангиокарцином
(15%), колоректален карцином (8%),
недребноклетъчен белодробен карцином и не-Ходжкинов лимфом.
Най-честата BRAF мутация (в
около 90% от случаите) е единична
нуклеотидна мутация, в резултат на
която се замества глутаминът с валин
на позиция 600 (V600E). Следващата
по честота е BRAF V600К, при която става заместване на лизина с валин на същата позиция (5-6%). Описани са и някои по-редки мутации,
като BRAFV600R, BRAFV600E2 и
BRAFV600D.
По-голямата част от мутациите на
BRAF гена водят до повишаване на
активността на BRAF киназата (няколко стотин пъти над нормата). Резултатът е RAS-независима активация на МАРК-сигналния път и ексцесивна клетъчна пролиферация с удължена клетъчна преживяемост (5).
Препоръчителната
доза
на
vemurafenib е 960 mg (четири таблетки от 240 mg) два пъти дневно (еквивалент на обща дневна доза от 1920
mg). Лечението с vemurafenib продължава до прогресия на заболяването или до развитието на неприемлива
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токсичност (6).
Лечението с пероралния инхибитор на BRAF vemurafenib води до
сигнификантно понижение на риска
за летален изход или за прогресия на
заболяването при пациентите с малигнен меланом, позитивен за мутации в BRAFV600 гена, в сравнение със стандартната химиотерапия
с dacarbazine, при приемлив профил
на токсичност, показаха резултатите
от проучването BRIM-3, публикувани в Lancet Oncology (7).
BRIM3 (BRAF Inhibitor in
Melanoma-3) e глобално, рандомизирано, отворено, контролирано, многоцентрово фаза III проучване, сравняващо vemurafenib (приет в доза от
960 mg два пъти дневно) със стандартната химиотерапия с dacarbazine
при 675 пациенти на възраст над 18
години с нелекуван преди това неоперабилен или метастазирал ММ (стадий IIIC/IV) с BRAF V600 мутация.
Участниците, от 104 клинични центрове в 12 държави, е трябвало също
така да имат очаквана продължителност на живота от поне три месеца,
Eastern Cooperative Oncology Group
(ECOG)*** функционален статус от
0 или 1 и запазени хематологична,
чернодробна и бъбречна функции.
Болните са рандомизирани да получават vemurafenib (960 mg перорално два пъти дневно) или
dacarbazine (1000 mg/m2 телесна повърхност интравенозно на всеки три
седмици). Двата първични крайни
показателя са били обща преживяемост (overall survival - OS) и преживяемостта без прогресия на заболяването (progression-free survival - PFS).
337 от участниците са рандомизирани да приемат vemurafenib, а 338
- да получават dacarbazine. Средният период на проследяване е бил
12.5 месеца за vemurafenib и 9.5 месеца за dacarbazine. 83 (25%) от рандомизираните първоначално на лечение с dacarbazine, са преминали от
терапия с dacarbazine към такава с
vemurafenib (кросовър).
Резултатите показват, че средната OS е сигнификантно по-продължителна при всичките лекува-
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ни с vemurafenib участници в проучването, отколкото при получавалите dacarbazine (13.6 спрямо 9.7 месеца, hazard ratio - HR 0.70; p=0.0008).
На 6-ия месец от проучването,
живи са били 84% от лекуваните с
vemurafenib спрямо 64% от тези на
dacarbazine.
Същата зависимост е установена
и за средната PFS - 6.9 спрямо 1.6
месеца; HR 0.38; p<0.0001).
За 598-те (91%) пациенти с позитивно за BRAFV600E мутации заболяване средната OS при групата, получаваща vemurafenib, е 13.3 месеца, в сравнение с 10 месеца за групата, лекувана с dacarbazine (HR 0.75;
p=0.0085); средната PFS е била респективно 6.9 и 1.6 месеца (HR 0.39;
p<0.0001).
При 57-те (9%) болни с положително за BRAFV600K заболяване
средната OS в групата с vemurafenib
е била 14.5 месеца, спрямо 7.6 месеца при групата с dacarbazine (HR
0.43; p=0.024), а средната PFS е била
респективно 5.9 и 1.7 месеца (HR
0.30; p<0.0001) в полза на BRAF инхибитора.
Най-честите нежелани странични ефекти (всички степени), свързани с лечението с vemurafenib, са: артралгия (58%), обрив (42%), умора (45%), фотосензитивност (41%),
нововъзникнал
сквамозноклетъчен карцином (19%), кератоакантом
(10%), кожен папилом (29%) и гадене (40%). Степен 5 нежелани лекарствени реакции са наблюдавани при
2% от участниците и в двете групи.
Vemurafenib може да се прилага
без промяна в дозировката при пациенти с лека до умерена бъбречна
или чернодробна дисфункция. Метаболизира се чрез цитохром P450 изоензимите (основно CYP3A4), поради
което не се препоръчва приложението му със силни индуктори или инхибитори на CYP3A4 поради нежелани
лекарствени взаимодействия.
Инхибирането на BRAF с
vemurafenib подобрява преживяемостта при пациентите с ММ с найчесто срещаната BRAFV600E мутация, както и при тези с по-рядко сре-
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щаната BRAFV600K мутация, е изводът на авторите. (ЗВ)
* BRAF - e човешки ген, който кодира продукцията на протеина B-Raf , наричан още серин/треонин
протеин киназа B-Raf. Мутациите в BRAF гена
водят до конститутивно (неотменяемо) активиране на BRAF протеините, което може да причини
клетъчна пролиферация при отсъствие на растежни фактори, които обикновено са необходими за
пролиферацията. Vemurafenib блокира продукцията на BRAF протеините - киназен инхибитор.
Активиращите BRAF мутации (aBRAFV600)
се установяват с тест за полимеразна верижна
реакция в реално време (cobas 4800 BRAF V600
мутационен тест). Наличието на тези мутации е
предиктор на отговора към лечението с vemurafenib. Около 40-60% от напредналите ММ са
носители на специфични BRAF мутации.
** MAPK - митоген-активирини протеин кинази
- ензими, които са специфични за синтеза на
аминокиселините серин, треонин и тирозин.
MAPKs се наместват директно в клетъчния
отговор към различни митогени, осмотичен стрес,
топлинен шок и проинфламаторни цитокини. Те
регулират клетъчните функции включително
пролиферация, генна експресия, диференциация,
митоза, клетъчна преживяемост и апопотоза
(програмира клетъчна смърт).
*** Скорът на Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) се използва за оценка на
прогресията на болестта, на влиянието й върху
всекидневните активности на пациента и при
определянето на терапията и на прогнозата
Степените на ECOG са: 0 - Напълно активен, без
никакви ограничения; 1 - Ограничение на тежката
физическа активност, но способност за извършване
на лека физическа активност; 2 - Подвижен и
способен да се самообслужва, но неспособен да
извършва каквато и да било физическа активност;
3 - Ограничена възможност за самообслужване,
прекарва на легло или стол >50% от времето, в
което е буден; 4 - Пълна инвалидност, неспособност
за самообслужване, прекарва цялото време на
легло или стол, 5 – Смърт
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Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата
http://www.ema.europa.eu. Лекарствен продукт по лекарско предписание за лечение на възрастни пациенти с положителен за
BRAF V600 мутация неоперабилен или метастазирал меланом.
Дата на актуализация на текста в КХП 18.05.2017 г.
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ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Zelboraf 240 mg филмирани таблетки КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа 240 mg вемурафениб (vemurafenib) (като копреципитат на вемурафениб и хипромелозен ацетат сукцинат). За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1 от КХП. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Филмирана таблетка Розово-бели до оранжево-бели, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки с размер приблизително 19 mm, с гравиран надпис “VEM” от едната страна. КЛИНИЧНИ ДАННИ Терапевтични показания Вемурафениб е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с положителен за BRAF V600 мутация неоперабилен или метастазирал меланом (вж. точка 5.1 от КХП). Дозировка и начин на
приложение Лечението с вемурафениб трябва да се започва и провежда под наблюдението на квалифициран лекар с опит в използването на противоракови лекарствени продукти. Преди да приемат вемурафениб, пациентите трябва да имат положителен за BRAF V600 мутация туморен статус, потвърден от валидиран тест. Дозировка Препоръчителната доза вемурафениб е 960 mg (четири таблетки от 240 mg) два пъти дневно (еквивалентна на обща дневна доза от 1920 mg). Вемурафениб може да се приема с или без храна, но винаги по един и същи начин два пъти дневно, както и да се избягва приема му на гладен стомах. Продължителност на лечението Лечението с вемурафениб трябва да продължи до прогресия на заболяването или до развитието на неприемлива
токсичност (вж. таблици 1 и 2 от КХП). Пропуснати дози Ако се пропусне доза, тя може да се приеме до 4 часа преди следващата доза, за да се спази схемата на лечение два пъти дневно. Двете дози не трябва да се приемат по едно и също време. Повръщане В случай на повръщане след приложение на вемурафениб, пациентът не трябва да приема допълнителна доза от лекарствения продукт, а лечението трябва да продължи както обикновено. Коригиране на дозата Лечението на нежелани лекарствени реакции или удължаването на QTc интервала може да наложи намаляване на дозата, временно прекъсване и/или преустановяване на лечението (вж. таблици 1 и 2 от КХП). Не се препоръчват корекции на дозировката, водещи до доза под 480 mg два пъти дневно. В
случай, че пациентът развие кожен сквамозноклетъчен карцином (кСКК), препоръчва се продължаване на лечението без промяна на дозата на вемурафениб (за повече информация виж КХП). Специални популации Старческа възраст Не се налага специално коригиране на дозата при пациенти на възраст > 65 години. Бъбречно увреждане При пациенти с бъбречно увреждане има ограничени данни. Не може да бъде изключен риск от повишена експозиция при пациенти с тежко бъбречно увреждане. Пациентите с тежко бъбречно увреждане трябва да се мониторират внимателно (за повече информация виж КХП). Чернодробно увреждане При пациенти с чернодробно увреждане има ограничени данни. Тъй като вемурафениб се елиминира чрез черния дроб, при
пациенти с умерено или тежко чернодробно увреждане може да има повишена експозиция и трябва да се мониторират внимателно (за повече информация виж КХП). Педиатрична популация Безопасността и ефикасността на вемурафениб при деца под 18-годишна възраст не са установени. Наличните понастоящем данни са описани в КХП, но препоръки за дозировка не могат да бъдат дадени. Неевропеидна раса Безопасността и ефикасността на вемурафениб не е установена при прациенти от раса, различна от бялата. Наличните понастоящем данни са описани в КХП, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени. Начин на приложение Вемурафениб таблетки трябва да се поглъщат цели с вода. Вемурафениб таблетки не трябва да се дъвчат или разчупват.
Противопоказания Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества (за повече информация виж КХП). Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Преди да приемат вемурафениб, пациентите трябва да имат положителен за BRAF V600 мутация туморен статус, потвърден от валидиран тест. Ефикасността и безопасността на вемурафениб не са убедително установени при пациенти с тумори, експресиращи редки BRAF мутации, различни от V600E и V600K. Вемурафениб не трябва да се използва при пациенти с див тип BRAF малигнен меланом. Реакция на свръхчувствителност Сериозни реакции на свръхчувствителност, включително анафилаксия, се съобщават във връзка с вемурафениб (за повече
информация виж КХП). При пациенти, получили тежки реакции на свръхчувствителност, лечението с вемурафениб трябва окончателно да се преустанови. Кожни реакции Тежки кожни реакции са докладвани в основното клинично изпитване при пациенти, приемащи вемурафениб, които включват редки случай на синдром на Stevens – Johnson и токсична епидермална некролиза (за повече информация виж КХП). При постмаркетинговата употреба се съобщава за лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS) във връзка с вемурафениб. Пациенти, които са имали проява на тежки кожни реакции, трябва да спрат окончателно лечението с вемурафениб. Потенциране на радиационна токсичност Съобщавани са случаи на късни токсични прояви след
облъчване и радиационна свръхчувствителност при пациенти, лекувани с йонизиращо лъчение преди, по време на или след лечение с вемурафениб. Повечето случаи по същество засягат кожата, но някои случаи, свързани с вътрешните органи, са имали летален изход. Вемурафениб трябва да се използва с повишено внимание, когато се прилага едновременно или след лъчетерапия. Удължаване на QT интервала Зависещо от експозицията удължаване на QT интервала е наблюдавано при едно неконтролирано, открито клинично проучване фаза II при вече лекувани пациенти с метастазирал меланом (за подробности виж КХП). Удължаването на QT интервала може да доведе до повишен риск от вентрикуларни аритмии, включително torsade de pointes. Лечение с
вемурафениб не се препоръчва при пациенти с електролитни отклонения (включително магнезий), които не могат да се коригират, синдром на удължения QT интервал или при пациенти, приемащи лекарствени продукти, за които е известно, че удължават QT интервала. Очни реакции Съобщавани са тежки очни реакции като увеит, ирит и оклузия на ретиналните вени. Рутинно пациентите трябва да се проследяват за очни реакции. Новопоявил се първичен меланом Има съобщения за новопоявили се първични меланоми по време на клиничните изпитвания. Случаите са лекувани с ексцизия и пациентите са продължили лечението без коригиране на дозата. Панкреатит Съобщени са случаи на панкреатит при пациенти, лекувани с вемурафениб. Всяка необяснима коремна
болка трябва да се изследва незабавно (включва измерване на серумното ниво на амилаза и липаза). Пациентите трябва да се проследяват много внимателно при възобновяване на лечението с вемурафениб след епизод на панкреатит.Засягане на черния дроб Има съобщения за чернодробно увреждане, включително случаи на тежко чернодробно увреждане с вемурафениб. Чернодробните ензими (трансаминази и алкална фосфатаза) и билирубин трябва да се мониториратизмерват преди започване на лечение и да се проследяват ежемесечно по време на лечението или според клиничните показания. Лабораторните отклонения трябва да се коригират с намаляване на дозата, прекъсване или преустановяване на лечението. Бъбречна токсичност При приложението
на вемурафениб се съобщава за бъбречна токсичност, варираща от повишение на серумния креатинин до остър интерстициален нефрит и остра тубулна некроза. Серумният креатинин трябва да се измери преди започване на лечение и да се проследява по време на лечението според клиничните показания. Фоточувствителност Съобщава се за лека до тежка фоточувствителност при пациенти, които са получавали вемурафениб по време на клиничните проучвания (вж. точка 4.8 от КХП). Всички пациенти трябва да се съветват да избягват излагане на слънце, докато приемат вемурафениб. Докато приемат лекарствения продукт, пациентите трябва да се съветват да носят защитно облекло и да използват широкоспектърни UVA/UVB слънцезащитни средства и балсам за
устни (слънцезащитен фактор ≥ 30), когато са навън, за да се предпазят от слънчево изгаряне. При фоточувствителност от степен 2 (непоносима) или по-голяма се препоръчва промяна на дозата (вж. точка 4.2 от КХП). Kонтрактура на Dupuytren и плантарна фасциална фиброматоза Има съобщения за случаи на контрактура на Dupuytren и плантарна фасциална фиброматоза при употреба на вемурафениб. Повечето случаи са степен 1 или 2, съобщават се обаче също и тежки, инвалидизиращи случаи на контрактура на Dupuytren (вж. точка 4.8 от КХП). Събитията трябва да се овладеят с намаляване на дозата, временно прекъсване или преустановяване на лечението (вж. точка 4.2 от КХП). Едновременно приложение с ипилимумаб Не се препоръчва едновременно приложение
на ипилимумаб и вемурафениб. Ефект на други лекарствени продукти върху вемурафениб Фармакокинетиката на вемурафениб може да се повлияе от лекарства, които инхибират или оказават въздействие върху Р – гликопротеин P-gp (напр. верапамил, кларитромицин, циклоспорин, ритонавир, хинидин, дронедарон, амиодарон, итраконазол, ранозалин) (виж т.4.5 от КХП). Трябва да се избягва едновременното приложение на мощни индуктори на P-gp, глюкуронирането, CYP3A4 (напр. рифампицин, руфабутин, карбамазепин, фенитоин, или жълт кантарион (хиперицин)), когато е възможно (вж. точка 4.5 от КХП). Трябва да се обмисли алтернативно лечение с по-малък индуциращ потенциал, за да се подържа ефикасността на вемурафениб. Лъчетерапия Съобщава
се за потенциране на токсичността на лъчетерапията при пациенти, получаващи вемурафениб . В повечето случаи, пациентите са получавали схеми на лъчетерапия, по-големи или равни на 2 Gy/ден (хипофракционирани схеми). Фертилитет, бременност и кърмене Жени с детероден потенциал / Контрацепция при жени Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечението и поне 6 месеца след него. Вемурафениб може да намали ефикасността на хормоналните контрацептиви (вж. точка 4.5 от КХП).Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Не са провеждани проучвания за ефектите на вемурафениб върху способността за шофиране и работа с машини. Пациентите трябва да бъдат уведомени
за потенциална умора или проблеми с очите, които може да са причина да не се шофира. Нежелани лекарствени реакции Обобщение на профила на безопасност Най-честите нежелани лекарствени реакции (НЛР) (> 30%), съобщени при вемурафениб, включват артралгия, умора, обрив, реакция на фоточувствителност, гадене, алопеция и сърбеж. Много често се съобщава за кСКК и той най-често се лекува чрез локална ексцизия. Потенциране на радиационна токсичност: Наблюдавани са случаи на късни токсични прояви след облъчване и радиационна свръхчувствителност от постмаркетингови източници. Честотата на тази нежелана реакция е неизвестна, тъй като информация за лъчелечение, включително информация за дозата радиация, не се събира рутинно
при спонтанни съобщения за безопасност. Моля консултирайте се с КХП на продукта Зелбораф за други нежелани ефекти, както и за пълна информация за лекарствения продукт. Предозиране Няма специфичен антидот при предозиране на вемурафениб. Пациентите, които развият нежелани реакции, трябва да получат подходящо симптоматично лечение. Не са наблюдавани случаи на предозиране на вемурафениб по време на клиничните изпитвания. В случай на подозирано предозиране вемурафениб трябва да се спре и да се предприемат поддържащи мерки. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Антинеопластични средства, инхибитори на протеин киназата, ATC код: L01XE15 Механизъм на действие и
фармакодинамични ефекти Вемурафениб е инхибитор на BRAF серин-треонин киназата. Мутациите в BRAF гена водят до конститутивно активиране на BRAF протеините, което може да причини клетъчна пролиферация без свързани растежни фактори. Срок на годност 3 години Специални условия на съхранение Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Специални предпазни мерки при изхвърляне Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Roche Registration Limitedр, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Обединено кралство

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 съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Нежеланите реакции следва да се докладват и на отговорника по лекарствена безопасност на Рош България ЕООД
на тел. +359 2 818 44 44, факс: +359 2 8591199, гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), е-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

Увереност, която можете да предадете на Вашите пациенти

BRAF инхибиторът с доказана
обща преживяемост и хиляди
лекувани пациенти
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Liraglutide
превъзхожда
СУП по време
на пости
Liraglutide* притежава сходна със
сулфонилурейните препарати (СУП)
ефикасност по отношение на гликемичния контрол, но при по-ниска
честота на епизоди на хипогликемия
и по-значима редукция на телесното
тегло при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) по време на Рамадан, показаха резултатите от проучването LIRA-Ramadan, публикувани
в Diabetes Obesity Metabolism (1).
В това проучване liraglutide или
СУП са прилагани (и в двата случая
заедно с metformin), като целта на
изследователите е била да се сравнят директно съответните профили
на ефикасност и безопасност в условия на стриктни пости.
По време на месеца на Рамадан/
Рамазан (през тази година от 26
май до 26 юни) правоверните мюсюлмани спазват пост (въздържане
от прием на храна, пиене на течности и прием на перорални медикаменти) през светлата част на денонощието. От пост се освобождават
болните, децата, бременните жени и
жените във време на менструация, а
също така и военните по време на
поход. Освободени са и всички останали, които по една или друга причина не могат да го спазват (поради пътуване или друга причина), но
с уговорката при първа възможност
да го компенсират с друго постене.
Американската диабетна асоциация (ADA) препоръчва при болни
със ЗДТ2 да се извършва медицинска преценка и да се дава информация за превенция на усложненията
на заболяването по време на религиозните пости (2, 3). Програмата The
Ramadan Education and Awareness in
Diabetes (READ) показва, че пациенти, които посещават разяснител-
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ните сесии, постигат по-голяма загуба на телесно тегло с по-малко епизоди на хипогликемия (4).
През Рамадан приемът на
metformin се счита за безопасен.
СУП, като инсулинови секретагози, трябва да се прилагат с повишено внимание поради риск за хипогликемия, особено по време на пост
(действат независимо от нивото на
кръвната глюкоза). Указанията за
лечение на ЗДТ2 по време на Рамазан сочат, че са необходими допълнителни проучвания за приложението на СУП през този период.
Метформин
(глюкозо-понижаващо средство на първи избор) и
СУП се използват често за контрол
на ЗДТ2 поради тяхната наличност
и ниската им цена. Инкретин-бази-

раната терапия може да се използва
вместо СУП като средство на втори
избор, поради ниския риск за хипогликемия.
Съществуват няколко обсервационни и интервенционални изследвания за ефикасността и профила на
безопасност на инхибиторите на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4), когато се прилагат в периода на Рамадан. По отношение на използването
на рецепторни агонисти на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1RА)
по време на пости данните са поограничени.
GLP-1RА намаляват стойностите на кръвната глюкоза чрез стимулиране на секрецията на инсулин и
намаляване на секрецията на глюкагон, като механизмът им на дейст-
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вие е глюкозо-зависим (това е съществена разлика със СУП).
Liraglutide* е инжекционен GLP1 аналог, който се прилага подкожно веднъж дневно. Той притежава
добре установен профил на безопасност, като най-честите нежелани
странични ефекти са от страна на
гастро-интестиналния тракт (гадене,
повръщане, диария).
Медикаментът е свързан с нисък риск за хипогликемия, което
на фона на високата, сравнима със
СУП, ефикасност за понижаване на
нивото на гликирания хемоглобин и
предимството за постигане на загуба на тегло (за разлика от СУП) го
прави подходяща алтернатива за терапия на пациенти със ЗДТ2 по време на Рамадан или други религиозни пости.
LIRA-Ramadan има за цел да
сравни ефектите на liraglutide 1.8
mg и СУП, и двата в комбинация с
metformin, за постигането на гликемичен контрол при болни със ЗДТ2
по време на пост през периода на
Рамадан.
Проучването е рандомизирано,
паралелно, активно-контролирано и
е проведено в 39 центъра в седем
различни страни. Периодът на провеждане от 33 седмици се състои от
период на скрининг (две седмици),
последвано от повишение на дозата за групата с liraglutide (3-4 седмици), период на поддържане на терапията (6-19 седмици), период на
Рамадан (четири седмици), период
след Рамадан (четири седмици) и допълнително проследяване (една седмица).
Обхванати се пациенти на възраст 18-80 години, диагностицирани със ЗДТ2, на стабилна терапия:
metformin ≥1000 mg дневно и СУП
- gliclazide, glipizide, glibenclamide
(максимално толерирана доза) или
glimepiride (≥2 mg дневно). Включените в изследването са имали средни изходни стойности на гликирания хемоглобин (HbA1c) 7-10% (5386 mmol/mol), индекс на телесна
маса (ИТМ) ≥20 kg/m2 и са декларирали, че ще постят от изгрев до
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Omnitest® 3

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

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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0700 20 1241 1

на цената на един разговор
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Визита
Седмица

ПГГ (mmol/l)
HbА1с (%)

Фруктозамин (m mol/l)

Рамадан

Визита
Седмица

Промени в HbA1c (%)

Телесно тегло (kg)

Визита
Седмица

Рамадан

Промени в ПГГ (mmol/l)

Рамадан

Промени в телесното тегло (kg)

12

Фигура 1. Ефикасност. (A) Промени във фруктозамина (µmol/l) в края на Рамадан. (B) Промени в плазмената глюкоза на гладно - ПГГ (mmol/l). (C) Промени в телесното тегло (kg). (D) Промени в HbА1с (%)
Промени във фруктозамина (µmol/l)

залез през Рамадан. Участниците са
били ранадомизирани (1:1) най-малко 10 седмици преди Рамадан на терапия с liraglutide (финална доза 1.8
mg еднократно дневно) или са продължили приема на СУП (максимално толерирана доза), и в двата случая в комбинация с метформин.
Показатели за оценка са:
l нива на фруктозамин: изходни;
в началото и в края на Рамадан
l стойности на кръвната глюкоза на гладно: изходни; в началото и
в края на Рамадан; в края на проучването
l стойности на HbA1c, телесно
тегло, систолно и диастолно артериално налягане (АН) – скрининг; изходни; в началото и в края на Рамадан; в края на проучването
Основен показател за краен изход
е промяната в нивата на фруктозамин след края на Рамадан, спрямо
изходните стойности. Фруктозамин,
който измерва гликираните серумни протеини, е валидиран маркер за
краткосрочен (2-4 седмици) гликемичен контрол. Тези гликирани протеини (основно албумин) имат пократък полуживот, отколкото еритроцитите. По тази причина фруктозамин служи като по-сигурен параметър, отколкото HbA1c, който дава
представа за дългосрочна (2-3 месеца) оценка на гликемичния контрол.
Вторични показатели са нивата
на фруктозамин и промените спрямо изходните стойности на кръвната глюкоза, телесното тегло и АН
в края на Рамадан; промени спрямо изходните стойности на HbA1c,
кръвната глюкоза и телесното тегло
в края на Рамадан; промени спрямо изходните стойности на HbA1c
и кръвната глюкоза в края на проучването.
Показатели за безопасност по
време на пост са нежеланите странични ефекти, свързани с терапията,
и епизоди на хипогликемия (кръвна глюкоза ≤3.1 mmol/l), с или без
симптоматика (тежка, документирана симптоматична хипогликемия,
асимптоматична хипогликемия).
Резултатите показват сходни

Рамадан
Визита
Седмица

ни странични ефекти е била сходна
между двете групи.
Liraglutide e довел до по-голямо понижение в нивото на HbA1c
(средна разлика: -0.59%, HbA1c) в
сравнение със СУП.
Резултатите са представени графично във фигура 1.

Обсъждане

нива на понижение на фруктозамин
и в двете групи: liraglutide (-12.8
mсmol/l) и СУП (-16.4 mcmol/l)
(р=0.43). Отчетени са по-малко симптоматични хипогликемични епизоди в групата с liraglutide
в сравнение със СУП (2% срещу
18%). И в двете групи не се регистрирани тежки хипогликемични
епизоди.
По-значима редукция на телесното тегло през Рамадан е постигната в групата с liraglutide (с
-0.54 kg, p=0.0091). Приложението на liraglutide е свързано с позначимо намаление на теглото, както за периода от началото на терапията до края на Рамадан (-3.94 kg,
р=0.0001), така и за периода от началото до края на терапията (-3.95
kg, р=0.0001) Честотата на нежела-
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Постът по време на Рамадан е религиозна практика, при която някои
пациенти със ЗДТ2 са изложени на
висок риск за лекарствено-свързана
хипогликемия. През този период се
налагат значителни промени в хранителните навици (пълен глад през
деня), което налага съответни промени в глюкозопонижаващата терапия.
LIRA-Ramadan e първото голямо, рандомизирано, контролирано
проучване, което сравнява ефикасността и профила на безопасност на
дългодесйтващ GLP-1RA със СУП
по време на пост при пациенти със
ЗДТ2.
Терапията с liraglutide плюс
metformin e постигнала намаление на стойностите на HbA1c при
26.7% от изследваните, в сравнение
с 10.3% в групата със СУП плюс
metformin, без да се наблюдава наддаване на телесно тегло или епизоди на тежка хипогликемия, включи-
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Дял на пациентите (%)

телно до време на периода на пост.
ровката на liraglutide да се извършва
liraglutide, в сравнение със СУП за
Въпреки по-добрия гликеми6-8 седмици преди Рамадан.
периода от началото и края на Рачен контрол, постигнат с liraglutide
мадан.
По време на пости, дозировката
в началото на Рамадан, ефектите
или времето на прием на СУП трябКлиничното значение на тези рена liraglutide и СУП са били сходзултати се подчертава и от значителва да се коригира според указанията
ни през периода на пост, със сходна
на ADA (2). Повечето промени в доно по-големия дял пациенти в груредукция на нивата на фруктозамин.
зировъчния режим са свързани с напата с liraglutide, които са постигВъпреки понижението на нивата на
нали понижение на HbA1c <7.0%
маление на дозата, макар че е възHbA1c и фруктозамин, честотата
можно разделянето на дозата или
(3.7 пъти повече), понижение на
на симптоматични хипогликемични
промяна във времето на прием.
HbA1c<7.0% и липса на наддаване
епизоди през наблюдавания периВ групата с liraglutide, при много
на телесно тегло (4.68 пъти), пониод са били сигнификантно по-ниски
малко пациенти се е наложила прожение на HbA1c и липса на хипопри liraglutide, отколкото при СУП.
гликемия (3.8 пъти), HbA1c<7.0%
мяна в дозировката по време на РаВ групите със СУП, повече епимадан (девет, от които при осем дои липса на наддаване на телесно тезоди на хипогликемия е имало
зировката е намалена), като повегло или на хипогликемия (4.9 пъти)
при използване на
чето изследвани са
Фигура 2. Комбинирани крайни показатели за оценка на ефикасността
glibenclamide, отколбили на максималната доза от 1.8 mg.
кото при glimepiride/
Също така, при маgliclazide/glipizide.
лък брой пациенти се
Тези данни подкрее наложила корекция
пят още веднъж прена дозировката на
поръката за отпаmetformin (девет при
дане на глибенклаliraglutide и осем при
мид като средство за
СУП). (ИТ)
втора и дори за треЗа допълнителна инфорта линия терапия на
мация:
ЗДТ2 и изместванеМедицинска база Данни
то му от по-новите
(http://spisaniemd.bg):
Диабет и Рамадан. КлубД
СУП и особено от
2006; Брой 2
гликлазид поради поПрием на лекарства по време
на Рамадан. МД 2004; Брой 3
(AДА таргетно ниво)
без наддаване
без наддаване
без хипогликемия
ниския риск за хипона тегло
на тегло или
Използвани източници:
гликемия. С оглед на
хипогликемия
1. Azar S., Echtay A., Wan Beтези данни, гликлазид
bakar W et al. Efficacy and
safety of liraglutide compared to sulphonylurea durв края на Рамадан в сравнение със
е бил най-често прилагания СУП и
ing Ramadan in patients with type 2 diabetes (LIRAСУП - комбинирани крайни резулв това проучване.
Ramadan): a randomized trial. Diabetes Obes Metab
тати за оценка (фигура 2).
Рискът за симптоматични хипо2016; 18 (10):1025-133 http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10/1111/dom.12733/pdf
В групата с liraglutide, по-голям
гликемични епизоди при liraglutide
2. Al-Arouj M., Assaad-Khalil S., Buse J., et al. Recброй пациенти (в сравнение със
е бил по-нисък, в сравнение с всичommendations for management of diabetes during
Ramadan: update 2010. Diabetes Care 2010; 33:
СУП) са преустановили терапията,
ки по-нови СУП, прилагани в това
1895-1902
http://care.diabetesjournals.org/conосновно поради настъпили гастропроучване. Освен това, всички докуtent/33/8/1895.long
3. Ibrahim M., Abu Al M., Annabi F. et al. Recomинтестинални нарушения, като поментирани епизоди на симптоматичmendations for management of diabetes during Raловината от случаите са по време
на хипогликемия и потвърдена хиmadan: update 2015. BMJ Open Diabetes Res Care
на увеличаване на дозировката. От
погликемия, са били сигнификантно
2015; 3:e000108 http://drc.bmj.com/content/3/1/
e000108
друга страна, по време на Рамадан,
по-ниски при liraglutide, в сравнение
4. Bravis V., Hui E., Salih S. et al. Ramadan edповече болни на терапия със СУП
със СУП през целия период на проucation and awareness in diabetes (READ) programme for Muslims with type 2 diabetes who fast
са преустановили лечението, най-веследяване.
during Ramadan. Diabet Med 2010; 27: 327-331
че поради липса на ефект. Авторите
Телесното тегло и систолното
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464препоръчват увеличението на дози5491.2010.02948.x/abstract
АН са намалели сигнификантно при

Изводи за клиничната практика:
l liraglutide е свързан със сходно на СУП подобрение на гликемичния контрол, но с по-ниска честота на
хипогликемични епизоди, включително в сравнение с
gliclazide, и по-значима редукция на телесното тегло по

време на постене
l liraglutide е ефективен, добре толериран и безопасен
избор като глюкозопонижаваща терапия при болни със
ЗДТ2, които спазват пости поради религиозни подбуди
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Ендокринна
хипертония
Артериалната хипертония (АХ)
е първа клинична проява при голяма част от ендокринните заболявания. Точната диагноза на ендокринната хипертония дава възможност на клиницистите да
предписват специфична фармакологична терапия или да насочват
към оперативно (дефинитивно)
лечение (1, 2).
AХ засяга около 28% от населението в развитите страни. В
повечето случаи тя е първична
(есенциална или идиопатична), а
около 15% - вторична. Над 50%
от децата с хипертония са
с вторична хипертония.
При хора <40 години честотата на вторична
хипертония е около 30%.
Най-честите причини за
вторична хипертония са
бъбречни (бъбречни паренхимни заболявания –
ренопаренхимна хипертония) и ендокринни заболявания (Таблица 1).

лазми и често се пропускат в процеса на диагнозата.
При наличието на туморна
маса в надбъбреците, честотата на PPGLs достига 500/10 000.
При аутопсии в общата популация
е установена честота на заболяването около 5/10 000 души.
Срещат се два биохимични фенотипа PPGLs: адренергични и
норадренергични тумори:
l адренергичните тумори се
локализират в надбъбречната медула и обикновено продуцират адреналин, метадреналин (основен
метаболит на адреналина), и различно количество норадреналин
l норадренергичните тумори
се локализират в надбъбречната медула или екстра-адренално

I. Феохромоцитом
и параганглиом
1. Етиология. Феохромоцитомите и параганглиомите (PPGLs)
са редки невроендокринни тумори на хромафинните клетки, които обикновено продуцират катехоламинии и произхождат от надбъбречната медула (80-85%) или
от паравертебралните ганглии на
симпатиковата верига (15-20%).
Параганглиомите се локализират
в областта на шията и основата
на черепа; обикновено са хормонално неактивни, макар че някои
продуцират dopamine.
Честотата на PPGLs в общата
популация е изключително ниска
(1.5-1.6/10 000 души). Тя е по-висока при пациенти с хипертония
(20-60/10 000 пациенти). Все пак,
те се отнасят към редките неоп-
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и продуцират норадреналин, и в
по-малко количество норметадреналин (основен метаболит на норадреналина)
Липсата на секреция на адреналин от норадренергичните тумори
се дължи на липса на ензима фенилетаноламин-N-метилтрансфераза в екстра-адреналните тумори. Този ензим е от ключово значение за конвертирането на норадреналин в адреналин.
Биохимичният фенотип на туморите е важен, защото може да
послужи като предиктор на мутацията (например норадренергичните тумори по-често са свързани с мутация на хипоксичния сигнален път (клъстър 1 мутации на
Hippel Lindau и на суксинат де-
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хидрогеназата), а адренергичните тумори по-често са свързани
с мутации на киназния сигнален
път (клъстър 2 множествена ендокринна неоплазия - МЕН тип 2 и
неврофиброматоза тип 1). Пациентите с адренергични тумори могат да имат повече пароксизмални
симптоми, отколкото тези с норадренергични тумори.
2. Клиничната картина при
пациенти с PPGLs варира от липса на симптоми, през дискретна
симптоматика, до катастрофални
животозастрашаващи състояния.
Един на всеки 10 пациенти със
заболяването е напълно асимптомен; тази асимптомна подгрупа е
много по-голяма при болни с инцидентно установени надбъбречни туморни маси.
Класическата клинична
триада е пулсиращо главоболие, профузно изпотяване и палпитации, които продължават от няколко минути до един час.
Честотата на епизодите със симптоматика може
да варира от няколко пъти
дневно до няколко пъти
месечно, като те могат да
възникнат спонтанно или
да се провокират от физически или химически причинители като обща анестезия,
миктурия или медикаменти (бетаблокери, трициклични антидепресанти, глюкокортикоиди).
Вариациите
в
повишените
стойности на артериалното налягане (АН) се проявяват като пароксизмална хипертония при около 35% от болните. При други пациенти може да има силно повишение на АН, което да е суперпонирано върху съществуваща хипертония и да предизвика хипертонични кризи.
Тези пикове на АН и епизодите
на освобождаване на катехоламини от туморите са причина за високата честота на спешни сърдечносъдови състояния като миокарден инфаркт, инсулт и сърдечна
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недостатъчност.
3. Биохимичен скрининг. Рутинен биохимичен скрининг при
всички диагностицирани с хипертония пациенти с PPGLs не е икономически изгоден, поради това
не се препоръчва. Изследването
трябва да се извърши при съмнение за ексцесивна секреция на катехоламини и наличие на пароксизмални белези.
При съмнение за PPGL трябва да се извърши биохимично изследване, независимо от стойностите на АН. Повечето пациенти,
с инцидентно установена туморна маса на надбъбреците, трябва да бъдат изследвани за PPGL.
Би трябвало да обмисли и тестване на членовете на фамилията на
болните.

Индикации за биохимичен
скрининг за феохромоцитом или симпатиков параганглиом:
l пароксизмални белези или
симптоми, насочващи към излишък на катехоламини
l парадоксални стойности на АН
към медикаменти, хирургична интервенция или анестезия
l резистентна хипертония
l инцидентно установена туморна маса на надбъбреците (с или
без хипертония)
l предходна диагноза на феохромоцитом или параганглиом (с годишен биохимичен скрининг за
установяване на рецидив)
l наследствена предиспозиция за
феохромоцитом или параганглиом
l синдроми, насочващи към свързан с феохромоцитом наследствен
синдром

Биохимичното
изследване
трябва да предхожда образната
диагностика, тъй като само установяването на излишък от катехоламини може да оправдае скъпите
образни изследвания.
Първоначално трябва да се измери нивото на свободните плазмени катехоламини или уринната
фракция на метадреналините. Тъй

Таблица 1. Ендокринни причини за хипертония
1. Адренално-зависими:
l феохромоцитом и симпатиков параганглиом
l първичен алдостеронизъм
l хипердеоксикортикостеронизъм:
- вродена адренална хиперплазия: 11бета-хидроксилазен дефицит;
17алфа-хидроксилазен дефицит
- деоксикортикостерон-продуциращ тумор
- първична кортизолова резистентност
l синдром на Cushing
2. Минералкортикоиден излишък/11бета-хидроксистероид дехидрогеназен
дефицит:
l генетичен
l придобит
3. Паратиреоидни причини: хиперпаратироидизъм
4. Хипофизни причини:
l акромегалия
l болест на Cushing (повишена секреция на адренокортикотропен хормон - ACTH
- от хипофизата)
5. Вторичен хипералдостеронизъм: реноваскуларна хипертония
6. Тиреоидни причини:
l хипертиреоидизъм
l хипотиреоидизъм
7. Комплексни причини: обструктивна сънна апнея

като те са с много висока чувствителност, нормалните им стойности изключват наличието на PPGL
с достатъчна сигурност.
Няма съществена разлика в
плазмените или 24-часовите уринни тестове, особено що се отнася
до течната хроматография с тандемна мас-спектрометрия. От друга страна, повишените стойности
не винаги са специфични за наличието на PPGL и не могат да се
използват за потвърждение на диагнозата.
Други биохимични тестове,
като нивата на плазмени и уринни
катехоламини, ванилбадемова киселина или хромогранин А в урината, имат по-малка диагностична стойност, в сравнение със свободните плазмени и уринни фракционирани мета-адреналини.
При интерпретирането на резултатите трябва да се имат предвид няколко фактора. Необходимо е да се оцени наличието на съпътстващо заболяване, свързано
с повишена симпатикова активност, като сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност и
хипогликемия.
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Повишената симпатикова активност може да доведе до фалшиво позитивни резултати и да
намали предиктивната стойност
на позитивните резултати от биохимичните тестове.
За намаляване на този риск е
необходимо кръвните проби да се
вземат от интравенозна канюла,
след като пациентът е бил в легнало положение за поне 30 min.
Друг вариант е измерване на метадреналините в 24-часова урина
като алтернативен тест.
Някои медикаменти могат да
дадат фалшиво позитивни резултати, поради аналитични или фармако-физиологични взаимодействия. В това отношение, течната
хроматография с тандемна масспектрометрия са по-специфични, в сравнение с течната хроматография с електрохимични тестове за идентифициране.
За постигането на оптимална
диагностична стойност, всяка лаборатория трябва да установи референтни стойности на плазмени
свободни и 24-часови фракционирани метадреналини, като се има
предвид възрастта и пола на па-
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циентите.
Например, горните гранични
стойности на плазмения свободен
норметадреналин са по-високи
при по-възрастни пациенти. Подобен ефект не е установен за метадреналин или метокситирамин.
Ако стойностите на свободните плазмени или фракционирани
метадреналини в 24-часова урина
при симптоматични пациенти са
в рамките на нормата, диагнозата
PPGL трябва да се изключи.
Стойности на свободните плазмени метадреналини над три пъти
над горната граница на нормата,
или стойности на фракционираните метадреналини в 24-часовата
урина над два пъти над нормата,
имат висока предиктивна стойност за наличието на PPGL. В тези случаи, честотата на фалшиво позитивните резултати
е много ниска и може да
се продължи с извършването на образна диагностика.
Трябва да се има предвид, че пациенти, обект
на интензивно лечение,
често пъти са с фалшиво позитивни резултати.
В тези случаи трябва да
се изключат заболявания
или съпътстващи състояния, които са свързани със стресмедиирана повишена симпатикова
активност.
4. Терапия. Необходим е изборът на оптимална фармакологична
терапия за блокиране на ефектите на освободените катехоламини
с цел нормализиране на АН, сърдечната честота, загубата на течности и превенцията на интраоперативни хипертензивни кризи.
Phenoxybenzamine е неселективен, обратим, некомпетитивен
дългодействащ алфа-рецепторен
блокер. Той намалява флуктуациите в АН, степента на вазоконстрикция и профилактира интраоперативните хипертонични кризи. Нежелани странични ефекти
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на медикамента са постурална хипотония с рефлекторна тахикардия, световъртеж, синкоп и назална конгестия.
Селективните,
компетитивни, краткодействащи алфа1-блокери като doxazosin, prazosin и
terazosin се предпочитат от някои
поради по-малката рефлекторна
тахикардия и намалената честота на следоперативна хипотония,
в сравнение с phenoxybenzamine.
След постигането на оптимална
алфа-блокада, могат да се приложат
бета-блокери за повлияване на индуцираните от катехоламини тахиаритмии. Бета-блокерите (BB) не трябва
да се прилагат самостоятелно (без
алфа-блокери), тъй като това може

да влоши индуцираната от адреналин вазоконстрикция. Най-често използваните бета-блокери са неселективните (propranolol) и кардиоселективните бета-1 блокери (atenolol,
metoprolol).
Блокерите на калциевите канали (ССB) са втора линия терапия
антихипертензивни медикаменти
в тези случаи. Те блокират медиирания от калций инфлукс на норадреналин в гладката мускулатура на кръвоносните съдове и спомагат за контролирането на хипертонията и тахиаритмиите.
Освен това, те профилактират
индуцирания от катехоламини коронарен съдов спазъм. Най-често
използваните медикаменти от тази
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група са: amlodipinе (10-20 mg);
nicardipine (60-90 mg); nifedipine
SR (30-90 mg) и verapamil ER
(180-540 mg).

II. Първичен
алдостеронизъм
1. Етиология. При първичния
алдостеронизъм, продукцията на
алдостерон надвишава необходимите нива, което води до повишена натриева реабсорбция чрез
амилорид-чувствителните епителни натриеви канали в дисталния
нефрон.
Това от своя страна е свързано
с хипертония и супресия на системата ренин-ангиотензин II. Загубата чрез урината на калий и
водородни йони, които се
заменят за натрий в дисталния нефрон, може да
доведе до хипокалиемия
и метаболитна алкалоза.
В миналото смятано за
рядко заболяване, което
не заслужава изследване
при пациенти с хипертония, освен ако не са и с
хипокалиемия, днес първичният алдостеронизъм се определя като
най-честата, потенциално лечима форма на
вторична хипертония,
която е с честота 5-10%
от хипертензивните пациенти, повечето от които са нормокалиемични.
При резистентната форма на
хипертония, честотата на първичен алдостеронизъм е около 20%.
Заболяването обикновено се развива в средна възраст (30-60 години).
2. Клинична картина. Стойностите на АН могат да варират в
широки граници при алдостеронпродуциращ аденом или билатерална адренална хиперплазия.
При фамилен хипералдостеронизъм тип I, хипертонията често
се развива по-късно, особено при
жени, макар че може да се прояви
рано и то с тежки форми, водещи
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до ранна смърт, най-често в резултат на хеморагичен инсулт. Фамилен скрининг при фамилен хипералдостеронизъм тип I и II разкрива разнообразен фенотип, като
част от пациентите са нормотензивни.
По-малко от 25% от пациентите, диагностицирани с първичен
алдостеронизъм, и по-малко от
половината с алдостерон-продуциращ аденом са хипокалиемични. При тях, първичният хипералдостеронизъм трудно се разграничава от есенциалната хипертония,
освен ако не се измерят стойностите на ренин и алдостерон.
Ако е налице хипокалиемия, тя
може да е съпроводена от никтурия, полиурия, мускулна слабост,
крампи, парестезия и/или палпитации. При заболяването е увеличена честотата на обструктивна
сънна апнея (ОСА).
По време на бременност, хипертонията и другите симптоми могат да се подобрят или да
се влошат. Подобрението се дължи на антиминералкортикоидните
ефекти на високите циркулиращи
нива на плацентарен прогестерон,
който антагонизира действието на
алдостерон на ниво минералкортикоидни рецептори.
3. Скрининг за първичен алдостеронизъм трябва да се обмисли при всички пациенти с хипертония, тъй като повишеното
АН при заболяването се повлиява ефективно със специфично лечение срещу повишените нива на
алдостерон.
Унилатералната лапароскопска
адреналектомия при унилатерални форми на заболяване води до
излекуване на хипертонията при
50-60% от случаите и до сигнификантно подобрение на състоянието.
Доказано е, че излишъкът от
алдостерон нанася директно увреждане (възпаление, ремоделиране и фиброза) на сърдечносъдовата и бъбречната тъкан, и индуцира неблагоприятни метаболитни

промени, което отчасти е независимо от ефектите му върху АН.
Като резултат, честотата на нежелани сърдечносъдови събития
(ритъмни нарушения, миокарден
инфаркт, инсулт и сърдечносъдова смърт) е по-висока от тази при
пациенти с есенциална хипертония при аналогични стойности на
АН.
Стандартите
на
Endocrine
Society препоръчват изследване за
първичен алдостеронизъм в следните случаи:
l пациенти с продължително
повишено АН >150 mmHg систолно и/или >100 mmHg диастолно
l хипертония (АН >140/90
mmHg), резистентна на три конвенционални антихипертензивни
медикамента, включително диуретик
l контролирано АН (АН
<140/90 mmHg) с четири или повече антихипертензивни медикамента
l хипертония и спонтанна или
индуцирана от диуретици хипокалиемия
l АХ и ОСА
l хипертония и надбъбречна
туморна маса
l хипертония и фамилни данни за ранно развила се хипертония или мозъчносъдов инцидент в
млада възраст (<40 години)
Тъй като малка част (около
20%) от пациентите с първичен
алдостеронизъм са хипокалиемични, измерването на плазмения калий няма чувствителност като
скринингов тест.
При наличието на хипокалиемия (особено, ако не е провокирана от прием на диуретици), плазмените нива на калий служат за
важен белег за наличието на заболяването.
Съотношението алдостерон/ренин (ARR) е най-важният скринингов тест. Той е по-специфичен
от измерването на ренин и почувствителен от плазмените нива
на калий или алдостерон. Отноше-
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нието се увеличава преди стойностите на алдостерон или плазмен
калий да излязат извън референтните граници.
Преди измерването на ARR,
диуретиците (и други медикаменти, които биха повлияли изследването, като инхибитори на
PAAC или бета-блокери) трябва
да се спрат за поне четири седмици. За поддържане на контрола на
АН е необходимо да се използват
лекарствени средства с минимален ефект върху резултата, като
verapamil със забавено освобождаване (с или без hydralazine) и
prazosin.
Ако не е възможно да се спре
терапията на пациента, тя трябва да се има предвид при интерпретиране на резултата. Например, повишено съотношение на
ARR при болни, приемащи диуретик, АСЕ инхибитор, ангиотензин
рецепторен блокер (ARB) или дихидропиридинов СCВ, ще направи
диагнозата на първичния алдостеронизъм много вероятна.
ARR трябва да се приема като
скринингов тест и трябва да се
измери повече от един път преди
вземане на решението за супресионен тест за окончателно потвърждаване или отхвърляне на диагнозата.
Макар че референтните стойности на алдостерон варират в
различните лаборатории, плазмени концентрации >0.28 nmol/l с
плазмена активност на ренина <1
ng/ml/час би трябвало да потвърди теста.
4. Терапия. Медикаментозно
лечение трябва да се приложи при
всички пациенти с двустранно заболяване. Освен това, лекарствената терапия е вариант на лечение
при пациенти с едностранно заболяване, които не подлежат на оперативно лечение. Установено е, че
болните с идиопатичен хипералдостеронизъм по-често се нуждаят от комбинирана терапия, отколкото тези с продуциращи алдостерон аденоми.
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Основна терапия на първичния хипералдостеронизъм е
spironolactone (компетитивен алдостеронов рецепторен антагонист) в начална дозировка от
12.5-25 mg дневно. През първите няколко седмици от началото
на неговия прием е необходимо да
се проследят стойностите на АН
и серумният калий. Spironolactone
трябва да се титрира постепенно до постигането на контрол на
АН и максимална доза от 100 mg
дневно.
Eplerenone е селективен алдостерон-рецепторен антагонист,
с по-малко нежелани странични ефекти от spironolactone, но с
по-висока цена. Поради минимален афинитет към рецепторите за
андрогени, естрогени и прогестерон, eplerenone не води до значителни андрогенни ефекти като гинекомастия.
CCВ могат да намалят секрецията на алдостерон и са с променлив успех за понижение на АН.
АСЕ инхибиторите също повлияват ефективно АН в тези случаи.
ARB могат да се прилагат като
допълнителна терапия и са поефективни при идиопатичен хипералдостеронизъм, отколкото при
алдостерон-продуциращ аденом.

III. Други форми
на излишък на
минералкортикоиди
А. Вродената адренална хиперплазия представлява група от
автозомно рецесивни нарушения,
предизвикани от ензимни дефекти
в надбъбречната стероидогенеза,
която води до намалена секреция
на кортизол. Липсата на инхибиторна обратна връзка от кортизола към хипоталамуса и хипофизата предизвиква повишено отделяне на прекурсори на кортизола на
ниво преди ензимния дефект.
В около 90% от случаите се касае за дефицит на 21-хидроксилаза, което не води до хипертония. Дефицитът на 11бета-хидроксилаза (CYP11W1, P450c11) или
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17алфа-хидроксилаза
(CYP17,
P450c17) предизвиква хипертония
и хипокалиемия поради повишена
секреция на минералкортикоида
деоксикортикостерон (DOC).
Минералкортикоидните ефекти на повишените циркулиращи
нива на DOC намаляват секрецията на ренин и алдостерон. Тези
мутации са автозомно-рецесивни
и обикновено се диагностицират
в детска възраст. Частичните ензимни дефекти могат да предизвикат хипертония при възрастни пациенти.
1. Дефицитът на 11бетахидроксилаза е причина за около
5% от всички случаи на вродена
адренална хиперплазия с честота
около 1/100 000. Открити са повече от 40 мутации на CYP11B1
(генът, кодиращ 11бета-хидроксилазата). Най-висока честота на
тези мутации са открити при сефаратските евреи в Мароко.
Нарушената конверсия на DOC
до кортикостерон води до високи
нива на DOC и 11-деоксикортизол, а оттам – до повишени нива
на надбъбречни андрогени. Момичета с вродена адренална хиперплазия са с хипертония, хипокалиемия, акне, хирзутизъм и маскулинизация.
При момчетата, дефицитът на
11бета-хидроксилаза се проявява с хипертония, хипокалиемия и
псевдоранен пубертет. Около две
трети от засегнатите пациенти са
с лека и умерена хипертония.
Скрининг за заболяването трябва да се извърши при деца и подрастващи, които са с хипертония,
спонтанна хипокалиемия и ниски
нива на алдостерон и ренин. Найсуспектни са момичета с маскулинизация и момчета с псевдоранен
пубертет.
Първоначалните изследвания
включват DOC, 11-деоксикортизол, андростенедион, тестостерон
и дехидроепиандростенедион сулфат (DHEA-S), всичките са повишени над горните граници на нормата.
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2. Дефицитът на 17алфахидроксилазата е много рядка
причина за вродена адренална хиперплазия (около 1/1 000 000 живородени). Ензимът е важен за
синтеза на кортизол и гонадни
хормони, а дефицитът му води до
намалена продукция на кортизол и
полови хормони.
Мъжете с генотип 46XY са или
с псевдохерматофродизъм или фенотипно са жени, а жените с генотип 46 XX са с първична аменорея. По тази причина тази група
болни могат да не са обект на медицинско наблюдение до настъпването на пубертета.
На скрининг подлежат деца
и подрастващи с хипертония и
спонтанна хипокалиемия, които
са с ниски нива на алдостерон и
ренин. Вероятността за тази мутация е най-висока при наличието на първична аменорея и псевдохермафродизъм.
Първоначалните изследвания
включват измерване на кръвните
нива на андростенедион, тестостерон, DHEA-S, 17-хидроксипрогестерон, алдостерон и кортизол –
като всичките трябва да са или с
ниски нива, или в долната четвърт
на референтните граници. Плазмената концентрация на DOC и
кортикостерона (предшественици
на алдостерона) трябва да са над
горната референтна граница.
В.
Деоксикортикостерон
(DOC)-продуциращ тумор. Тази
група адренални тумори е много
рядка. Част от неоплазмите ко-секретират андрогени и естрогени, в
допълнение към DOC, което води
до маскулинизация при жените и
феминизация при мъжете.
Типичната клинична картина е
с внезапно развила се хипертония, свързана с хипокалиемия, ниски нива на алдостерон и ренин.
Няма специфична възрастова група, при която честотата на заболяването да е най-висока.
На скрининг подлежат всички
пациенти с хипертония, спонтанна
хипокалиемия, ниски нива на ал-
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RAMIPRIL

AMLODIPINE

СИЛАТА НА
ДВОЙНОТО

ПРЕДАВАНЕ

Ramipril/Amlodipine besilate
5 mg/5 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg x 28 capsules, hard

Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на
ИМПАКТИН ДУО, на следните адреси:
СОФАРМА АД | София 1797 | България | бул. Кл. Охридски № 3
тел. 02 8177413 | факс 02 9743759 | safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
МЕДИКА АД София 1756 | ул. Лъчезар Станчев № 5 | Софарма Бизнес Тауърс | сграда А | ет. 9
тел. +359 2 492 3321 | факс +359 2 960 0324 | g.aleksandrova@medica.bg | www.medica.bg
Брой 3, 2017
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА bda@bda.bg

Лекарствен продукт по лекарско предписание.
КХП 23 януари 2017.
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достерон и ренин. Диагнозата се
потвърждава при високи нива на
DOC или уринен тетрахидродеоксикортикостерон и голяма туморна маса на компютърната томография (CT). При тези пациенти
секрецията на алдостерон обикновено е потисната.
С. Първичната кортизолова
(глюкокортикоидна) резистентност е рядък фамилен синдром,
при който има повишена секреция
и плазмена концентрация на кортизол, без данни за синдром на
Cushing. Първичната кортизолова
резистентност се дължи на генетични дефекти в глюкокортикоидния рецептор и в стероидния рецепторен комплекс.
Клинично, заболяването се
проявява с хипокалиемична алкалоза, хипертония, повишена плазмена концентрация на DOC и увеличена надбъбречна секреция на
андроген. Хипертонията и хипокалиемията се дължат на комбинираните ефекти на излишъка на
DOC и повишена концентрация
на кортизол при минералкортикоидните рецептори.
На скрининг за заболяването подлежат пациенти (основно деца), които са с хипертония,
спонтанна хипокалиемия и ниски
нива на алдостерон и ренин. Първоначалните тестове включват измерване на кръвните нива на кортизол, DOC, 11-деоксикортизол,
андростенедион, тестостерон и
DHES-S - обикновено всичките са
над горната граница на референтните стойности.
Освен това, 24-часовата уринна екскреция на кортизол е над
горните граници на нормата и серумния ACTH не е подтиснат.

IV. Вторичен
алдостеронизъм
и реноваскуларна
хипертония
1. Етиология. Вторичният хипералдостеронизъм отразява патологично повишени нива на алдостерон в резултат на активира-
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нето на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS), като
реноваскуларната хипертония е
една от формите на заболяването.
Други състояния, свързани с
вторично повишение на алдостерон, са инфаркт на бъбрека, дехидратация (с или без приложение на диуретици), бъбречна хипоперфузия в резултат на сърдечна или чернодробна недостатъчност, първична продукция на ренин от юкстагломеруларен тумор.
Вторичният хипералдостеронизъм, който се дължи на дехидратация, сърдечна или чернодробна
недостатъчност, обикновено не е
свързан с хипертония.
Повечето проучвания за реноваскуларно заболяване се фокусират върху честотата на стеноза на
бъбречната артерия. Разликата е
важна, защото бъбреците толерират известна степен на съдова оклузия при наличието на клинични
прояви.
Честотата на реноваскуларна
хипертония е значително по-малка от тази при стеноза на бъбречната артерия. Според някои автори, диагнозата на реноваскуларна
хипертония зависи от намаление
на АН след технически успешна
реваскуларизация или отстраняване на засегнатия бъбрек.
Повечето случаи на стеноза на бъбречната артерия се дължат на атеросклеротично заболяване (около 85%) или на фибромускулна дисплазия (около 15%).
Честотата на атеросклеротичната
стеноза на бъбречната артерия се
повишава с възрастта. По данни
от различни популационни проучвания, тя достига 6.8% при хора
>65 години с над 60% стеноза.
При извършването на ангиографии за други атеросклеротични заболявания е установено, че
14-33% от пациентите имат различно изразена по степен стеноза
на бъбречната артерия.
По подобен начин, образни изследвания при потенциални донори на бъбрек за трансплантация
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установяват, че 3-5% от здравите
хора имат някаква степен на фибромускулна дисплазия.
Колко често тези лезии водят
до реноваскуларна хипертония не
е ясно, но се предполага, че 1-5%
от болните с хипертония имат някакъв компонент на заболяването.
2. Клинична картина. Реноваскуларното заболяване активира
RAAS и води до ускорена/малигнена хипертония, нарушена сърдечна функция, циркулаторна конгестия (епизоди на белодробен застой), паренхимно бъбречно заболяване с необратимо увреждане
на бъбречната функция.
3. Диагноза. Образната диагностика включва дуплекс ултразвуково изследване на бъбречната
артерия за пикова систолна скорост, която има чувствителност
над 85% и специфичност около
92% за атеросклеротично заболяване с над 60% оклузия на лумена. СТ ангиография има чувствителност над 90% и специфичност
от 97%, които са подобни на катетърната ангиография и MRI ангиографията с висока резолюция.
4. Терапия. Реноваскуларната хипертония често е рефрактерна на медикаментозна терапия.
Тъй като ендоваскуларната дилатация на бъбречната артерия или
оперативната
реваскуларизация
са с много добри резултати, те
са средство на избор (дефинитивна терапия) и се предпочитат пред
доживотната антихипертензивна
лекарствена терапия.
При всички случаи, преди инвазивна или оперативна интервенция е необходимо постигането на контрол на АН. При реноваскуларна хипертония могат да
се приложат всички класове антихипертензивни медикаменти, но
най-ефективни са АСЕ инхибиторите, които намаляват индуцираната от исхемия повишена продукция на ангиотензин. Тъй като
хипертонията може да е зависима
от ангиотензин II, е уместно прилагането на инхибитори на ренина
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или на ARB.
АСЕ инхибиторите намаляват
значително кръвотока при стенотични промени в бъбрека. По тази
причина, при пациенти с единичен
бъбрек или с двустранна стеноза
на бъбречните артерии, АН може
да намалее рязко, което влошава бъбречната функция. Макар че
това влошаване обикновено е обратимо след преустановяване на
приема на медикаментите, АСЕ
инхибиторите трябва да се избягват преди провеждането на дефинитивна терапия.
Към момента има по-малък
клиничен опит с ARB, но те постигат сходна на АСЕ инхибиторите ефикасност в експериментални модели.
Пациенти с реноваскуларна хипертония, които са на терапия с
АСЕ инхибитори/ARB, трябва да
имат мониторирани нива на серумния креатинин, като лечението трябва да се преустанови, ако
нивата на креатинина се повишат
значително.
При болни без сигнификантно хемодинамично заболяване
на бъбречната артерия се счита, че нива на серумния креатинин </=35% над горната граница на нормата при терапия с АСЕ
инхибитори или ARB са приемливи, освен ако не е налице хиперкалиемия.
В лечението могат да се използва ВВ и диуретици, като последните обикновено се комбинират с АСЕ инхибитори. Диуретиците увеличават отделянето на
течности и натрий, като по този
начин елиминират обемно-медиирания компонент на реноваскуларната хипертония.
CCВ могат да осигурят добър контрол на хипертонията с
по-малко нарушение на функцията на исхемичния бъбрек, в
сравнение с АСЕ инхибиторите. За краткосрочно повлияване
на малигнената хипертония преди оперативно лечение, могат
да се използват nitroprusside или

phenoxybenzamine.
Eplerenone блокира селективно алдостерона на ниво на минералкортикоидните
рецептори едновременно в епителната
(бъбрека) и неепителната тъкан
(сърце, кръвоносни съдове и мозък), като намалява АН и натриевата реабсорбция. Обикновено
се прилага в доза 50 mg дневно,
която може да се увеличи до 100
mg дневно.

V. Други ендокринни
нарушения, свързани с
хипертония
А. Синдром на Cushing
1. Етиология. Ятрогенният
синдром на Cushing (CS) е сравнително чест, докато ендогенният
е рядък с честота по-малка от 1/1
000 000. Ексесивната секреция на
ACTH от хипофизен тумор е причина за ендогенния CS в 85% от
случаите и се нарича „болест на
Cushing”. Болестта на Cushing е
пет пъти по-честа при жените, отколкото при мъжете, и има найвисок пик във възрастта 20-50 години.
Ектопичните
секретиращи
ACTH неоплазми и ACTH-зависимите форми на CS (адренален
аденом, адренален карцином и адренална нодуларна хиперплазия)
са причина за 15% от ендогенните случаи на заболяването.
2. Клинична картина. Типичните белези и симптоми на CS
включват: наддаване на телесно
тегло с централно затлъстяване;
овално лице и плетора; натрупване на супраклавикуларна и дорзоцервикална мастна тъкан; лесно
нараняване; тънка кожа; трудно
заздравяване на рани; пурпурни
стрии; проксимална мускулна слабост; емоционални и когнитивни
промени; хирзутизъм; хиперадрогенизъм; остеопения и остеопороза; нарушен глюкозен толеранс и
диабет; полиурия; хиперлипидемия; опортюнистични и гъбни инфекции; менструална дисфункция
с нарушена репродуктивна функ-
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ция; нефролитиаза.
Хипертония се развива при 7580% от болните със CS. Основните механизми за развитието на повишено АН са повишена продукция на DOC, увеличена пресорна
чувствителност към ендогенните
вазоконстриктори (адреналин, ангиотензин II), повишен сърдечен
дебит, активиране на RAAS поради повишена чернодробна продукция на ангиотензиноген и кортизолова активация на минералкортикоидните рецептори.
Хипертонията при CS корелира във висока степен с продължителността на хиперкортизолизма
и е резултат от взаимодействието
на няколко патофизиологични механизми, регулиращи плазмения
обем, периферното съдово съпротивление и сърдечния дебит, всичките от които са повишени.
Глюкокортикоидите предизвикват хипертония чрез няколко механизма: вътрешна минералкортикоидна активност; активиране
на RAAS; увеличение на вазоактивните субстанции; супресия на
вазодилататорната система. Освен това, глюкокортикоидите имат
известен хипертензивен ефект
върху сърдечносъдовата регулация чрез глюкокортикоидни и минералкортикоидни рецептори в
ЦНС.
Хипертонията при CS обикновено отзвучава след оперативно
отстраняване на тумора, но при
някои пациенти се налага медикаментозна антихипертензивна
терапия. Тиазидните диуретици
и furathril трябва да се избягват,
като се предпочита адренергична блокада и CCВ. С добър антихипертензивен ефект са минералкортикоидните рецепторни
антагонисти, ARB и АСЕ инхибиторите.
Относително
селективният
глюкокортикоиден рецепторен антагонист mife pristone намалява
стойностите на повишеното АН
при CS. Невромодулаторни средства, като серотониновите инхи-
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битори cyproheptadine и ritanserin,
валпроична киселина, допаминови агонисти и аналози на соматостатина могат да имат известен
ефект.
Лечението на хипертонията при
CS остава значително предизвикателство, тъй като успешното й
повлияване е директно свързано
с намаление на заболеваемостта и
смъртността от заболяването.
3. Диагноза. Стандартните лабораторни тестове разкриват хипергликемия, хиперлипидемия, хипокалиемия и левкоцитоза с релативна лимфопения. Минералкортикоидната продукция обикновено е нормална при ендогенен CS;
алдостерон и ренин са в границите на нормата или са понижени, а
нивата на DOC са нормални или
леко повишени. Алдостерон, DOC
и половите стероиди могат да са
повишени при надбъбречни карциноми.
В. Тиреоидна дисфункция
1. Хипертиреоидизмът е почест при жени с честота 0.5-1%.
Най-честите причини включват
болестта на Graves, токсичната
мултинодуларна струма, токсичен
аденом и тиреоидит. Към момента няма данни за честотата на хипертиреоидизма при пациенти, диагностицирани с хипертония.
Клиничната картина се определя от циркулиращите нива на тиреоидни хормони, които взаимодействат със съответните рецептори в периферните тъкани. Пациентите с тиреотоксикоза имат
тахикардия, висок сърдечен дебит,
увеличен ударен обем, намалено
периферно съдово съпротивление
и повишено систолно АН.
Клиничната картина може да се
доминира от загуба на телесно тегло (въпреки повишения апетит),
липса на толеранс към топлина,
мускулна слабост и хиперхидроза.
Освен това, пациентите с болест
на Graves могат да имат доминиращи симптоми, свързани с тиреоидна офталмопатия.
Диагнозата на заболяването
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включва измерване на кръвните концентрации на тиреоид-стимулиращия хормон (TSH) и свободния тироксин. Освен подробна анамнеза, физикалният преглед
включва измерване на пулса, АН,
дихателната честота, телесното
тегло и палпиране на щитовидната жлеза.
Първоначалната терапия на хипертонията при хиперпаратиреоидизъм включва ВВ за повлияване
на повишеното АН, тахикардията
и тремора. Специфичното лечение
на заболяването се състои от антитиреоидни медикаменти, радиоактивен йод и оперативна интервенция.
2. Хипотиреоидизъм. Честотата на субклиничния хипотиреоидизъм варира между 4.3 и 8.5%,
а честотата на клинично изявеното заболяване – между 0.3 и 0.4%.
Честотата на хипертония (обикновено диастолна) е повишена три
пъти при пациенти с хипотиреоидизъм и представлява около 1%
от случаите на диастолна хипертония в общата популация.
Механизмите на повишено АН
включват повишено системно съдово съпротивление и увеличен
екстрацелуларен обем. Липсват
данни за честотата на хипотиреоидизма при пациенти, диагностицирани с хипертония.
Основните патологични механизми за хипертония при хипотиреоидизъм са:
l повишено съдово съпротивление. Хипотиреоидизмът и дефицитът на Т3 са свързани с периферна вазоконстрикция и повишена артериална ригидност. Артериалната ригидност е важен фактор за атеросклероза и за промяна в еластичността на артериалната стена.
Доказано е, че адекватната заместителна терапия с тиреоидни
хормони успешно намалява стойностите на АН, което доказва вторичната причина за хипертония
при пациенти с хипотиреоидизъм.
l бъбречна дисфункция. Де-
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фицитът на тиреоидни хормони е
свързан с влошаване на бъбречната функция, което се дължи предимно на сърдечносъдовите ефекти на дефицита на Т3, отколкото
на автоимунни механизми.
Понижените нива на тиреоидни хормони намаляват размера на
бъбреците. Клирънсът на водата
и степента на гломерулна филтрация са намалени в резултат на намален сърдечен дебит, което води
до дилуционна хипонатриемия.
При хипотиреоидизъм, като усложнение, е налице протеинурия
с нефротичен синдром. Увреждането на гломерулите и тубулите може да е резултат на автоимунни процеси при тиреоидит на
Hashimoto.
l промени в циркулиращия
обем. Задръжката на вода и натрий при тежък хипотиреоидизъм
е свързана с нисък осмолалитет на
екстрацелуларната течност. Болните имат значителни промени в
обема на телесните течности и повишена чувствителност на натрий.
l хормонални промени. Тиреоидните хормони предизвикват
бета-адренергичен отговор чрез
увеличение на бета-адренорецепторите, които са с противоположно на алфа-адренергичните рецептори действие.
При хипотиреоидизъм, плътността на алфа1-адренорецепторите в кръвоносните съдове е повишена, докато тази на бета-адренорецепторите е намалена. Алфа1-адренорецепторите
отговарят основно за гладкомускулната
контракция в кръвоносните съдове (вазоконстрикция), докато бета-адренорецепторите предизвикват нисък сърдечен дебит, повишена секреция на ренин от бъбреците, намалена липолиза и анаболизъм в скелетните мускули.
l ендотелна дисфункция.
Ефектите на тиреоидните хормони върху кръвоносните съдове се
медиират от съдовата система ренин-ангиотензин, която продуцира
ангиотензин II.
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Биологичното действие на ангиотензин II се извършва чрез
свързването му с AT1 и АТ2 рецепторите. Развитието на вазоконстрикция може да отразява
отсъствието на вазодилататорен
ефект на Т3, или да е резултат
на повишени нива на циркулиращ
норадреналин, както и повишени
АТ1 при намалени АТ2 рецептори
в кръвоносните съдове.
Пациентите с хипотиреоидизъм
и хипертония се характеризират с
ниски нива на плазмена активност
на ренина, ниски нива на ангиотензин и повишени стойности на
вазопресин. От друга страна, дефицитът на тиреоидни хормони е
свързан с намаление на степента на гломерулна филтрация и бъбречен кръвоток, което индуцира
по-ниски нива на АН.
Измерването на серумния TSH
и на свободния тироксин са в основата на точната диагноза. При
първичен хипотиреоидизъм, серумната концентрация на TSH е
над референтните граници и кръвната концентрация на свободния
тироксин е обикновено под долната референтна граница.
При централен хипотиреоидизъм в резултат на хипоталамусна
или хипофизна дисфункция, серумната концентрация на TSH е
непропорционално ниска спрямо
ниските нива на свободен тироксин.
Терапията на дефицита на тиреоидни хормони намалява стойностите на АН при две трети от пациентите с хипертония и ги нормализира при останалата една
трета. Синтетичният levothyroxine
е средство на избор при лечението на хипотиреоидизма.
C. Хиперкалциемия и първичен хиперпаратиреоидизъм
1. Етиология. Най-честата причина за хиперкалциемия е
първичният хиперпаратиреоидизъм (PHPT). Честотата на заболяването е 0.2% (при жени) и 0.09%
(при мъже), като тя се увеличава с напредването на възраст-

та.
Хиперкалциемията е свързана с
повишена честота на хипертония,
която варира между 10 и 60%.
Към момента няма данни за честотата на PHPT при пациенти, диагностицирани с хипертония.
2. Клинична картина. Повечето болни с PHPT са асимптоматични. Заболяването може да се
прояви със симптоми, предизвикани от хроничната хиперкалциемия (като полиурия и полидипсия), запек, остеопороза, нефролитиаза, пептична язва и хипертония.
PHPT е свързан с повишен риск
за артериална хипертония, който
е по-висок от този в общата популация, независимо от възрастта. Механизмът на хипертония не
е ясен, тъй като няма директна
връзка с повишените нива на паратиреоидния хормон (PTH) или
на калций. Хипертонията, свързана с хиперпаратиреоидизъм, може
да се прояви като усложнение на
индуцираното от хиперкалциемия
бъбречно увреждане.
Патофизиологичните връзки на
хиперпаратиреоидната хипертония са все още обект на изследване, но се предполага наличието на
три основни механизма:
l установено е, че при хипертензивни пациенти с PHPT е налице увеличен пресорен отговор,
предизвикващ
вазоконстрикция
чрез RAAS и повишена симпатикова активност
l значително по-усилен пресорен отговор на сърдечносъдовата система към норадреналин, макар че циркулиращите нива на норадреналин са само леко повишени или нормални при всички пациенти с PHPT. Предполага се,
че тази повишена сърдечносъдова реактивност към норадреналин
се дължи на функционални или
структурни промени в стените на
кръвоносните съдове.
l структурните промени в кръвоносните съдове могат да са причина за повишено АН при PHPT,
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но те могат да са и резултат от
продължителна хипертония, хиперкалциемия или метаболитни
промени, свързани със заболяването (дислипидемия, диабет)
При болни с PHPT често се установява левокамерна хипертрофия, което най-вероятно се дължи предимно на повишената секреция на PTH, а не на хипертонията. Някои проучвания сочат,
че успешна паратиреоидектомия
може да доведе до обратимост на
левокамерната хипертрофия дори
при пациенти с нормални стойности на АН в покой.
3. Скрининг за заболяването
трябва да се извърши при всички
пациенти с хипертония и хиперкалциемия.
4. Диагнозата се потвърждава
чрез измерване на серумния PTH
и 24-часовата уринна екскреция
на калций. Стойностите на калция
в урината са необходими за изключване на фамилна хипокалциурична хиперкалциемия.
5. Лечението на заболяването е оперативно, като повишените стойности на АН могат и да не
спаднат след успешна паратиреоидектомия
D. Акромегалия. Акромегалията е рядко заболяването с честота 40-70 случая на един милион
души. Ефектите на продължително повишените стойности на растежен хормон предизвикват разрастване на костите и меките тъкани, прогресивна дентална малоклузия, дегенеративен артрит,
нисък тембър на гласа, хиперхидроза, мазна кожа, периневрална хипертрофия с притискане на
нерви (синдром на карпалния тунел), сърдечна дисфункция и хипертония.
Хипертонията е важно усложнения на акромегалията, тъй
като повишава заболеваемостта и
смъртността. Честотата на повишено АН е около 35% (18-60%) и
е по-висока от тази в общата популация. Намалението на АН след
редуциране на нивата на растежен
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хормон и на инсулино-подобния
растежен фактор-1 (IGF-1) предполага наличието на патологична
връзка.
Точните механизми за развитие на хипертония при акромегалия не са напълно ясни, но се
предполагат няколко механизма.
Наличните експериментални и
клинични данни сочат за анти-натриуретично действие на растежния хормон.
Акромегалията често се съчетава с инсулинова резистентност и хиперинсулинемия, които
могат да индуцират хипертония
чрез стимулиране на натриевата
абсорбция в бъбреците, задръжка на течности и повишаване на
симпатиковата активност. Акромегалната кардиомиопатия също
може да допринася за повишеното АН и да влоши съществуваща
хипертония.
Пациенти с хипертония, които
трябва да се изследват за акромегалия са тези, при които са установени инцидентно тумори на хипофизата и характерните симптоми
на заболяването, или такива които имат някои свързани заболявания (ОСА, диабет тип 2, тежък артрит, синдром на карпалния тунел,
хиперхидроза и хипертония).
Хипертонията в резултат на
акромегалия, се лекува най-ефективно чрез намаляване на стойностите на растежния хормон. Ако
не е възможно оперативно лечение, хипертонията се повлиява
добре от диуретична терапия.
Е.
Обструктивна
сънна
апнея. ОСА представлява частична (хипопнея) или пълна апнея в
резултат на обструкция на дихателните пътища по време на сън.
Тя се характеризира с нарушения
на съня, интермитентна хипоксия
и хиперкапнея, и промени в интраторакалното налягане.
ОСА предизвиква различни
негативни ефекти, които включват ендотелна дисфункция, възпалителни реакции, оксидативен
стрес, съдова ригидност, стиму-
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лиране на RAAS, метаболитни
нарушения, промени в сърдечната структура и повишена симпатикова активност.
Смята се, че около 20% от възрастните имат поне лека степен
на ОСА (индекс апнея-хипопнея
5-14 на час), а около 7% са с тежка ОСА (индекс апнея-хипопнея
>15 на час).
Заболяването е три пъти почесто при мъжете, отколкото при
жените, макар че честотата на
ОСА се повишава при жени в периода на менопауза. Между 60 и
80% от пациентите с ОСА са с
наднормено тегло/затлъстяване и
диабет тип 2.
ОСА е свързана във висока
степен с развитието на хипертония и особено с формите, които
са резистентни на терапия. Около 50% от хората с ОСА са с хипертония, а 30-40% от болните с
хипертония имат различна по тежест ОСА. ОСА е особено честа
при пациенти с резистентна на терапия хипертония (70-90%).
Установена е положителна корелация между нивата на алдостерон и тежестта на ОСА при болни
с резистентна хипертония. Смята се, че диуретичната терапия
(включително антагонисти на минералкортикоидните рецептори)
може да намали тежестта на ОСА
при наличието на резистентна хипертония.
При ОСА е повишена честотата на хипертония, сърдечни заболявания, предсърдно мъждене,
предходен инсулт, гастроезофагеален рефлукс, сексуална дисфункция, депресия и паническо разстройство.
При здрави хора, АН по време на сън спада с 10-20% спрямо нивата при будно състояние.
Липсата на подобно намаление
(nocturnal dip) e свързано директно с епизодите на дълбок сън и
в обратна връзка с епизодите на
фрагментиране на съня. Поради
това, от особен интерес са патофизиологичните механизми при
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хора с различни вариации на АН
през нощта (dippers, non-dippers,
risers и super-dippers).
Липсата на намаление на АН
през нощта (non-dipping) е често при пациенти с хипертония и
може да се дължи на промени в
автономната функция на нервната система, застойна сърдечна недостатъчност, хронично бъбречно заболяване и ОСА. При болни
с ОСА, 24-часовото измерване на
АН показва, че нощният профил
на АН е сходен с този на болни с
хипертония (non-dipping).
Основните патологични механизми, водещи до non-dipping
състояние през нощта при пациенти с ОСА, са: хиперкапнея,
фрагментиране на съня, повишена симпатикова активност, хеморефлексна активация, повишен
периферен съдов тонус (нощна
хипертония).
За последващите сърдечносъдови усложнения допринасят повишена тромбоцитна активация, обструктивна кардиомиопатия, ритъмни нарушения, миокардна исхемия с риск за миокарден инфаркт,
хеморагичен и исхемичен инсулт.
Най-ефективното лечение за
преодоляването на обструкцията на дихателните пътища е терапията с продължително позитивно налягане в дихателните пътища (СРАР). Това лечение редуцира стойностите на АН, намалява
нощния симпатиков тонус, потиска пиковете на АН и подобрява
сърдечносъдовата прогноза. Предимствата са по-изразени при пациенти с тежки форми на заболяването, но те зависят от изходните стойности на АН. (ИТ)
Използвани източници:
1. Young W., Calhoun D., Lenders J. et al.
Screening for еndocrine hypertension: An Endocrine Society Scientific Statement. Endocr
Rev 2017; 38 (2): 103-122 https://academic.oup.com/edrv/article/38/2/103/3104343/
Screening-for-Endocrine-Hypertension-AnEndocrine
2. Thomas R., Ruel E., Shantavasinkul P. et
al. Endocrine hypertension: An overview on
the current etiopathogenesis and management
options. World J Hypertens 2015; 5 (2): 14–
27 www.wjgnet.com/2220-3168/full/v5/i2/14.
htm
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(dapagliflozin) 10mg таблетки

БЪРЗ и ПРЕДВИДИМ ЕФЕКТ

върху хипергликемията

Данни за стабилна бъбречна функция в продължение на 4 години2
>1,3 милионa лекувани пациенти3*

FORXIGA и XIGDUO не са показани за лечение на затлъстяване и промяната в телесното тегло е вторична крайна цел в клиничните проучвания.
Литература: 1. IMS Health database, MIDAS, August 2016; 2. S del Prato et al. Diabetes, Obesity and metabolism 17:581-590,2015; 3. IMS Health
Longitudinal Patient Databases (Disease Analyzer), August 2016; IMS Health Total Patients Tracker, August 2016; IMS Health Longitudinal Patient Databases
(CSD LPD), August 2016;IMS NPA, Market Dynamics Data April 2014-August 2016; IMS Health Longitudinal Patient Databases (LRx), August 2016;
* Dapagliflozin е изписван като монопрепарат, както и в комбинация с метформин. Данните са за двата препарата.
▼ Този лекарствен 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.
Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако
междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55
000/факс (02) 971 11 24. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по
лекарствата.
За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон.
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
Преди да предпишете FORXIGA и XIGDUO, моля, консултирайте се с пълната информация по предписването.
Пълната информация по предписването е достъпна на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.
Дата на последна актуализация на КХП FORXIGA/XIGDUO: 28.04.2016 г.
ATLAS 1026006.011

IAL-56072/30.12.2016

3, 2017
AstraZeneca България, София 1057, бул. Драган Цанков 36, тел: (02) 44 55Брой
000, факс
(02) 971 11 24.
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Обратимост
на антикоагулацията
и лечебни
подходи
при масивно
кървене

Fondaparinux е изключителен
индиректен инхибитор на фактор Xa.
Заедно със стартирането на
индиректен инхибитор на фактор Xa и IIa, още на същия ден,
се започва и лечение с антагоТерапевтични
нист на витамин К (VKA) за певъзможности за
антикоагулация
рорално приложение, обикновено warfarin. VKA блокират синНалице са множество тератеза на фактори II, VII, IX и X
певтични възможности за антии по този начин редуцират спокоагулация, включващи традисобността за образуване на акционните индиректни инхибитотивен тромбин, а не инхибират
ри на фактори Xa и IIa (тромактивирани ензими.
бин) за инжекционно приложеN O A C s
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Антикоагулацията е крайъNOACs действат върху един
ся
нефракционираният
хепарин
гълният камък в лечението и
коагулационен
фактор като фак(unfractionated heparin - UFH),
профилактиката на рецидивиратор
IIa
(DTIs)
или Xa (“ксабакойто инхибира фактор Xa и в
щия венозен тромбемболизъм
ни”),
без
да
използват
антии инсултите при пациентите с
по-малка степен фактор - IIa.
тромбина
като
медиатор,
поради
неклапно предсърдно мъждене,
UFH потиска също така активкоето те са директни (пер)орала също така понижава честотаността на фактори XIIa, XIa и
ни антикоагуланти (DOACs).
та на рецидивиращите исхемичIXa.
Клинично значими остри
ни събития при остър коронаEnoxaparin и останалите нискръвоизливи
рен синдром.
комолекулни хепарини (lowВажно е лекарите да бъдат
molecular-weight-heparins
Рискът за значимо кървене
LMWHs) инхибират фактор Xa
добре запознати с клиничния
по време на терапия с NOACs
и в по-малка степен фактор IIa.
профил на различните антико(DOACs) е нисък, но е възмож-
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агуланти, включително на новите (пер)орални антикоагуланти (NOACs)*, средствата за неутрализиране на ефектите им и
терапевтичните подходи при масивно кървене (3).
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но да настъпи животозастрашаващ или масивeн кръвоизлив интракраниално, интраспинално, интраокуларно, ретроперитонеално, вътреставно, перикардно или интрамускулно кървене с компартимент
синдром или спад на хемоглобина с >20g/l, налагащ провеждането на
хемотрансфузия.

вене или нетърпящи отлагане
хирургични интервенции може
да се неутрализира действието
l Осигуряване на адекватна
доставка на кислород, поддържане на водно-електролитния

Терапията при
значимо кървене
включва:
l Прекратяване на
приема на антикоагуланта (полуживотът е
обикновено
известен)
- DOACs имат кратък
полуживот (5-17 часа),
което сочи, че медикаменти за неутрализиране на
ефекта им могат да не бъдат необходими в неспешни ситуации;
но при състояния на спешност
като животозастрашаващо кър-

цитна терапия (ацетил салицилова киселина - ASA, clopidogrel,
prasugrel,
dipyridamole
или
ticlopidine) може да влезе в съображение трансфузия на тромбоцити
l Трябва да се проведат лабораторни изследвания
–
пълна
кръвна картина, биохимия, чернодробни проби, тестове за дисеминирана интраваскуларна
коагулация (ДИК)
l Показано е изследване на коагулацията

Коагулационни
тестове

баланс и на хемодинамиката
l При необходимост – хемотрансфузия
l При болните с тромбопения
или получаващите антитромбо-

l
Активираното парциално тромбопластиново
време
(aPTT) е показател за вътрешната система на кръвосъсирването и е от полза при проследяване на пациентите, получаващи UFH.

Таблица 1. Стратегии за неутрализиране на ефекта на конвенционалните антикоагуланти при пациенти
със значимо кървене
Антикоагулант Средство, водещо до обратимост на антикоагулацията
Heparin
Protamine sulfate
Протамин е силно алкален и се комбинира с киселия хепарин, като формира стабилен неактивен комплекс
1 mg на 100 UI хепарин, максимум 50 mg
Максимална скорост на инфузия 5 mg/min
aPTT трябва да се провери 5-15 min след първоначалната доза и след това на 2-8-ия час
Enoxaparin
Protamine sulfate 1 mg на mg enoxaparin, ако последната инжекция е била преди <8 часа
0,5 mg на mg enoxaparin, ако последната инжекция е била преди >8 часа
0,5 mg на mg enoxaparin, ако кървенето персистира 4 часа след първата доза
Единичната доза не бива да превишава 50 mg
Максимална скорост на инфузия 5 mg/min
Warfarin
4F-PCC*
Ако INR e 2 до <4
25 UI/kg, максимум 2500 UI
Ако INR e 4 до <6
35 UI/kg, максимум 3500 UI
Ако INR e >6
50 UI/kg, максимум 5000 UI само единична доза
Ако 4F-PCC не е наличен:
прясно замразена плазма 10-20 mL/kg**
+ витамин К: 5-10 mg IVPB (20-60 min) заедно с PCC или с FFP
повторно изследване на INR 30-60 минути след приложението
PCC (prothrombin complex concentrates) – концентрати на протромбинов комплекс; IV - интравенозно; IVPB - капкова IV инфузия чрез метода „piggyback“; FFP (fresh frozen plasma) – прясно замразена плазма; UI – международни единици
* 4F-PCC съдържа хепарин и е противопоказан при пациенти с анамнеза за хепарин-индуцирана тромбоцитопения
**4F-PCC съдържа фактори на кръвосъсирването в концентрации 25 пъти по-високи, отколкото FFP. Нормализирането на
INR с 4F-PCC настъпва в рамките на 30-60 минути, спрямо 6-24 часа за FFP. Налице е риск за обемно обременяване и свързано с трансфузията белодробно увреждане (transfusion-related acute lung injury - TRALI) при FFP. Честотата на тромботичните събития е 8.7% за 4F-PCC спрямо 5.5% за FFP
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При хората на лечение с
DOACs ефектите върху aPTT са
вариабилни. Удължаването на
aPTT се наблюдава при прием
на инхибитори на фактори IIa и
Xa, но степента на удължаване
зависи от използвания в лабораторията реагент.
При терапевтични нива на
dabigatran се очаква aPTT да
е удължено. Трябва да се има
предвид, че е възможно все още
да са налице антикоагулантни
ефекти на dabigatran при нормални стойности на aPTT; серумните нива при дадения болен, обаче, ще бъдат под терапевтичните (<80mcg/l).
При терапевтични нива на

„ксабаните“ аPTT не е значимо удължено. Тестът е от полза само при хората, получаващи
инхибитори на Xa в свръхтерапевтични нива.
Протромбиновото
време
(PT) и международното нормализирано
съотношение
(INR) са мярка за активността на външния и на общия път
на кръвосъсирването. Те са от
полза за определяне на коагулационния статус при прием на
VKA.
Подобно на aPTT, PT/INR се
повлиява в различна степен от
DOACs. Степента на удължаване зависи както от използвания
реагент, така и от калибриране-

то на лабораторната апаратура.
При терапевтични нива на
dabigatran не се очакват отклонения на PT/INR. Удължаването
на INR при лекуваните с този
медикамент е индикатор за серумни нива, п ревишаващи три
до четири пъти горната граница на нормалните терапевтични
концентрации.
От директните инхибитори на
фактор Xa за перорално приложение rivaroxaban има найсилно изразен ефект върху PT/
INR. При терапевтични серумни концентрации се очаква и
rivaroxaban, и edoxaban да повишат PT/INR.
Apixaban слабо повлиява

Таблица 2. Неутрализиране на ефекта на NOACs при пациентите със значимо кървене
Антикоагулант Възможност за неутрализиране на ефекта
Dabigatran
Idarucizumab 50 mg обща доза (приложена като отделни дози от 25 mg с интервал от 15 минути)
Алтернативни средства, ако idarucizumab не е наличен
Хемодиализа
Активен въглен 100 g po/NG, ако времето на прием на медикамента е <2 часа
4F-aPCC (FEIBA)*
50 UI/kg IV, максимум 5000 UI (единична доза)
Транексамова киселина 25 UI/kg IV
Desmopressin 0.3 mcg/kg SС или IV, максимум 2 IV дози
Повишен риск за тахифилаксия
FFP: Не се препоръчва
rVIIa: Не се препоръчва
Apixaban
Активен въглен 100 g po/NG, ако времето на прием на медикамента е <6 часа
4F-PCC*
50 UI/kg IV, максимум 5000 IU (единична доза)
Транексамова киселина 25 UI/kg IV
Desmopressin 0.3 mcg/kg SС или IV, максимум 2 IV дози
Повишен риск за тахифилаксия
Andexanеt alfa (все още се намира във фаза на клинични проучвания)
400 mg IV болус нa 30 mg/min, последван от продължителна инфузия на 4 mcg/min в продължение на 120 минути
FFP: Не се препоръчва
rVIIa: Не се препоръчва
Rivaroxaban
Активен въглен po/NG, ако времето на прием на медикамента е <8 часа
4F-PCC*
50 UI/kg IV, максимум 5000 UI (единична доза)
Транексамова киселина 25 UI/kg IV
Desmopressin 0.3 mcg/kg SС или IV, максимум 2 IV дози
Повишен риск за тахифилаксия
Andexanеt alfa (във фаза на клинични проучвания)
800 mg IV болус нa 30 mg/min, последван от продължителна инфузия на 4 mcg/min в продължение на 120 минути
FFP: Не се препоръчва
rVIIa: Не се препоръчва
FFP - прясно замразена плазма; rFVIIa (recombinant human Factor VIIa) – рекомбинантен човешки фактор VIIa; PCC –
плазмени концентрати на факторите на протромбиновия комплекс - 4F-PCC и 4F-аPCC/FEIBA (активност, заобикаляща
инхибитора на фактор VIII; factor eight inhibitor bypassing activity); NG - назогатрално, po – перорално, SC - подкожно, IV
- интравенозно
*PCC (неактивен - 4F-PCC или активиран - 4F-aPCC) не е одобрено показание за приложение („off label“ употреба); съдържа хепарин и е противопоказан при пациенти с анамнеза за хепарин-индуцирана тромбоцитопения
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шаване на риска за тромбози.
стойностите на PT/INR. Както
Специфични средства
Andexanet аlfa привлича и
беше споменато по-горе, норза неутрализиране на
секвестрира с висока спецималните нива на PT/INR не изантикоагулантния ефект
фичност инхибиторите на факключват някаква степен на анIdarucizumab. Към настотор Xa - както тези за парентетикоагулантен ефект, но са инящия момент idarucizumab е
рално приложение, така и тези
дикатор за нива на медикаменединственият одобрен от EMA
за перорален прием.
та, които са под очакваните при
и FDA медикамент (през есенТой е разработен като антитерапевтично дозиране.
та на 2015 година) за неутралидот за неутрализиране на анТромбиново време (TT). С
зиране на ефектите на NOACs,
тикоагулантния ефект на петози тест директно се оценява
като той действа само върху
роралните директни (apixaban,
активността на тромбина. Изdabigatran.
edoxaban и rivaroxaban) и инследването е от полза при паТова специфично средство
жектируемите
индиректни
цинети, получаващи dabigatran.
представлява
моноклонално
(enoxaparin и fondaparinux) инНормалните нива на TT изключантитяло, което има висок афихибитори на фактор Xa. Все
ват активност на dabigatran;
нитет за свързване с dabigatran
още не е регистриран за упостепента на удължаване на TT
треба.
не е в директна коФигура 2. Fab фрагменти (aDabi-Fab), неутрализиращи ефектите на dabigatran
Данните от фаза
релация със серум3 клиничните проните нива.
aDabi-Fab
учвания ANNEXAХромогенен анDabigatran
A и ANNEXA-R
ти-фактор Xa. ИзТромбин
показват бърза обследването оценяИнактивиран тромбин
ва концентрацията
ратимост на антина антикоагуланти,
коагулацията
при
които
инхибират
здрави доброволци,
фактор Xa. Този
при които са притест е от полза при
ложени терапевтичпациентите, полуни дози apixaban и
чаващи
LMWHs,
rivaroxaban.
Активна форма на тромбин
fondaparinux и ксаПлазменибани.
(фигура 2). Idarucizumab e поте концентрати на факториказан за приложение в случаите на протромбиновия комОбратимост на
те на спешни хирургични инплекс (PCCs) съдържат висока
антикоагулацията
тервенции/процедури или при
концентрация на коагулациони терапевтични
животозастрашаващо или нени фактори заедно с антитромвъзможности при
контролируемо кървене.
ботични средства. Те могат да
значимо кървене
Както в in vitro проучвания,
съдържат три (II, IX, X) или
така и при здрави доброволци,
четири фактора (II, VII, IX, X).
Обратимостта на антикоагуе установено, че идаруцизумаб
PCC с четири фактора (4F)
лацията и терапевтичните възводи до бързо неутрализиране
може да бъде неактивен (4Fможности при значимо кърPCC) или активен (4F-aPCC),
на антикоагулационните ефеквене включват приложение на
като това се определя от факти на дабигатран.
protamine, phytonadione (vitamin
тор VII компонента.
В проучването RE-VERSE
K), хемодиализа, активен въглен,
Демонстрирано е, че PCCs
AD при хора с активно кърантифибринолитици,
включуспешно неутрализират ефеквене е демонстрирано, че
ващи транексамова киселина,
та на VKAs и се приемат като
idarucizumab води до пълна
desmopressin, кръвни продукти
първа линия на терапия при
(еритроцитен, тромбоцитен конобратимост на антикоагулаципациентите със значимо кърцентрат, плазмени концентрати
ята, като неговият ефект върна факторите на протромбиновия
вене на фона на VKAs. Фактоху лабораторните коагулационкомлекс - РССs) и специфични
рите на кръвосъсирването са
ни показатели е наблюдаван в
средства, неутрализиращи ефекта
25 пъти по-концентрирани, отрамките на минути след прилона антикоагулантите (Таблица 1).
колкото в прясно замразенажението и се е задържал за миНа таблица 2 са представета плазма (FFP) и INR се норнимум 12 часа. Подобряването
ни терапевтичните подходи при
мализира в рамките на минути
на хемостазата не е било свърразличните NOACs.
(15–20 минути), докато с FFP
зано със сигнификантно пови-
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това отнема 6 до 24 часа.
Чрез интравенозно приложение на PCCs се осигуряват
директно коагулационни фактори, докато при вливане на
прясно замразена плазма преминава известно време, докато започне действието им. Освен това, при използване на
PCCs не се наблюдават асоциираните с приложението на
плазма обемно обременяване
и обусловено от трансфузията
остро белодробно увреждане
(transfusion-related acute lung
injury - TRALI).
Недостатъците
на
PCCs
спрямо FFP включват: малък,
но реален про-тромботичен
риск, наличност само в определени болници и по-висока цена.
Данните от in vitro проучвания със здрави доброволци,
получили перорално директни инхибитори на фактор IIa и
Xa, показват нормализиране на
тестовете за коагулация след
приложение както на 4F-PCC,
така и на 4F-aPCC.
Проведени
са
различни изпитвания при животни с dabigatran, rivaroxaban и
apixaban. Резултатите от тях
не са еднозначни по отношение на подобряване на времето на кървене и на цялостната кръвозагуба. Все още няма
изследвания, оценяващи ефективността на 4F-PCC при хора
с активно кървене по време на
лечение с NOACs.
Взимайки предвид наличната
информация от in vitro проучвания и изследвания при животни,
4F-PCC е вероятно от полза при
лекуваните с перорални „ксабани“ и по-малко ефективен при
пациентите, получаващи пероралния директен инхибитор на
фактор IIa дабигатран.
Обратното изглежда е вярно за 4F-aPCC - той е възможно да бъде ефективен при получаващите dabigatran, с по-малко
ползи при лекуваните с ксабани.
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При използването на двата
вида 4F-PCCs е необходимо да
се прецени рискът за тромбози
спрямо ползите от постигането
на контрол върху кръвоизлива.
Не са проведени проучвания с
3F-PCC нито в in vitro условия, нито при животни, поради което не може да се направи препоръка по отношение на
използването им при пациенти
с кървене по време на лечение
с NOACs (DOACs).
Прясно замразена плазма
(FFP) - съдържа всички неактивни компоненти на коагулационната каскада във физиологични концентрации.
FFP е терапевтична алтернатива за болните, приемащи
VKAs. За разлика от VKAs,
DOACs не инхибират цялостната продукция на инактивни
компоненти на кръвосъсирването, а само се свързват със
специфични активни фактори.
Следователно, лечението на
значимо кървене при приемащите DOACs не е насочено
към възстановяване на понижените концентрации на факторите. Относителната концентрация на коагулационни фактори във FFP е минимална в
сравнение с протромбиновите концентрати, така че са необходими повече от два литра FFP за постигане на сходни концентрации. Времето за
преливане на такъв обем FFP
също е недостатък.
Поради тези причини, FFP не
се препоръчва за неутрализиране на ефекта на DOACs, освен в случаите, в които липсва
друго средство. Приложението
й трябва да бъде според протокола на съответната институция за масивна трансфузия.
Транексамовата киселина
(TXA) инхибира фибринолизата чрез потискане на свързването на плазмата към фибрина. Няма проучвания, оценяващи нейната ефективност, но
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цената и цялостните рискове
от приложението й (нежелани
ефекти, тромботични последствия) са ниски.
Следователно, препоръката
е, че TXA може да влезе в съображение за неутрализиране на
антикоагулационния ефект при
пациенти с кървене по време
на лечение с DOACs.
Desmopressin е синтетичен аналог на вазопресина.
Той осъществява ефекта си
чрез стимулиране на освобождаването на фактора на von
Willebrand (vWF) и чрез повишаване на продукцията на фактор VIII.
Подобно на TXA, цялостната цена и рисковете от приложението на desmopressin са ниски. Поради това, той може да
влезе в съображение при пациентите със сигнификантно
кървене по време на прием на
DOACs.
Хемодиализа.
Екскрецията на dabigatran e 80-85% ренална, поради което хемодиализата е терапевтична алтернатива. Директните инхибитори на фактор Xa за перорално
приложение са основно свързани с протеини, като отделянето
им през бъбреците е само 25
до 35%, поради което хемодиализата не е терапевтичен избор за обратимост на действието на ксабаните.
Активен въглен. Приетият
през устата или приложен чрез
назогастрална сонда активен
въглен е терапевтична алтернатива за понижаване на абсорбцията на всички DOACs при
подходящите пациенти. Активен въглен може да влезе в съображение, ако медикаментът е
приет в рамките на последните
8 часа за rivaroxaban, 6 часа за
apixaban и 2 часа за edoxaban и
dabigatran. (ЗВ)
* NOACs са показани за:
l Превенция на инсулт и системен
емболизъм при пациенти с неклапно
предсърдно мъждене и с рискови фактори
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за инсулт
l Първична превенция на венозния
тромбемболизъм
при
пациенти,
подложени на планирано протезиране на
тазобедрена или колянна става
l
Лечение
на
дълбок
венозен
тромбемболизъм (ДВТ) и на белодробен
тромбемболия
(БТЕ)
и
превенция
на рецидивиращи ДВТ и БТЕ при
възрастните
Използвани източници:
1. Christos S., Naples R. Anticoagulation
reversal and treatment strategies in major
bleeding Update 2016.
Western J Emerg Med. 2016;17(3):264-270
www.medscape.com/viewarticle/865332
2. Marano G., Vaglio S., Pupella S. et al.
How we treat bleeding associated with direct oral anticoagulants. Blood Transfus.
2016; 14 (5): 465–473 www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5016308
3. Hinojar R, Jime'nez-Natcher J., Covadonga Ferna'ndez-Golfı'n C., Zamorano L.
New oral anticoagulants: a practical guide
for physicians. European Heart Journal –
Cardiovascular Pharmacotherapy 2015; 1:
134–145 http://ehjcvp.oxfordjournals.org/
content/ehjcardpharm/1/2/134.full.pdf

Обещаващи
резултати
от приложението на
spironolactone
при мускулна
дистрофия
на Дюшен
Първоначалните данни от проучване на spironolactone при
мускулна дистрофия на Дюшен
(Duchenne muscular dystrophy;
DMD*) показаха добър профил
на безопасност и вероятен протективен ефект върху функцията на лява камера (ЛК). Резултатите бяха представени на научната сесия на American College of
Cardiology (ACC) 2017 Scientific
Sessions от John Lynn Jefferies,
MD, Cincinnati Children’s Hospital
Medical Center.
Сърдечната
недостатъчност
(СН) е водещата причина за смърт

при пациентите с DMD. Запазването на функцията на ЛК може
да удължи живота при тези млади болни, да намали усложненията,
свързани със СН, да редуцира хоспитализациите и нуждата от имплантиране на изкуствено сърце.
Първоначалните сърдечни промени при DMD са свързани с миокардна фиброза и понижаване на
систолната функция на ЛК. Ремоделирането, хипертрофията и миокардната фиброза са свързани
с повишени нива на алдостерон.
При DMD e доказано, че добавянето на алдостеронов антагонист
eplerenone към лечението с инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим или с ангиотензин рецепторен блокер (АСЕi, ARB) по-

влияват прогресивното влошаване
на контрактилитета на ЛК.
В
настоящото
проучване eplerenone е заменен със
spironolactone, като по-евтина алтернатива. То обхваща 99 момчета (средна възраст, 14 години) с
DMD, с данни за миокардна фиброза от магнитно резонансно изследване (MRI). Повечето пациенти са получавали ACEi или ARB
(90%), бета-блокер (ВВ) (79%) и
стероиди (96%).
Спиронолактон е добавен в
доза 25 mg на ден. При децата под
25 kg началната доза е 12.5 mg,
с последващо титриране до 25 mg
за 4 седмици.
Основната цел на проучването
е клиничната безопасност – пови-
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шени нивата на калий могат да са
усложнение на DMD и без лечение
със spironolactone. Хиперкалиемия
е наблюдавана само при двама от
болните, като тя е свързана не толкова с приложената терапия, колкото с прогресия на заболяването
Cystatin C, маркер за бъбречната функция, е останал нормален при 88 деца. При 3 се е наложило прекратяване на приема
на spironolactone, поради бъбречни усложнения, предизвикани от
заболяването. Промените в нивата на сystatin C и хиперкалиемията не могат да се свържат с приема на spironolactone, според изследователите.
Средната фракция на изтласкване на ЛК (ФИЛК) е 54.6% в началото на проучване, като спада
до 52.2% при проследяването за
23 месеца. Тази промяна е незначителна и не кореспондира с естествения ход на сърдечното увреждане при DMD, където ФИЛК
се понижава с 1.5-2% за година.
В следващия, предстоящ етап
на проучването, пациентите ще
бъдат изследвани с MRI, за да се
оцени степента на миокардна фиброза. Планира се и включването
на по-голям брой болни, както и
дългосрочно проследяване. Обективизирането на тези данни в рандомизирано плацебо-контролирано проучване е затруднено, тъй
като такъв дизайн на проучване
не е подходящ за болести ,,сираци“ каквато е DMD. (ЯС)
* DMD си дължи на мутация в гена за дистрофин с локус върху късото рано (Xp21) на
X хромозомата.
Липсата на дистрофин е причина за повишено
навлизане на калций през сарколемата
(клетъчната мембрана) на мускулните клетки.
Заболяването се характеризира с дистрофия
на скелетните мускули, митохондриална
дисфункция и повишена апопотоза на
миоцитите.
Използвани източници:
1. American College of Cardiology (ACC) 2017
Scientific Sessions. Abstract 1248-256. Presented March 18, 2017
2. Raman S., Hor K., Mazur et al. Eplerenone
for early cardiomyopathy in Duchenne muscular dystrophy: a randomised, double-blind,
placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2015;
14(2):153-61 https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4361281/
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Обновена
версия на
препоръките
на АСС/
АНА/HFSA
за поведение
при сърдечна
недостатъчност
В обновената
версия на ръководството за поведение при сърдечна
недостатъчност (СН) на
Американския
кардиологичен
колеж
(АСС*)
и Американската сърдечна асоциация
(AHA*)
са включени новите доказателства от клинични
проучвания,
публикувани след
2013 година, като
документът е съгласуван и с
Американското дружество по
СН (HFSA*) и е публикуван в
списание Circulation през април 2017 година (1).
Новостите включват използването на биомаркери, терапия
за СН с понижена систолна
функция (HFrEF) на лява камера (ЛК) и поведение при съпътстващи заболявания, като
анемия и сънна апнея.

Биомаркери
На базата на натрупани
нови данни за скрининг и ранна интервенция, изследването на натриуретични пептиди
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(BNP и NT-proBNP), последвано от насочена оценка и оптимизиране на терапията, се
приема като полезна интервенция за предотвратяване на
развитието на ЛК дисфункция и нововъзникнала СН (IIa
B-R**).
По отношение на поставяне
на диагнозата, оценката на натриуретичните пептиди се препоръчва при пациенти със задух с цел изключване или подкрепа на диагнозата СН като
причина за задуха (I A).
Измерването на BNP или
NT-proBNP е от полза при определяне на прогнозата или тежестта на състоянието (I A).

Изходните стойности на натриуретичните пептиди или на
сърдечния тропонин при хоспитализация също имат прогностично значение при остра
декомпенсация на СН (I A).
Нивата на натриуретичните
пептиди преди дехоспитализация могат да са от полза за установяване на прогнозата след
изписване (IIa B-NR).

Медикаментозна
терапия – блокери
на РААС
Всички пациенти с HFrEF
трябва да приемат блокери на
ренин-ангиотензин-алдостеро-
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новата система (РААС): инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) (I A)
или
ангиотензин-рецепторни
блокери (ARB) (I A), или ангиотензин-рецептор неприлизинов инхибитор (ARNI) (I B-R),
към терапията с бета-блокер
и, при избрани болни - алдостеронов антагонист, с цел редукция на заболеваемостта и
смъртността.
ACEi намаляват заболеваемостта и смъртността при
всички случаи с предшестващи
или настоящи симптоми на СН
и понижена систолна функция
на ЛК. Въпреки че ARNI превъзхожда ACEi при HFrEF, болните, при които ARNI не е показан, трябва да
продължат
терапията с ACEi
(или ARB, при
непоносимост
към ACEi).
ARNI са нов
терапевтичен
клас
медикаменти, действащи върху РААС
и
неутралната ендопептидазна система. Първият и единствен
представител на
тази група е LCZ696 (Entresto,
Novartis), който е молекула,
комбинираща свойствата на
valsartan и sacubitril (неприлизинов инхибитор) в едно вещество.
Чрез потискане на неприлизина, разграждането на натриуретичните пептиди, на брадикинина и на други пептиди се
забавя. Високите циркулиращи нива на А-тип натриуретичен пептид (ANP) и B-тип натриуретичен пептид (BNP) упражняват физиологични ефекти чрез свързване с NP-рецепторите и чрез усилена деграда-
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ПЪРВИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ARNI*66
ПЪРВИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ARNI*

АКТИВИРАЙТЕ
СЪРЦЕТО
АКТИВИРАЙТЕ
ЖИВОТА

1,2**
1,2**
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Ако симптомите на СН##персистират,
Аковъпреки
симптомите
на СН персистират,
предшестващото
лечение3
въпреки предшестващото лечение®3

ВРЕМЕ
ВРЕМЕ ЕЕ ЗА
ЗА ENTRESTO
ENTRESTO®

НОВАРТИС ФАРМА СЪРВИСИЗ ТП:
СОФИЯ, БУЛ. „АКАД. ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ“ № 44
НОВАРТИС
ТП: 2 489 98 29
ТЕЛ.: (+359) ФАРМА
2 489 98 СЪРВИСИЗ
28, ФАКС: (+359)
СОФИЯ, БУЛ. „АКАД. ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ“ № 44
ТЕЛ.: (+359) 2 489 98 28, ФАКС: (+359) 2 489 98 29
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Източници: 1. Volpe M, Carnovali M,Mastromarino V. The natriuretic peptides system in the pathophysiology of heart failure: from molecular basis to treatment. Clin Sci. 2016;130(2):57-77. 2. Fala L. Entresto (sacubitril/valsartan): first-in-class angiotensin receptor neprilysin inhibitor FDA approved for patients with heart failure. Am Health Drug
Benefits. 2015;8(6):330-334. 3. ENTRESTO КХП, ЕМА 17.03.2017, достъпна на http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004062/WC500197536.pdf. 4. Ponikowski P, Voors A, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J.
Източници:
1. Volpe M, Carnovali
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** Entresto действа като ангиотензин-рецепторен 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*пълващите
ARNI = Ангиотензин
инхибитори;
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
1,3
като ангиотензин-рецепторен
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**
Entresto® действа
ангиотензин
II от валсартан.
#
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
СН = сърдечна
недостатъчност
1,3
ангиотензин
II
от
валсартан.
Кратка основна информация
#
СН = сърдечна недостатъчност
Този лекарствен 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.
Кратка основна информация
Entresto
Този лекарствен
подлежи
на допълнително
Товатаблетки
ще позволи
бързото
установяване
насъдържа
нова информация
относно
безопасността.
медицинските
специалисти
се изисква
всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване.
Състав:
Entresto 24продукт
mg/26 mg;
49 mg/51
mg; 97 mg/103наблюдение.
mg филмирани
Всяка
филмирана
таблетка
сакубитрил
(sacubitril)
и валсартанОт
(valsartan)
(като комплексна
натриева
солданасъобщават
сакубитрил-валсартан).
Entresto
Показания:
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
Състав: Entresto
24 mg/26доза
mg; 49
mg; 97
mg дневно.
филмирани
таблетки
Всяка
филмирана
съдържа
сакубитрил
(sacubitril)
и валсартан
комплексна
натриева
на ≥100
сакубитрил-валсартан).
постигане
на прицелната
отmg/51
97 mg/103
mgmg/103
два пъти
Не трябва
да се
започва
лечениетаблетка
при пациенти
с ниво
на серумния
калий >5,4
mmol/l или(valsartan)
САН <100(като
mmHg.
При пациентите
съссол
САН
до 110 mm Hg трябва да се има предвид начална доза от 24 mg/26 mg два пъти дневно. Entresto не трябва
Показания:
е показанс АСЕ
за лечение
на симптоматична,
сърдечна
с намалена
на изтласкване
при възрастни.
Дозировка:
Препоръчителната
на Entresto
е една
таблетка
49 mg/51 mgс ACE
два пъти
дневно.
Дозата трябва
да севъзраст
удвояваДозата
на 2 4 седмици
да
се прилагаEntresto
едновременно
инхибитор
или АРБ. Поради хронична
потенциалния
рискнедостатъчност
от развитие на ангиоедем
прифракция
съпътстващо
приложение
с ACE инхибитор,
лечението
не трябва да сеначална
започвадоза
по-рано
от 36 часа
след
спиранеот
на терапията
инхибитор.
Популация
в старческа
трябва до
да
постигане
на прицелната
доза функция
от 97 mg/103
mg два пъти
дневно.увреждане
Не трябваНе
даесенеобходимо
започва лечение
при пациенти
с ниво
на серумния
калий
>5,4 на
mmol/l
или САН
<100 mmHg.
При пациентите
със САН
≥100на
добъбречно
110 mm Hg
трябва да
се имадапредвид
начална
доза доза
от 24отmg/26
mg два
дневно.
Entresto
трябва
бъде съобразена
с бъбречната
на пациентите.
Бъбречно
коригиране
на дозата
при пациенти
с лека
степен
бъбречно
увреждане.
При пациентите
с умерена
степен
увреждане
трябва
се обмисли
начална
24 mg/26
mgпъти
два пъти
дневно.
Тъйнекато
при
да
се прилага
едновременно
АСЕ инхибитор
или АРБ.
Порадиограничен
потенциалния
рископит
от развитие
на ангиоедем
при съпътстващо
приложение
с ACE инхибитор,
лечението
не трябва
дапъти
се започва
по-рано
36 часа
след спиране
на терапията
с ACE недостатъчност
инхибитор. Популация
в старческа на
възраст
трябва да
пациенти
с тежка
степен насбъбречно
увреждане
има много
клиничен
Entresto трябва
да се прилага
с повишено внимание.
Препоръчва
се начална
доза 24 mg/26
mg два
дневно.
Липсваот
опит
при пациенти
с терминална
бъбречна
и приложението
EntrestoДозата
не се препоръчва.
бъде
съобразена
с бъбречната
функция накоригиране
пациентите.
Бъбречно
е необходимо
наувреждане
дозата при(Child
пациенти
с лека
бъбречно
увреждане.
пациентите
с умерена
степенсна
бъбречно
увреждане
трябва даувреждане
се обмисли(Child
начална
mg два пъти
дневно. над
Тъй два
катопъти
при
Чернодробно
увреждане
Не е необходимо
на дозата
приувреждане
пациентиНе
с лека
степен накоригиране
чернодробно
Pugh клас
A).степен
Entrestoнатрябва
да се
прилага с При
повишено
внимание
при пациенти
умерена
степен
на чернодробно
Pughдоза
класот
B) 24
илиmg/26
със стойности
на AST/ALT
пациентиграница.
с тежкаПрепоръчителната
степен на бъбречноначална
увреждане
клиничен
опитEntresto
Entrestoе противопоказан
трябва да се прилага
с повишено
внимание.
Препоръчва
се начална
доза 24 mg/26
mg два
пътиили
дневно.
Липсва
опит
приклас
пациенти
с терминална
бъбречна
недостатъчност
и приложението
на Entresto
се препоръчва.
горната
дозаима
е 24много
mg/26ограничен
mg два пъти
дневно.
при пациенти
с тежка
степен
на чернодробно
увреждане,
билиарна
цироза
холестаза
(Child
Pugh
C). Педиатрична
популация
Безопасността
и ефикасността
на Entresto
прине
деца
и юноши на
Чернодробно
увреждане
Несае необходимо
на дозата при
пациенти
степен на
увреждане
(Child Pugh клас
A). Entresto трябва да секъм
прилага
с повишено
внимание
при пациенти
с умерена степен
на чернодробно
увреждане
(ChildсPugh
B) или съсEntresto
стойности
на AST/ALT
над два до
пъти
възраст
под 18
години не
установени.коригиране
Начин на приложение
Entresto
може сдалека
се прилага
съсчернодробно
или без храна.
Противопоказания:
• Свръхчувствителност
активните
вещества
или към
някое от помощните
веществ.
• Едновременно
прилагане
ACE клас
инхибитори.
не трябва
да се прилага
36
горната
Препоръчителната
начална дозаАнамнеза
е 24 mg/26
mg два пъти
дневно. Entresto
е противопоказан
прис пациенти
с тежка
на чернодробно
билиарна
цироза
или холестазаприлагане
(Child Pughс лекарствени
клас C). Педиатрична
Безопасността
ефикасността
на Entresto
приили
деца
и юноши
на
часа
следграница.
спиране на
лечението с ACE инхибитор.
за развитие
на ангиоедем
при предшестващо
лечение
ACE инхибитор
илистепен
АРБ. • Наследствен
илиувреждане,
идиопатичен
ангиоедем.
• Едновременно
продукти,популация
съдържащи
алискирен, прии пациенти
със захарен
диабет
при
пациенти
подувреждане.
18 години •неТежка
са установени.
на приложение
Entresto
можецироза
да се прилага
със или
без храна.
към активните вещества
към някое
от помощните
веществ. • Едновременно прилагане с ACE
инхибитори.
Entresto не
се прилага
до 36е
свъзраст
бъбречно
степен на Начин
чернодробно
увреждане,
билиарна
и холестаза.
• Втори
или Противопоказания:
трети триместър •
наСвръхчувствителност
бременността. Предупреждения/Предпазни
мерки:или
Двойно
блокиране
на ренин-ангиотензин-алдостероновата-система
(РААС)
• Комбинацията
натрябва
Entrestoда
с ACE
инхибитор
часа
след
спиране
на
лечението
с
ACE
инхибитор.
Анамнеза
за
развитие
на
ангиоедем
при
предшестващо
лечение
с
ACE
инхибитор
или
АРБ.
•
Наследствен
или
идиопатичен
ангиоедем.
•
Едновременно
прилагане
с
лекарствени
продукти,
съдържащи
алискирен,
при
пациенти
със
захарен
диабет
или
при
пациенти
противопоказана поради повишения риск от развитие на ангиоедем. Лечението с Entresto не трябва да се започва до 36 часа след спиране на приема на последната доза ACE инхибитор. Ако лечението с Entresto бъде спряно, лечението с ACE инхибитор не трябва да се започва до 36 часа след приема на последната
сдоза
бъбречно
увреждане.
• Тежкана
степен
насчернодробно
увреждане,
билиарнакато
цироза
и холестаза.
• Втори илиКомбинацията
трети триместър
на бременността.
Предупреждения/Предпазни
мерки: Двойно
на ренин-ангиотензин-алдостероновата-система
(РААС) • Комбинацията
на Entresto
с ACE
инхибитор
Entresto.
• Комбинацията
Entresto
директни ренинови
инхибитори
алискирен
не се препоръчва.
на Entresto
с продукти, съдържащи
алискирен е противопоказана
при блокиране
пациенти със
захарен диабет или при пациенти с бъбречно увреждане.
Хипотония Не трябва
да се
започва
лечение,е
противопоказана
поради
повишения
риск от на
развитие
на ангиоедем.
Лечението
с Entresto
не трябва да сеналягане
започва до
36 часа
приема на последната
ACE инхибитор.
Ако лечението
с Entresto
бъде спряно,
лечението
с ACE инхибитор
трябва
да обмисли
се започва
до 36 часана
след
приема
последната
докато
САН не е ≥100
mmHg.
При започване
лечението
или по време
на титриране
на артериалното
трябва
даслед
бъдеспиране
редовнонапроследявано.
При появадоза
на хипотония,
се препоръчва
временно
намаляване
на дозата
или спиране
на приема. не
Трябва
да се
коригиране
дозата
на на
диуретиците,
доза Entresto. • Комбинацията
на Entresto
с директни
ренинови
като алискирен
не хипотония
се препоръчва.
Комбинацията
Entresto с продукти,
съдържащи
алискиренциркулаторен
е противопоказана
при пациенти
съскоригирани
захарен диабет
при пациенти
с бъбречно
увреждане.
Хипотония
Не трябва
да се сзапочва
лечение,
съпътстващите
антихипертензивни
лекарства
и лечение
на инхибитори
другите възможни
причини за
(напр.
хиповолемия).наНедостигът
на натрий
и/или намаленият
обем трябва
да бъдат
предиили
започване
на лечението.
Нарушена
бъбречна
функция
Пациентите
лека и умерена
2
докато на
САН
не е ≥100
mmHg. При
започваненанапо-голям
лечението
илиотпоразвитие
време нана
титриране
наПациентите
артериалното
налягане
трябва
да бъде редовно
проследявано.
При <30
появаml/min/1,73m
на хипотония,
препоръчва
временно
намаляване
на дозата
спиране нанаприема.
Трябва
се обмисли
коригиране на
дозатанедостатъчност
на диуретиците,
степен
бъбречно
увреждане
са изложени
риск
хипотония.
с тежка
степен
на бъбречно
увреждане
(изчислена GFR
) есе
възможно
да бъдат
изложени
на по-голям
риск или
от развитие
хипотония.
Придапациенти
с терминална
бъбречна
съпътстващите
антихипертензивни
и лечение
другите възможни
причини
за бъде
хипотония
(напр.
хиповолемия).
Недостигът
на натрий и/или
обемакотрябва
данабъдат
коригирани
преди
започване
на лечението.
Нарушена
бъбречна
функция Пациентите
с лека
иразвитие
умерена
Entresto
не се препоръчва.
Влошаване налекарства
бъбречната
функциянаУпотребата
на Entresto
може да
свързана
с намалена
бъбречна
функция. Хиперкалиемия
Не намаленият
трябва да сециркулаторен
започва
лечение,
нивото
серумния
калий
е
>5,4
mmol/l.
Употребата
на
Entresto
може
да
бъде
свързана
с
повишен
риск
от
2
степен
на бъбречновъпреки
увреждане
са изложени
на по-голям
риск от развитие
хипотония.
Пациентите
с тежка
степен
бъбречно
увреждане
(изчислена
GFR <30 ml/min/1,73m
) е възможно
бъдатможе
изложени
на по-голям
от развитие
на хипотония.
недостатъчност
на
хиперкалиемия,
че може
да възникне
и хипокалиемия.
АнгиоедемнаПриемът
на Entresto
трябва
незабавно
да сенаспре.
Пациенти
със стеноза
на бъбречната
артерия Употребата
на да
Entresto
да повиши
ниватариск
на уреята
и серумния
креатининПри
припациенти
пациентис терминална
с двустраннабъбречна
или едностранна
стеноза
Entresto
не се препоръчва.
Влошаване
бъбречната функция
Употребата
на Entresto
да бъде свързана
с намалена
функция. Хиперкалиемия
Не трябва
да се започва
лечение,
акоенивото
на биомаркер
серумния калий
е >5,4 недостатъчност.
mmol/l. Употребата
на Entresto
може да бъдеувреждане
свързанаИма
с повишен
рискклиничен
от развитие
на бъбречната
артерия. Пациенти
с IVнафункционален
клас според
класификация
на NYHAможе
Необходимо
е повишено
вниманиебъбречна
поради ограничения
клиничен. В-тип
натриуретичен
пептид
(BNP) Не
подходящ
за сърдечна
Пациенти
с чернодробно
ограничен
опит
на
въпреки
че може
да възникне иувреждане
хипокалиемия.
Приемът
Entresto трябва
незабавно
се спре.
Пациенти
със на
стеноза
на бъбречната
артерияВзаимодействия,
Употребата на Entresto
може
повиши нивата наACE
уреята
и серумния
креатинин приприлагане
пациентиссACE
двустранна
или може
едностранна
стеноза
прихиперкалиемия,
пациенти с умерена
степен
на чернодробно
(ChildАнгиоедем
Pugh клас B)
или със на
стойности
на AST/ALT
над двадапъти
горната
граница
нормата.
Взаимодействия:
при които
имадапротивопоказание
инхибитори
Едновременното
инхибитори
да повиши
риска
на
Пациенти
с IV функционален
спореддо
класификация
NYHA Необходимо
е повишено
поради
ограничения
клиничен. В-тип
натриуретичен
(BNP)
е подходящ
биомаркердоза
за сърдечна
Пациентиприлагане
с чернодробно
увреждане
Има ограничен клиничен
опит
отбъбречната
развитие наартерия.
ангиоедем.
Лечението
не трябва да клас
се започва
36 часа следнаприема
на последната
доза АСE внимание
инхибитор.
Лечението
с ACE инхибитор
не трябва
да започва пептид
до 36 часа
следНеприема
на последната
Entresto.недостатъчност.
Алискирен Едновременното
с алискирен
е противопоказано
при пациенти
при
с умерена
на чернодробно
увреждане
(Child Pugh клас
B) или
със стойности
на AST/ALTна
надEntresto
два пъти
горната ренинови
граница наинхибитори,
нормата. Взаимодействия:
Взаимодействия,
припотенциално
които има противопоказание
ACE инхибитори
Едновременното
ACE инхибитори
да повишиостра
риска
със пациенти
захарен диабет
или сстепен
бъбречно
увреждане (eGFR
<60 ml/min/1,73
m2). Не
се препоръчва
комбинацията
с директни
като алискирен, тъй
като е свързана
с повишена честота
на хипотония,
хиперкалиемия прилагане
и намаленас бъбречна
функцияможе
(включително
от развитие
на ангиоедем. Лечението
не трябва
се започва
до 36 часа след
приеманена
АСEсъдържа
инхибитор.
Лечението
с ACE инхибитор
не трябва
да започва
до 36
часа следсъдържащи
приема на последната
доза Entresto.
с алискирен
е противопоказано
при прилагане
пациенти
бъбречна
недостатъчност).
Взаимодействия,
придакоито
едновременното
прилагане
сепоследната
препоръчва доза
Entresto
валсартан
и не трябва
да се прилага
едновременно
с други
продукти,
АРБ. Взаимодействия,
приАлискирен
които се Едновременното
налагат предпазниприлагане
мерки Необходимо
е повишено
внимание при
2
съсEntresto
захаренсъс
диабет
или ссилденафил,
бъбречно увреждане
(eGFR <60диуретици
ml/min/1,73
m ). Не се препоръчва
Entresto с директни ренинови
инхибитори, като
алискирен,
тъй добавки,
като е свързана
потенциално
с повишена
надруги
хипотония,
хиперкалиемия
и намалена
бъбречна
функция (включително
остра
на
статини,
калий-съхраняващи
(триамтерен,
амилорид) комбинацията
антагонисти нанаминералкортикоидите
(напр. спиронолактон,
еплеренон),
калиеви
заместители
на солта,
съдържащичестота
калий, или
лекарства
(като хепарин),
нестероидни
противовъзпалителни
средства
бъбречна недостатъчност).
Взаимодействия,
едновременното
не фуроземид,
се препоръчва
Entresto (напр.
съдържа
валсартан и неинхибитори
трябва да сенаприлага
едновременно
други(напр.
продукти,
съдържащи
АРБ. Взаимодействия,
които се налагат
предпазни
е повишено
вниманиеНезначителни
при прилагане
(НСПВС),
включително селективни
инхибиторипри
накоито
циклооксигеназа
2 (COXприлагане
2), литий,
нитрати
нитроглицерин),
OATP1B1,
OATP1B3 исOAT3
рифампицин,
циклоспорин),
ОАТ1 (напр. при
тенофовир,
цидофовир)
или на мерки
MRP2 Необходимо
(напр. ритонавир),
метформин.
на
Entresto със статини,
силденафил,
диуретици
(триамтерен,
амилорид)
антагонисти
на минералкортикоидите
(напр.или
спиронолактон,
еплеренон),
калиеви добавки,естрадиол,
заместители
солта,
съдържащи
калий, или
други лекарства
(като хепарин),
нестероидни
противовъзпалителни
средства
взаимодействия
Наблюдавани
са прикалий-съхраняващи
едновременно прилагане
с дигоксин,
варфарин,
хидрохлортиазид,
амлодипин,
омепразол, карведилол
комбинацията
левоноргестрел/етинил
CYP на
450.
Нежелани
лекарствени
реакции
(НЛР). Обобщение
на профила
на безопасност
Най-често съобщаваните
(НСПВС),
включително
селективни
инхибитори
на
циклооксигеназа
2
(COX
2),
литий,
фуроземид,
нитрати
(напр.
нитроглицерин),
инхибитори
на
OATP1B1,
OATP1B3
и
OAT3
(напр.
рифампицин,
циклоспорин),
ОАТ1
(напр.
тенофовир,
цидофовир)
или
на
MRP2
(напр.
ритонавир),
метформин.
Незначителни
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,
взаимодействия
Наблюдавани
са при едновременно
прилагане
с дигоксин,
хидрохлортиазид,
омепразол,
карведилол
или комбинацията
естрадиол,
CYP
450. Нежелани
лекарствени
реакции (НЛР).
Обобщение
профила наЗабележка:
безопасност
Най-често съобщаваните
главоболие,
синкоп,
вертиго, ортостатична
хипотония,
кашлица,
диария,варфарин,
гадене, гастрит,
бъбречна амлодипин,
недостатъчност
(бъбречна
недостатъчност,
остралевоноргестрел/етинил
бъбречна недостатъчност),
умора,
астения.
Нечести:
свръхчувствителност,
сърбеж,
обрив,наангиоедем.
Лекарството
се отпуска по
нежеланипредписание.
реакции по време
лечението смоля
Entresto
са хипотония,
хиперкалиемия
бъбречно увреждане.
Съобщава
се за поява
ангиоедем.
Нежелани
реакции на
според
тяхната честота
МногоNovartis
чести:Europharm
хиперкалиемия,
бъбречно
Чести:
анемия,
хипокалиемия,
лекарско
Прединапредписване,
запознайте
се с пълният
текст наи кратката
характеристика
на продукта
(КХП,наЕМА
17.03.2017).
Притежател
разрешението
за употреба:
Limited,хипотония,
Frimley Business
Park, увреждане.
Camberley GU16
7SR,
Обединено
Кралство.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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ция на cGMP, като по този начин увеличават диурезата, натриурезата и миокардната релаксация и оказват анти-ремоделиращо действие.
ANP и BNP инхибират също
така секрецията на ренин и алдостерон. Селективната блокада на ангиотензин 1 (AT1)-рецепторите намалява вазоконстрикцията, ретенцията на натрий и вода и миокардната хипертрофия.
В проучването PARADIGMHF*
беше
демонстрирано
превъзходството на sacubitril/
valsartan пред enalapril, със
съществено редуциране на
честотата на хоспитализациите по повод на СН, сърдечносъдовата и общата смъртност.
На базата на тези резултати ARNI се препоръчва да замени ACEi или ARB за по-нататъшно намаление на заболеваемостта и смъртността при
пациенти с хронична симптомна HFrEF (II или III функционален клас – ФК по NYHA) (I
B-R).
Комбинираното приложение
на sacubritil/valsartan и ACEi e
противопоказано, както и инициирането на ARNI в рамките на 36 часа от спирането на
ACEi, поради риска за развитие на ангиоедем. При анамнеза за ангиоедем, ARNI не бива
да се прилага.

Медикаментозна
терапия – инхибитор
на If-каналите
Ivabradine забавя сърдечната честота чрез потискане на
If-канала в синусовия възел и
поради тази причина трябва
да се използва само при пациенти, които са в синусов ритъм.
Ivabradine може да е от полза за понижаване на риска за
хоспитализация по повод на
СН при симптоматични па-
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циенти (NYHA II-III ФК) със
стабилна хронична HFrEF и
ФИ на ЛК </=35%, в синусов
ритъм и със сърдечна честота
в покой >/=70 уд/мин въпреки
оптималната терапия, включително лечението с базирана на
доказателства (или максимално толерираната) доза бетаблокер (IIa B-R).

Придружаващи
заболявания –
анемия
При болните със СН II-III
ФК по NYHA и железен дефицит (феритин <100 ng/ml
или между 100 и 300 ng/ml
при трансферинова сатурация <20%) може да се проведе интравенозно субституиране с желязо за подобряване на функционалното състояние и качеството на живот
(IIb B-R).

Придружаващи
заболявания –
сънна апнея
При пациентите със СН IIIV ФК по NYHA и съмнение
за нарушено дишане по време
на сън или прекомерна дневна сънливост е уместно провеждане на изследване на дишането по време на сън (IIa
C-LD).
Нарушенията на съня са чести на фона на СН – при повече от 60% от случаите се установява централна или обструктивна сънна апнея. Разграничаването между тези две състояния е от съществено значение, поради различията в отговора на терапия: адаптивната серво-вентилация причинява вреда при болните със СН
и централна апнея, и е противопоказана.
При хората с обструктивна
сънна апнея и сърдечносъдово заболяване, прилагането на
продължително позитивно налягане в дихателните пътища
(СРАР) може да е от полза за
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подобряване на качеството на
съня и намаляване на дневната
сънливост (IIb B-R).
Съществуват доказателства,
че използването на СРАР при
пациенти със сънна апнея и
предсърдно мъждене, намалява вероятността за прогресия
към по-перманентни форми на
аритмията.
* Използвани съкращения:
ACC – American College of Cardiology
AHA – American Heart Association
HFSA – Heart Failure Society of America
PARADIGM-HF - Prospective Comparison of ARNI (Angiotensin Receptor–Neprilysin Inhibitor) with ACEI (Angiotensin-Converting–Enzyme Inhibitor) to Determine Impact on Global Mortality and
Morbidity in Heart Failure Trial
** Клас на препоръки:
Клас I - данни и/или общо съгласие, че
дадено лечение или процедура са полезни
и ефективни
Клас II - противоречиви данни и/
или разногласия относно полезността
и ефективността на лечението или
процедурата
Клас IIa - наличните данни са в подкрепа
на
полезността/ефективността
на
лечението или процедурата
Клас IIb - полезността/ефективността на
лечението или процедурата е по-малко
подкрепена от данни или общо съгласие
Клас III - данни или общо съгласие,
че лечението или процедурата не са
полезни/ефективни, а в някои случаи
могат да са вредни
Ниво на доказателственост:
Ниво А - резултати от множествени
рандомизирани клинични проучвания или
мета-анализи
Ниво В-R - данни от едно или повече
рандомизирани клинични проучвания
с умерена сила на доказателствата или
мета-анализ на подобни проучвания
Ниво В-NR - данни от едно или повече
нерандомизирани клинични проучвания
с добър дизайн и провеждане и умерена
сила на доказателствата, обсервационни
проучвания или регистри
Ниво С-LD – рандомизирани или
нерандомизирани
обсервацинни
проучвания или регистри с лимитации
в дизайна или провеждането, или метаанализи на такива проучвания
Ниво С-EO – мнения на експерти,
базирани на клиничен опит
Използван източник:
1. Yancy C., Jessup M., Bozkurt B. et al.
2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update
of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the
Management of Heart Failure: A Report of
the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. Circulation. 2017;
CIR.0000000000000509; Originally published April 28, 2017 http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/04/26/
CIR.0000000000000509
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BENEFIT 11
подкрепя
ранната
терапия с
interferon
beta-1b на
множествената
склероза
Ранната терапия с interferon
beta-1b (IFN B1b)*, приложена
при пациенти с клинично изолиран
синдром (CIS – clinically isolated
syndrome)**, още преди да
е поставена окончателна диагноза множествена склероза (MS), намалява с 33% риска за прогресия към клинично дефинитивна MS (clinically
definite multiple sclerosis CDMS) и понижава честотата
на пристъпите, особено в началото на заболяването, показаха резултатите от 11-годишното проследяване на пациентите от проучването BENEFIT, публикувани в Neurology – клас IV доказателство (1).
До момента има няколко контролирани проучвания, които доказват
краткосрочните ползи от ранното
лечение, като показват, че окончателната диагноза може да бъде забавена чрез ранно започване на лечение с болест-модифициращи терапии (DMT) при CIS (незабавно или
скоро след появата на първия пристъп). Въпреки това, липсват данни за дългосрочните ефекти, включително потенциала за подобрение
спрямо отложеното лечение, по отношение на прогресията на заболяването и свързаното с това влошаване на качеството на живот.
BENEFIT*** е първото проучване с достатъчно пълно и дълго про-
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следяване, което предоставя доказателства за дългосрочната полза на
стартирането на IFN B1b възможно
най-рано след появата на първите
симптоми за подобряване на прогнозата на пациентите с MS, като се
асоциира с ниска честота на инвалидизиране и прогресия на заболяването.
Началният петгодишен етап на
BENEFIT и осемгодишното проследяване са показали подобрени резултати при пациентите, които са
започнали лечение с IFN B1b веднага след CIS, в сравнение с пациентите, които са стартирали терапията след повторен пристъп (прогресия към CDMS) или най-късно до
две години след CIS.
По-конкретно, резултатите са показали забавяне на прогресията на
заболяването към CDMS и намаля-

ване на годишната честота на пристъпите (ARR) 2, 3, 5 и 8 години
след рандомизиране, но само малка промяна в средния скор на EDSS
(Expanded Disability Status Scale) в
двете терапевтични групи до осемгодишния анализ, което показва
сравнително лек ход на болестта.
Целта на настоящия анализ на
удължения наблюдателен неинтервенционален етап от проучването
BENEFIT е да оцени дългосрочните
ползи от ранното започване на терапия с Betaferon върху клиничния
ход на заболяването 11 години след
проявата на CIS.
Във фаза 3 на BENEFIT, 468 пациенти с CIS, които са имали поне
две лезии в централната нервна система (CNS) при изследване с Т2магнитно резонасно изследване
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(MRI) са били рандомизирани да
започнат незабавно лечение или да
се изчака с терапията. В рамките на
60 дни, те са били разпределени по
случаен принцип в съотношение 5:3
да приемат през ден IFN B1b 250
mcg s.c. (групата на незабавно лечение, n =292) или плацебо (групата с
отложено лечение, n =176).
Участниците са завършили плацебо-контролираната фаза при диагностициране на CDMS (според критериите на Poser)**** или след период от две години (средно 1.5 години) – за тези, при които CIS не е
прогресирал до CDMS.
След приключване на този етап
всички са били поканени да продължат в отворена фаза, по време на
която болните са имали възможност
да бъдат лекувани с IFN B1b за максимален период до пет години, да
приемат други медикаменти
или да не провеждат DMT.
Болните, лекувани за максимален период от пет години, са били включени в отворено обсервационно продължение на клиничното изпитване, в което са били наблюдавани в продължение на
максимално 8.7 години, без
да получават IFN B1b. След
това, изследователите са решили да проведат проспективна, цялостна, 11-годишна, крос-секционна оценка (проучване BENEFIT 11).
Така, 11 години след рандомизацията, всички пациенти от участващите в проучването центрове, които
са били рандомизирани и лекувани
поне веднъж в плацебо-контролираната фаза, са били подходящи за
включване в 11-годишното проследяване и са били поканени да участват.
Показателите за оценка са
включвали: неврологична анамнеза и изследване (рецидиви, настоящ ход на болестта), EDSS, MSFC
(MS Functional Composite), професионален статус и използване на ресурсите, качество на живот (EuroQoL-5 Dimension, EQ5D), FAMS (Functional Assessment

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 37

НЕВРОЛОГИЯ

Брой 3, 2017

37

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 38

НЕВРОЛОГИЯ

38

Фигура 1. Криви на Kaplan-Meier, изобразяващи вероятността за прогресия
до CDMS (A), ARR (B) и EDSS скоровете (C) в BENEFIT 11 полулацията

Дял на пациентите с CDMS

Ранно лечение
Отложено лечение

години

Години Изходно
Ранно лечение
Отложено лечение

ARR

Ранно лечение
Отложено лечение

Проучване Години
Ранно лечение
Отложено лечение

Общо

Изходно
11 година
Дял на пациентите

of MS), депресия (Fatigue Scale
for Motor and Cognitive Functions),
умора (Fatigue Scale for Motor and
Cognitive Functions), DMT, невропсихологичен тест за оценка на
когнитивно състояние (PASAT-3),
SDMT (Symbol Digit Modalities
Test) и MRI.
От 468 пациенти, първоначално
рандомизирани в BENEFIT, между септември 2013 и април 2014 са
включени 278 (59.4%) в BENEFIT
11 – 167 (57.2%) от рамото с ранно лечение и 111 (63.1%) от рамото с отложена терапия, което прави общо 71.3% от рандомизираните и лекувани пациенти. 237 пациенти (85.3%) са били оценени в съответния изследователски център, а
41 пациенти (14.7%) – по телефона.
Изходните характеристики и резултати от оригиналата кохорта срещу BENEFIT 11 участниците при
последната визита преди 11-годишното проследяване са сравними, с
изключение на малко по-голям брой
на преминаване към CDMS в групата с 11-годишно проследяване. Пациентите в рамента с ранно и отложено лечение на 11-годишното проследяване също са имали сходни изходни характеристики.
Резултатите показват:
l Средното забавяне (SD) до започване на лечение с IFN B1b е
било 1.5 (0.73) години в групата на
отложено лечение
l 171 (61.5%) от всички 278 пациенти, включени в BENEFIT 11, са
били на DMT към момента на оценката
l 86 (30.9%) са били на IFN
B1b, като средното време (SD) на
лечение с IFN B1b е било 1 523.2
(861.4) дни през 11-те години, изключвайки приеманите по време на
BENEFIT медикаменти
l След 11 години, рискът за преминаване в CDMS е бил все още
намален с 33% за пациентите с ранна в сравнение с тези с отложена терапия (HR 0.67; p=0.0012) – фигура 1, А
l При 162 (66.6%) пациенти от
групата на ранно лечение и при 118

EDSS скор
ARR - annualized relapse rate
EDSS - Expanded Disability Status Scale
HR - степен на вероятност; CI – доверителен интервал

(75%) от групата с отложена терапия, в някакъв етап до BENEFIT
11 заболяването е прогресирало до
CDMS
l Времето до CDMS е било пократко в рамото на отложено лечение, което се отнася и за времето до
първия релапс (HR 0.655; p=0.0005)
l Рискът за първи рецидив е бил
намален с 34.5% в групата с ранно,
в сравнение с групата с отложено
лечение (честота 0.21 спрямо съот-

Брой 3, 2017

ветно 0.26, р=0.0018)
l Общата ARR за 11-годишния
период е била по-ниска в рамото на
ранно лечение, което е довело до
намаляване на риска за рецидиви с
19.1% (RR 0.8094; p=0.0018) – фигура 1, В
l Като цяло, на 11-та година
само 25 (5.9%) пациенти са били с
вторично прогресираща MS (SPMS)
(4.5% с ранно и 8.3% с отложено
начало на терапията)
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Фигура 2. Среден PASAT-3 общ скор до 11-атата година в сревнение с изходното състояние

PASAT-3 общ скор

l Скоровете, оценени чрез
EDSS, са останали ниски и стабилни – средна стойност 2.0 (1.0, 3.0)
и средна промяна на 11-та година
от изходната 0.5 (-0.50, 1.50) и в
двете групи – фигура 1, С. До 11та година, 69.8% от пациентите са
били напълно амбулаторно проследявани, с незначителни или никакви признаци на увреждане (EDSS
3.0 точки).
l По отношение на невропсихологичните резултати, за 222 пациенти е имало налични PASAT-3 данни
в началото и на 11-та година. За целия период, общият PASAT-3 скор
(преизчислен спрямо изходния), е
бил по-висок в групата с ранно лечение (р=0.0070) – фигура 2.
l 233 пациенти са попълнили
SDMT (141 с ранно, 92 с отложено),
като крайният среден SDMT скор е
бил 53.0 (44.0, 59.0), с малка разлика между групите
l Липсват разлики между групите по отношение на EQ-5D, FAMS,
Fatigue Scale for Motor and Cognitive
Functions и Center for Epidemiologic
Studies Depression Scale, със стабилни стойности в сравнение с изходните за EQ-5D и FAMS. Липса
на умора (скор <43) е била съобщена от 128 пациенти (46%) и 191
(68.7%) не са докладвали депресивни симптоми.
l И в двете групи се е наблюдавало сходно използване на здравни
и социални ресурси. Като цяло, 204
пациенти (73.4% от всички пациенти в 11-годишното проследяване)
все още са работили, в сравнение с
226 пациенти (81.3%) в началото на
проучването. 26 пациенти (9.4%) са
пенсионирани на 11-та година, като
22 (7.9%) са се пенсионирали рано.
271 пациенти (97.5%) са живеели
самостоятелно или със съпруг/партньор/семейство, а само 3 (1.1%) са
настанени в институция за дългосрочни грижи.
l 254 болни (91.4%) не са били
хоспитализирани поради MS в 12-те
месеца преди 11-годишната оценка.
Дотогава 67 пациенти са използвали втора линия терапия (14.3%) (38

Ранно лечение
Отложено лечение
Изходно

11 година
Месец

PASAT-3 - Paced Auditory Serial Addition Task-3

при ранно – 13.0% и 29 – 16.5% при
отложено лечение).
l Данните от MRI са били оценени при 191 пациенти (114 с ранно, 77 с отложено лечение). Резултатите показват сравнително малка
разлика между двете групи на лечение по отношение на броя или обема на лезии в CNS.
l Броят на нови T2 лезии след
последното MRI е бил 2.0 (0.0, 6.0)
в рамото с ранно и 2.0 (0.0, 6.5) в
това с отложено лечение, докато
обемът на Т2 лезиите е бил съответно 2.237.0 mm3 (618.0, 5 473.0) и
1 640.5 mm3 (911.0, 3 419.0)
l Честотата и вида на нежеланите реакции са били в съответствие
с известния профил на IFN B1b.
Нямало е докладвани нови проблеми с безопасността по време на
BENEFIT 11. Не са били регистрирани сериозни нежелани лекарствени реакции.
BENEFIT 11 предоставя доказателства, че след 11 години, ранното
в сравнение с отложеното лечение
се асоциира с удължаване на времето до CDMS при пациентите с CIS.
Тези резултати, съвместно с благоприятния профил на безопасност на
IFN B1b, подкрепят за пореден път
ползите от ранното иницииране на
лечението с него възможно най-скоро след CIS. (ЕП)
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* Betaferon на Bayer
** При пациентите с множествена склероза (найчестото хронично демиелинизиращо заболяване
на централната нервна система), често болестта
стартира с остър или подостър епизод на
неврологична дисфункция, известен като клинично
изолиран синдром. Впоследствие, при повечето от
тези пациенти (до 85%), се доказва дисеминиране
на лезиите и се поставя диагноза MS.
*** BENEFIT - BEtaferon/BEtaseron in Newly
Emerging MS For Initial Treatment
**** CDMS е определена чрез леко
модифицираните критерии на Poser като:
l рецидив с клинични доказателства за >/=1
лезии в централната нервна система (CNS), а ако
първоначалното представяне е било монофокално,
лезията трябва да бъде различна от тази, на базата
на която е диагностициран CIS или
l задържане на прогресията с >/=1.5 точки по
EDSS, достигайки общ скор от >/=2.5 и потвърдена
прогресия при контролен преглед три месеца покъсно. Оценена чрез EDSS прогресия трябва да
се базира на обективни клинични доказателства
за >/=1 неврологично увреждане, различно от
вегетативна или церебрална дисфункция.
EDSS прогресията се определя като увеличаване
с >/=1точка в сравнение с първоначалния EDSS
скор (по-ниския от двата скора, получени по
време на скрининга и изходно) или увеличаване
с >/=1.5 точки, ако първоначалния скор е бил 0.
Потвърдена EDSS про гресия е определена като
прогресия, потвърдена при планирана визита
>/=140 дни по-късно. За задържане на EDSS
прогресия се е считало прогресиране, което е
било потвърдено в хода на BENEFIT или фазата
на проследяване на BENEFIT, и се е задържало до
визитата на 11-та година
За допълнителна информация:
Дългосрочни резултати потвърждават ефикасността на ранната терапия с intereferon beta-1b.
МД, бр. 1, февруари 2015 www.spisaniemd.bg
Имуномодулаторна терапия с interferon beta-1b.
МД, бр. 2, април 2014
Терапевтични стратегии при множествена
склероза. МД, бр. 6, ноември 2015
Използван източник:
1. Kappos L, Edan G., Freedman M. et al. The 11year long-term follow-up study from the randomized
BENEFIT CIS trial. Neurology 2016;87(10):978-987
http://www.neurology.org/content/87/10/978.long
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Avastin e
одобрен в
комбинация
с Tarceva за
някои форми
на напреднал
белодробен
карцином
Европейската комисия одобри приложението на Avastin®*
(bevacizumab) в комбинация с
Tarceva® (erlotinib)* като първа линия терапия при възрастни пациенти с неоперабилен напреднал, метастазирал или рекурентен несквамозен недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) с EGFR-активиращи мутации (1).
Това е първото одобрение
на Avastin в комбинация с друга таргетна терапия, което ще
се превърне в нов стандарт за
лечение на тази група болни.
Bevacizumab и erlotinib таргетират пътища, които са ключови в растежа на туморите. Ползотворните ефекти на тази комбинация са доказани и в клинични проучвания.
Всяка година, около 23 000
души в Европа се диагностицират с несквамозен NSCLC
с EGFR-активиращи мутации.
NSCLC е най-честата форма на
белодробен карцином (85% от
случаите) и е водеща причина
за фатален изход в следствие на
злокачествено заболяване, като
броят на смъртните случаи надхвърля този от рак на гърдата и
простатата, взети заедно. Около
10-15% от болните с NSCLC в
Европа имат тумори с EGFR-активиращи мутации (около 33 000
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случаи в Европа годишно). От
всички видове онкологични заболявания, белодробният карцином е с най-значимо икономическо и социално влияние.
Рецепторът на епидермалния
растежен фактори (EGFR) е протеин, разположен върху клетъчната мембрана, който участва в
нормалното предаване на междуклетъчни сигнали. NSCLC с
EGFR-активиращи мутации се
развива, когато настъпват мутации в специфични зони на ДНК
и EGFR гена (най-често ексон 19
и ексон 21). Това води до промяна в структурата и функцията
на EGFR протеините, с ускорен

риск за прогресия на заболяването или фатален изход (9.7 срещу 16 месеца, р=0.0015) при пациенти лекувани с комбинацията
bevacizumab/erlotinib в сравнение с erlotinib. Не са наблюдавани нови и клинично значими нежелани странични ефекти. (ИТ)
* Avastin® (bevacizumab) и Tarceva® (erlotinib)
на Roche са регистрирани в България (www.
bda.bg)
Bevacizumab e рекомбинантно моноклонално
антитяло,
насочено
срещу
съдовия
ендотелен растежен фактор (VEGF). Erlotinib е малкомолекулен инхибитор, насочен
срещу рецептора на епидермалния растежен
фактор (EGFR). Тъй като двата медикамента
таргетират различни пътища за туморен
растеж и метастазиране (VEGF и EGFR), те
имат допълващ се механизъм на действие в
лечението на NSCLC.
Използван източник:
1. Roche receives EU approval of Avastin in combination with Tarceva for patients
with a specific type of advanced lung cancer
www.roche.com/media/store/releases/medcor-2016-06-08.htm

клетъчен растеж, ангиогенеза и
развитие на метастази.
Положителното становище на
регулаторния орган е базирано на фаза 2 рандомизираното
клиничното проучване JO25567,
което има за цел да изследва
ефикасността и профила на безопасност на bevacizumab в комбинация с erlotinib като първа линия терапия, в сравнение
с erlotinib. Включени са 154 пациенти с напреднал несквамозен
NSCLC с EGFR-активиращи мутации.
Данните показват статистическо сигнификантно намаление (с 46%) на относителния
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Afinitor е
одобрен за
някои форми
на напреднали
гастроинтестинални и
белодробни
NETs
Европейската комисия одобри
Afinitor®* (everolimus) таблетки
за лечение на неоперабилни или
метастатични, добре диференцирани (стадий 1 или стадий 2) нефункционални невроендокринни тумори (NETs) от стомашночревен или белодробен произход
при възрастни пациенти с прогресиращо заболяване (1).
Afinitor® е първата одобрена
терапия в страните от Европейския съюз за този тип белодроб-
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ни NETs и една от малкото налични терапевтични възможности
за лечение на гастроинтестинални NETs. С новата индикация за
приложение, everolimus ще може
да се прилага за трите най-чести
форми на напреднали NETs.
Невроендокринните тумори са
злокачествени заболявания, които произхождат от невроендокринните клетки на тялото, в повечето случаи от страна на гастроинтестиналния тракт, белите
дробове или панкреаса. NETs могат да се дефинират като функционални или нефункционални.
По-голямата част от болните с
NETs (72%) имат нефункционални NETs, които се характеризират със симптоми на туморния
растеж, като гастроинтестинална обструкция, болка и кървене (при стомашночревни NETs)
и астма, хронична обструктивна
белодробна болест и пневмония
при белодробни NETs.
От друга страна, функционалните NET протичат със симптоми на свръхсекреция на хормони и други активни субстанции. Между 5-44% (в зависимост от локализацията на тумора) от тези с гастроинтестинални
NETs и 28% от тези с белодробни NETs имат напреднало заболяване към момента на диагностициране, когато възможностите за лечение са ограничени, а
прогнозата обикновено е неблагоприятна.
Положителното становище на
регулаторния орган е базирано
на резултатите от RADIANT-4
- фаза 3 проспективно, двойносляпо, рандомизирано, паралелно групово, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване (2). То има за цел да изследва ефикасността и профила на
безопасност на everolimus (плюс
най-добра поддържаща терапия)
в сравнение с плацебо (плюс
най-добра поддържаща терапия)
при 302 пациенти (>18 години) с
прогресивни, добре диференци-

рани, нефункционални, напреднали NETs от гастроинтестинален или белодробен произход.
Пациентите са били разделени
в съотношение 2:1 на терапия с
everolimus 10 mg дневно (n=205)
или плацебо (n=97). Първичен
показател за краен изход е бил
радиологичният период без прогресия на заболяването. Вторични показатели са били: безопасност; обща преживяемост; найдобър отговор (дефиниран като
пълен отговор плюс частичен
отговор) и честота на контрол на
заболяването.
Поддържащата терапия не е
включвала антитуморни средства, като аналози на соматостатина (SSAs). Преди началото на
проучването, пациентите е трябвало да спрат лечението със
SSAs за период от най-малко четири седмици.
Резултатите показват, че приложението на everolimus е удължило сигнификантно периода без
прогресия на заболяването със
7.1 месеца (11 срещу 3.9 месеца
при плацебо) – намаление с 52%
на риска за прогресия на заболяването. Медикаментът е бил
свързан с 52% намаление на риска за прогресия или фатален изход (р<0.00001). По отношение
на общата преживяемост (вторичен показател за краен изход) е
установена тенденция в полза на
everolimus. При 64% от пациентите на терапия с медикамента e
имало някаква степен намаление
на туморния обем, в сравнение с
26% при плацебо.
По отношение на безопасността, най-честите нежелани странични ефекти (с честота >20%)
за everolimus и плацебо са били
съответно: стоматит (63% срещу
19%); диария (31% срещу 16%);
отпадналост (31% срещу 24%);
инфекции (29% срещу 4%); обрив (27% срещу 8%) и периферни отоци (26% срещу 4%).
Everolimus е директен перорален инхибитор на проте-
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ина mTOR (mammalian target of
rapamycin), който действа като
централен регулатор на деленето, растежа, пролиферацията и
метаболизма на туморните клетки и ангиогенезата. Медикаментът се свързва с антитуморна и
антиангиогенна активност.
В Европа Afinitor® е одобрен
за лечение на (3):
l локално авансирали, метастатични или неоперабилни прогресивни невроендокринни тумори от панкреасен произход
l напреднал бъбречноклетъчен карцином след прогресия по
време на терапия или след приложение на анти-VEGF терапия
l
хормон рецептор-позитивен (HR+) и HER2/neu-негативен рак на гърдата, който е авансирал при жени, преминали менопаузата; прилага се заедно с
exemestane, след предходно неуспешно лечение с нестероидни
ароматазни инхибитори. (ИТ)
* Afinitor® (everolimus) на Novartis e регистриран в България (www.bda.bg)
RADIANT-4 - RAD001 In Advanced Neuroendocrine Tumors
За допълнителна информация:
Медицинска база Данни (http://spisaniemd.
bg):
Afinitor е ефективен при напреднал рак на
гърдата. MD 2011; Брой 5
Everolimus – нова възможност за лечение на
панкреасни NET MD 2011; Брой 5
Невроендокринни тумори: настоящи и
бъдещи терапии. ДокторD 2011; Брой 1
Аfinitor и Sandostatin LAR намаляват
прогресията на напредналите панкреасни
невроендокринни тумори. MD 2010; Брой 3
Everolimus подобрява преживяемостта при
напреднал бъбречноклетъчен карцином. MD
2010; Брой 2
Използвани източници:
1. Novartis drug Afinitor® receives EU approval to treat certain types of advanced gastrointestinal (GI) and lung neuroendocrine tumors (NET) http://pipelinereview.com/index.
php/2016060261359/Small-Molecules/Novartis-drug-Afinitor-receives-EU-approval-totreat-certain-types-of-advanced-gastrointestinal-GI-and-lung-neuroendocrine-tumorsNET.html
2. Yao J., et al. Everolimus for the treatment of
advanced, non-functional neuroendocrine tumours of the lung or gastrointestinal tract (RADIANT-4): a randomised, placebo-controlled,
phase 3 study. Lancet 2016; 387 (10022): 968977 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00817-X/abstract
3. Afinitor (everolimus) www.ema.europa.
eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001038/human_med_000633.
jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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Паническо
разстройство
и ролята на
alprazolam в
лечението му
Паническото разстройство се
характеризира с внезапна и неочаквана поява на рекурентни
пристъпи на паника, чиято честота може да варира от няколко
дневно до няколко годишно.
Пристъпът на
паника се дефинира като период, през който
болният изпитва
интензивен ирационален страх
и са налице поне
четири от общо
13-те специфични
симптома,
които възникват изведнъж и достигат своя максимум през следващите 10 минути.
Подобни епизоди на силен
страх могат да
се наблюдават и
при други тревожни разстройства, но при паническите нарушения, характерно за пристъпите е, че са неочаквани и не
се провокират от даден фактор
или стимул.
За да покрият диагностичните
критерии на DSM-5 (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental
Disorders – Fifth Edition) за паническо разстройство, пристъпите трябва да са свързани с:
l продължителна (над един
месец) постоянна тревожност
и страх от настъпване на нов
пристъп, както и със
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l значими неадекватни поведечески промени, асоциирани с
рекурентните присъпи на необясним и мъчителен страх
Наред с това, пациентите
често се опитват да избегнат
места и събития, които могат
да отключат нов пристъп или
да им напомнят за предходни
пристъпи.
За да се постави диагноза „паническо разстройство“,
епизодите на силен и необясним страх не трябва да се дължат на злоупотреба със стимулиращи и наркотични вещества
(амфетамини, кокаин, кофеин),

на соматични заболявания или
на други психични разстройства и синдроми. В допълнение, те могат да се съпътстват
и от симптоми като главоболие,
диария, безсъние, лесна умореямост, натрапчиви мисли.
Паническото
разстройство
може да доведе до значителни
неудобства в стила на живот,
да затрудни всекидневните дейности на пациента и да доведе
до трудности в социалното общуване, както и да наруши трудовите ангажименти и трудоспособността на засегнатите
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индивиди. Установено е, че болните, които преживяват често
панически атаки, имат по-висок
риск за злоупотреба с алкохол
и наркотични субстанции, както и склонност да отключат депресия.
По отношение на суицидните
нагласи въпросът е спорен, тъй
като резулатати от някои проучвания определят паническото
разстройство като рисков фактор за суицид, докато според
други, то може да доведе до опити за самоубийство, само при
наличие на съпътстващи заболявания като афективни разстройства,
разстройства в хранителното
поведение и разстройства на личността.
Предложени
са няколко патогенетични модела за развитие
на това психично
нарушение:
l
дисбаланс
на автономната
нервна система
l
намалена
чувствителност
на инхибиторните рецептори за
GABA (гама-аминомаслена киселина)
l повишена чувствителност
на аденозиновите рецептори
l повишена секреция на кортизол
l понижена функция на бензодиазепиновите рецептори
l нарушения в гена, транспортера (5-HTTLPR) и промоутора (SLc6A4) на серотонина
Според
невроанатомичния
модел, паник атаките се медиират от специална „невронална
мрежа на страха“, която е локализирана в определени части на хипоталамуса, амигдалата
и центровете в мозъчния ствол.
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Счита се, че кортикостриатоталамо кортикалната мрежа медиира чувството на страх, като
взаимодейства със специфични пътища в амигдалата. Усещането за страх се заражда в
амигдалата и се проецира във
фронталния кортекс, а чрез пътища към таламуса се отключва
и ендокринният отговор, който
съпътства пристъпите.
Честотата
на
паническото разстроство варира между
3-5%, като фамилност се открива в над 40% от случаите.
Пациентите с панически атаки имат голяма (около 80%) вероятност да страдат и от други
психични заболявания.
Въпреки че е генетично обусловено нарушение, точните
генетични механизми не са напълно установени. Идентифицирани са някои локуси (13q2232, 9q31, 4q31-34, 7q21), както
и мутации в някои гени (полиморфизми в МАОА, СОМТ и
HCRT, хипокретин), които се
откриват с висока честота в засегнатите фамилии.
Паническото разстройство се
среща често при пациенти с депресия, шизофрения, обсесивно-компулсивни разстройства,
специфични фобии, социално
тревожно разстройство, агорафобия, посттравматично стресово разстройство.
Някои соматични заболявания също могат да се придружават от панически атаки, като
хронична обструктивна белодробна болест, синдром на раздразненото дебело черво, мигрена, синдром на неспокойните крака, обструктивна сънна апнея, пролапс на митрална
клапа, хипогликемия, хипертиреоидизъм, стенокардия.
От друга страна, болните с
епизоди на неочакван страх
имат два пъти по-висок риск за
развитие на сърдечна исхемия.
Наличието на паническо разстройство и исхемична болест

на сърцето при един и същи
пациент може да доведе до развитие на миокардна исхемия в
рамките на пристъпа и е сързано с повишен риск за внезапна
сърдечна смърт.
Астмата корелира с почти
пет пъти по-висок риск за появата на паническо разстройство, и обратно, болните с
пристъпи на страх имат шест
пъти по-голяма вероятност да
развият астма, съпоставени
с контролите без анамнеза за
тревожни нарушения. Тази популация от болни имат и по-висока честота на мигрена (13%)
и тензионно главоболие (5.5%).
Честотата на паник атаките е
до три пъти по-висока при жените. Наблюдава се предимно
при представителки на женския
пол, които не са раждали или
са в постпарталния период. От
друга страна, жените с подобна патология по време на бременността са застрашени от усложнения като преждевременно
раждане и интраутеринна хипотрофия на плода.
Възрастта за изява на заболяването е между 18-45 години,
с пик на заболяването около 24
години. Болните, при които диагнозата се поставя в по-късна
възраст, имат по-малко съпътсващи заболявания и демонстрират по-добри поведенчески резултати за справяне с пристъпите.
Подробно снетата анамнеза,
данните от прецизния физикален преглед, както и резултатите от изследването на менталния статус, са в основата на
поставяне на диагнозата. Изключително важно е при всеки отделен пациент да се оценят специфичните симптоми по
време на пристъпите, наличието или липсата на агарофобия,
да се уточнят характерните ситуации за възникване и съпътстващите психични разстройства, тъй като те могат да по-
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влияят върху еволюцията, терапията и прогнозата на заболяването.
За да се постави диагноза паническо разстройство се
изисква наличие на четири
или повече пристъпа за период от четири последователни седмици, или една атака,
последвана от поне едномесечен постоянен страх от появата на нов рецидив.
Паническите атаки се характеризират с присъствието на
поне четири от характерните
симптоми:
l тахикардия, сърцебиене
l обилно изпотяване
l треперене, втрисане
l чувство за недостиг на
въздух и невъзможност за поемане на въздух
l учестено дишане, хипервентилация
l тежест и болка в гръдния
кош
l коремни болки и гадене
l отпадналост и световъртеж, чувство за нестабилност
l дереализация и деперсонализация
l загуба на контрол
l чувство за настъпване на
фатален край или че нещо лошо
ще се случи
l поява на натрапчиви мисли
l желание за бягство
l горещи вълни
По време на пристъпите пациентите имат желание да избягат и да се скрият някъде и
са обсебени от страх от фатален край. Паник атаките са
свързани с чувството за задушаване и сърцебиене, тежест в
гърдите.
Много често рецидивите водят и до поведенчески промени
(болните развиват свръхнаблюдателност с цел да избягват определени ситуации и места) и
са силно тревожни за евентуалните последици (загуба на контрол, настъпване на летален изход). Могат да се наблюдават и
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промени в личностната характеристика – засегнатите стават
по-апатични, по-пасивни и асоциални. Често имат нарушения
в концентрацията и нарушения
на съня.
Неочакваните панически атаки най-често не са свързани с
определени ситуации и/или обстоятелства (елемент на непредсказуемост). В част от случаите, обаче, може да има ситуационно провокирани епизоди на силен страх и необяснима
тревожност (специфична фобия), например паническо разстройство с агорофобия.
Тази форма на паническо
разстройство се характеризира с появата на пристъпи предимно в тълпи, на обществени
места, или при дълги пътувания
извън дома. Това води до формиране на трайни страхове от
открити пространства, от големи групи от хора, от напускане на дома и от използване на
превозни средства.
Съществува вариант на паническо разстройство, при който болните не изпитват чувство
на страх и който се асоциира с
неблагоприятна прогноза.
Паническите кризи могат да
се отключват от определени
фактори:
l инциденти с нараняване,
хирургични интервенции
l соматични заболявания
l междуличностни конфликти и загуби
l употреба на канабис
l прием на стимуланти (кофеин, деконгестанти, кокаин) и
симпатикомиметици
(амфетамини, екстази)
l синдром на внезапното
спиране на медикаменти като
инхибитори на обратното залавяне на серотонина, при който
се наблюдават симптоми, сходни с тези при паник атаките
В експериментални модели пристъпите на страх и тревожност могат да се отключат
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от хипервентилация, след инхалиране на въглероден диоксид,
след консумация на кафе или
инжектиране на хипертоничен
разтвор на натриев хлорид или
натриев лактат, на flumazenil
или naltrexone. Провокацията с инхалиране на въглероден диоксид е особено демонстравтивна при пушачите.
Физикалният преглед извън
пристъпите е неинформативен,
тъй като обикновено не се наблюдават някакви патологични
отклонения в соматичния статус. По време на криза пациентите могат да имат повишено артериално налягане, тахикардия, умерено изразена тахипнея, лек тремор и студена и
лепкава кожа.
Продължителността на паник
атаките е средно 20-30 минути,
макар че са описани и случаи
над един час. Рискът по време
на пристъпа е от настъпване на
внезапна сърдечна смърт или
спиране на дишането.
Менталният статус извън
острата фаза може да е напълно запазен, като резултатите от
изследването зависят до голяма степен от образователния
ценз и интелигентността на засегнатия индивид. По време на
пристъп, изследваният може
да демонстрира висока степен
на тревожност и силен страх,
да изглежда объркан и да има
трудности при вербалната комуникация. Изключително важно е да се оцени и възможна
суицидна нагласа.
Стандартните тестове, които
се прилагат за оценка на менталния статус при пациенти с
паническо разстройство, найчесто включват:
l PRIME-MD (Primary Care
Evaluation of Mental Disorders)
l BSQ (Body Sensations
Questionnaire)
l MMSE (Mini Mental Status
Examination)
Терапията има за цел да на-
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мали честотата и тежестта на
атаките, да понижи нивото на
тревожност между пристъпите,
да преодолее поведенческите
отклонения и да постигне пълна ремисия. Лечението трябва да следва строго индивидуален подход и да отговаря на
потребностите и специфичните
особености на всеки болен.
Основните класове медикаменти, официално одобрени за приложение при паническо разстройство, са:
l инхибитори на обратното
захващане на серотонина (SSRI
–
citalopram,
escitalopram,
fluoxetine, sertraline, paroxetine,
fluvoxamine)
l трициклични антидепресанти (TCA – imipramine,
desipramine,
nortriptyline,
clomipramine)
l
инхибитори на обратното залавяне на серотонина и норадреналина (SNRI –
venlafaxine, duloxetine)
l
бензодиазепини
–
alprazolam,
clonazepam,
diazepam, lorazepam
Основното предимство на
бензодиазепините пред антидепресантите е постигането на
по-бърз терапевтичен отговор
при пациентите с паническо
разстройство.
Като монотерапия, бензодиазепините са подходящи за приложение само при случаите с
панически разстройства, които са без депресивни разстройства.
От тази група анксиолитици,
alprazolam е най-добре проученият медикамент, като ефикасността му се потвърждава и от
резултатите от няколко големи
клинични изпитвания. Лечението с alprazolam намалява честотата на паник атаките (превенция на паник атаките) и степента на тревожност между пристъпите.
Тъй като е интермедиернодействащ бензодиазепин, те-
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рапевтичната ефективност на
alprazolam продължава около
10-20 часа, но облекчаване на
симптомите на тревожност и на
мускулно напрежение (релаксация) настъпва до един час след
неговия прием.
Поради сравнително краткия
му полуживот, медикаментът
изисква приложение поне три
пъти дневно.
Препоръчителната
начална
доза за alprazolam е 0.25 mg
три до четири пъти дневно (
0.75-1 mg дневно), с постепенно увеличаване през интервал
от най-малко един ден до 2-4
mg дневно за период от еднадве седмици. Рядко се изисква
прием на дози над 5-6 mg дневно за постигане на контрол на
заболяването (2).
До момента са публикувани
над 10 клинични изпитвания с
alprazolam (девет двойно-слепи, седем плацебо-контролирани, включително и проучването Cross-National Collaborative
Panic Study с участието над
1000 болни), както и два метаанализа. Резултатите от тях доказват, че alprazolam превъзхожда плацебо при контролиране на симптомите на паническо
разстройство – в дози от до 6
mg дневно лечението с бензодиазепина е довело до преодоляване на пристъпите при 5575% от пациентите.
В четири от клиничните изпитвания alprazolam е бил съпоставен с imipramine. Анализът на данните показва, че двата медикамента са били съпоставими по ефикасност за намаляване на честотата на паник
атаките, фобиите, на степента
на тревожност и на инвалидизацията на пациентите.
Медикаментите от групата
на бензодиазепините се толерират добре от преобладаващата част от пациентите с паническо разстройство. Най-често
срещаните нежелани лекарстве-
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ни реакции включват седиране,
лесна уморяемост, атаксия, неясен говор, слабост, нарушения
на паметта. При много възрастни болни се наблюдава по-висок риск за внезапно падане и
фрактури.
В две плацебо-контролирани проучвания е оценен ефектът на alprazolam върху краткосрочната памет в острата
фаза (8-12 седмица) на лечението на паническо разстройство.
Използвани са малки групи
от пациенти. В едното от изследванията, в които е прилаган alprazolam с удължено освобождаване в доза 4 mg дневно, не са били установени промени в когнитивните способности, съпоставени с базалните
показатели.
Във второто изпитване, в
което са прилагани дози средно
от 5.5 mg дневно, авторите са
наблюдавали дискретни промени в краткосрочната памет на
болните след започване на лечението с alprazolam. При продължителния период на проследяване, обаче, средно 3.5 години след спиране на медикамента, не са били наблюдавани никакви дългосрочни ефекти върху когнитивните способности
на пациентите.
Въпреки това, пациентите
на терапия с бензодиазепини,
особено при прием на високи
дози, трябва да бъдат наблюдавани за когнитивни нарушения. Необходима е и внимателна преценка при назначаване
на тези анксиолитици при възрастни пациенти или при такива с предшестващо когнитивно
нарушение.
Бензодиазепините не са показани при болни, които шофират или при които се изисква
повишено внимание в хода на
работния процес. Противопоказан е приемът им с алкохол, поради риск за потискане на дишането и адитивния им седативен ефект.
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Основните рискове, свързани с приема на бензодиазепини, са развитието на толерантност към прилаганите дози и
синдрома на отнемане. Според
доклад на Американската психиатрична асоциация, няма научно подкрепени доказателства, че продължителното лечение с този клас медикаменти
води до прилагане на по-високи
дози или до злоупотреба с тях.
В клинични изпитвания с
участието на пациенти с паническо разстройство на дългосрочна терапия с alprazolam,
авторите установяват, че дозите, които са използвани до
края на проучването, не са
били значимо по-високи от
тези на осмата седмица от началото на лечението.
По отношение на продължителността на поддържащата терапия с alprazolam при пациенти с панически разстройства липсват достатъчно проучвания, които да позволят да
се изготвят научно-обосновани
препоръки. Поради това, продължителността на лечението с
алпразолам трябва да бъде възможно най-кратка, според одобрените показания (противопоказан е при синдром на сънна
апнея), като не се препоръчва
продължителност над 8 до 12
седмици (3).
Тъй като внезапното спиране
на бензодиазепините може да
провокира синдром на отнемане с поява на нови паник атаки и периоди на повишена тревожност, преустановяването на
медикаментите трябва да става
бавно, с постепенно намаляване на дневната дозировка през
три дни. (КД)
Използвани източници:
1. Memon M., Welton R. Panic disorder
http://emedicine.medscape.com/
article/287913-overview
2. Practice guideline for the treatment of
patients with panic disorder. American Psychiatric Association http://psychiatryonline.org/guidelines
3.
www.medicine.bg/public/
listovka/21247d.pdf
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Актуализирани препоръки
на GOLD
за лечение
на ХОББ
Представяме ви обобщение на
актуализираните през тази година препоръки за диагностика, лечение и профилактика на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)* на Глобалната инициатива за хронична обструктивна белодробна болест (Global
Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease - GOLD) (1).

ограничението на въздушния поток. Те може да са налични и при
хора с нормални спирометрични
показатели, а значителен брой пушачи без ограничение на въздушния поток имат структурни белези за белодробно заболяване, проявено с емфизем, задебеляване на
дихателните пътища и задържане
на газове (gas trapping).

Фактори
за развитието и
прогресията на ХОББ
Въпреки че тютюнопушенето е
най-добре проучения рисков фактор за ХОББ, епидемиологичните
изследвания показват, че непушачите могат също да развият хронично ограничение на въздушния
поток.

Определение
и патогенеза
ХОББ* е често срещано, предотвратимо и лечимо заболяване,
което се характеризира с персистиращи респираторни симптоми и
ограничение на въздушния поток,
дължащи се на увреждане на дихателните пътища и/или на алвеолите, обикновено причинени от
значителна експозиция на вредни
частици или газове.
Хроничното ограничение на
въздушния поток е в резултат на
комбинация от увреждане на малките дихателните пътища (обструктивен бронхиолит) и паренхимна деструкция (емфизем), като
тези патологични процеси са проявени различно при отделните пациенти.
Хроничното възпаление причинява структурни промени, стесняване на малките дихателни пътища и унищожаване на белодробния паренхим. Загубата на малки
дихателни пътища може да допринесе за характерните за заболяването ограничаване на въздушния
поток и мукоцилиарна дисфункция.
Хроничните
респираторни
симптоми може да предшестват

Все пак, в сравнение с пушачите с ХОББ, пациентите които никога не са пушили имат по-малко симптоми, по-леко заболяване,
по-слабо изразено системно възпаление и нямат повишен риск за
рак на белите дробове.
Различни процеси по време на
бременността, раждането и експозицията в детството и юношеството също засягат развитието на белите дробове. Намалената максимално достигната белодробна
функция (измерена чрез спирометрия) може да идентифицира хората с повишен риск за ХОББ.
Смята се че факторите в ранния живот (childhood disadvantage
factors) са също толкова важни,
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колкото сериозното тютюнопушене за предсказване на белодробната функция в по-късните етапи
от живота.
Изследване на три различни лонгитудинални кохорти показа, че приблизително 50% от пациентите са развили ХОББ поради ускорен спад на форсирания
експираторен обем за 1 секунда
(FEV1), а останалите 50% - в резултат на абнормни растеж и развитие на белите дробове.
Пушачите са с по-голяма честота на респираторни симптоми и увреждане на белодробната функция, по-голям годишен
спад на FEV1 и по-голяма смъртност от ХОББ в сравнение с непушачите. Другите видове тютюн
(лули, пури, водни лули) и марихуаната също са рискови фактори
за ХОББ.
Пасивното излагане на цигарен
дим (тютюнев дим в околната среда – environmental tobacco smoke
- ETS), може също да допринесе
за появата на респираторни симптоми и ХОББ чрез увеличаване
на общото натоварване на белите дробове с вдишвани частици и
газове. Тютюнопушенето по време на бременност е риск за плода,
тъй като засяга вътреутробните
растеж и развитие на белите дробове и имунната система.
Други важни рискови фактори за развитие на ХОББ могат
да бъдат: професионални експозиции (органични и неорганични прахове, химични вещества и
дим), фактори от вътрешната среда (indoor air pollution), бронхиална астма, хиперреактивност на
дихателните пътища, анамнеза за
тежка респираторна инфекция в
детска възраст.

Диагноза
и първоначална оценка
ХОББ трябва да се има предвид при всеки пациент с диспнея,
хронична кашлица или продукция на спутум и/или анамнеза за
експозиция на рискови фактори
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Таблица 1. Ключови показатели за идентифициране на диагноза ХОББ
Имайте предвид ХОББ и проведете спирометрия при наличие на някои от тези показатели при хора над 40-годишна възраст. Те
не са сами по себе си диагностични, но наличието на повече от тях увеличава вероятността за диагностициране на ХОББ.
Спирометрията е необходима за потвърждаване на диагнозата.
Прогресираща с течение на времето
Диспнея
Влошаваща се при физическо усилие
Персистираща
Може да е интермитентна или непродуктивна
Хронична кашлица
Рецидивиращо свирене в гърдите
Хронична продукция на спутум
Всеки вид
Рецидивиращи инфекции на долните дихателни пътища
Анамнеза за рискови фактори
Фактори от страна на пациента (генетични фактори, вродени/
на развитието аномалии)
Тютюнев дим
Дим от домашно готвене и горива за отопление
Професионални прахове, пари, дим, газове и други химикали
Фамилна анамнеза за ХОББ и/или фактори от детска
Ниско тегло при раждане, респираторни инфекции в детството
възраст

(Таблица 1).
За поставяне на диагнозата е необходимо провеждане на спирометрия, като постбронходилататорно
съотношение FEV1/форсиран витален капацитет (FVC) <0.70 потвърждава наличието на постоянно
ограничение на въздушния поток и
идентифицира ХОББ при пациенти
със съответните симптоми и предразполагащи рискови фактори.
Спирометрията е най-възпроизводимия и обективен метод за измерване на ограничаването на въздушния поток, като постбронходилататорното фиксирано съотношение на FEV1/FVC <0.70 е спирометричен критерий за бронхиална обструкция.
Това обаче може да доведе до
по-честа диагноза ХОББ при повъзрастни и по-рядка при по-млади (<45 години), особено при леко
заболяване, в сравнение с използването като критерий на долната
граница на нормата (lower limit of
normal - LLN) за FEV1/FVC.
Употребата на LLN като диагностичен критерий за спирометрична
обструкция има няколко ограничения:
l Стойностите на LLN са зависими от избора на референтни
уравнения, които използват постбронходилататорния FEV1
l Няма лонгитудинални изследвания, валидиращи използването на
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LLN
l Липсват проучвания за използ-

ването на LLN в популации, в които пушенето не е основната причина за ХОББ
Нормалната спирометрия може
да бъде определена чрез новия подход на Глобалната белодробна инициатива (Global Lung Initiative GLI). С помощта на GLI уравнения са изчислени z-скоровете** за
FEV1, FVC и FEV1/FVC и са сравнени с фиксираното съотношение.
Резултатите показват, че сред
възрастните с GLI-дефинирана
нормална спирометрия, използването на фиксирано съотношение
може неправилно да определи тези
индивиди като такива с респираторно увреждане.
Рискът за неправилно диагностициране и свръхлечение при използване на фиксираното съотношение като диагностичен критерий
е ограничен, тъй като спирометрията е само един от параметрите, използвани за поставяне на диагноза
ХОББ. GOLD препоръчва фиксираното съотношение пред LLN, поради простотата и възпроизводимостта на изследването.
Оценяването на степента на обратимост на ограничаването на въздушния поток (измерване на FEV1
преди и след приложение на бронходилататор или кортикостероиди)
при вземане на терапевтични ре-
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шения не се препоръчва, тъй като
не подпомага диагностицирането
на ХОББ, разграничаването между
ХОББ и бронхиална астма и не определя дългосрочния отговор на лечението.
Скрининговата спирометрия не
е показана при асимптоматични индивиди без експозиция на тютюн
или други вредни стимули. Въпреки това, при наличие на симптоми и/или рискови фактори (>20 пакетогодини или рецидивиращи инфекции), позитивната диагностика
за ХОББ е относително висока и
трябва да се обмисли спирометрия.
Целите на оценката на ХОББ за
насочване на терапията са: определяне нивото на ограничение на въздушния поток; определяне на въздействието му върху здравния статус на пациента; идентифициране
на риска за бъдещи събития (изостряне на симптомите на заболяването - екзацербации, хоспитализации или смърт).
За постигането на тези цели,
оценката на ХОББ трябва да
включва поотделно следните аспекти на заболяването:
l Наличие и тежест на спирометричните отклонения
l Настоящ характер и сила на
симптомите
l Анамнеза за бъдещ риск от екзацербации
l Наличие на придружаващи за-
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Фигура 1. Нов инструмент за оценка ABCD
Спирометрично
потвърдена
диагноза

Оценка
на обструкцията
Анамнеза за екзацербация

FEV1 (% от предвидения)
Постбронходилататорен
FEV1/FVC <0.7

Оценка на симптомите/
риска за екзацербации

>/=2 или >/=1,
водеща
до хоспитализация

0 или 1
(неводeща до
хоспитализация)

Симптоми

болявания
Оценка на симптомите. ХОББ
е била разглеждана преди като заболяване, характеризиращо се в
най-голяма степен от задуха, поради което методи като въпросникът
Modified British Medical Research
Council (mMRC) са се считали за
подходящи за оценка на симптомите.
Вече е известно, че ХОББ оказва влияние върху пациентите чрез
много други фактори и механизми,
поради което се препоръчва цялостна оценка на симптомите. Подробните въпросници за здравословно
състояние, специфични за болестта, включват Chronic Respiratory
Questionnaire (CRQ) и St. George’s
Respiratory Questionnaire (SGRQ).
По-подходящи и често използвани в
клиничната практика са по-кратките тестове като COPD Assessment
Test (CAT).
Избор на прагове. Резултати от
SGRQ <25 са редки при пациентите
с ХОББ и оценките >/=25 са много редки при здрави хора. Еквивалентната гранична точка за CAT е
10. Праг mMRC >/=2 се използва
за разграничаване на “по-малко задух” от “повече задух”.
Оценка на риска за екзацербация. Най-добрият предиктор за

чести екзацербации (дефинирани като >/=2 екзацербации годишно) е анамнеза за по-рано лекувани
събития. Хоспитализацията за изостряне на ХОББ е лош прогностичен критерий и показател за повишен риск за смърт.
Кръвна еозинофилия. Post-hoc
анализът на две клинични проучвания при пациенти с ХОББ с анамнеза за изостряне показва, че по-високият брой на еозинофили в кръвта може да е предиктор за повишена честота на екзацербации при пациенти, лекувани с дългодействащи
бета2-агонисти (LABA) (без инхалаторен кортикостероид, ICS). Допълнително, терапевтичният ефект
на ICS/LABA спрямо LABA при
екзацербации е по-голям при пациентите с по-висок брой на еозинофилите в кръвта.
Тези данни показват, че броят
на еозинофилите в кръвта е биомаркер на риска за екзацербация
при пациенти с анамнеза за изостряния и може да предвиди ефекта
на ICS върху превенцията на екзацербацията, но са необходими проспективни проучвания за валидиране на броя на еозинофилите в кръвта, свързани с ефекта на ICS, определяне на прага на еозинофилите,
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прогнозиращи риска за изостряне
и граничните им стойности, които
биха могли да се използват в клиничната практика.

Ревизирана комбинирана
оценка на ХОББ
Въведеният от GOLD 2011 инструмент за оценка „ABCD” е сериозен напредък и заменя простата
спирометрична система за класификация от по-ранните GOLD доклади, тъй като включва съобщаваните от пациентите резултати и
подчертава значението на превенцията на екзацербациите за лечението на ХОББ.
Въпреки това, тя има някои важни ограничения – системата
ABCD не е достатъчно добра за
прогнозиране на смъртността или
други важни здравни резултати.
Нещо повече, резултатите от група “D” се определят от два параметъра – белодробна функция и/или
анамнеза за изостряне, което може
да доведе до объркване.
В резултат на това, в доклада
GOLD 2017 оценката е така усъвършенствана, че разделя спирометричните категории от групите
“ABCD”, които с терапевтична цел
се базират изключително на симп-
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томите на пациентите и анамнезата
им за екзацербации (остро влошаване на симптомите).
Въпреки това, спирометрията, в
съчетание със симптомите на пациентите и анамнезата им за изостряне, остава много важна за диагнозата, прогнозата и преценката за други терапевтични подходи, особено нефармакологичните стратегии
(Фигура 1).
Според ревизираната схема за
оценка, на пациентите трябва да
бъде проведена спирометрия за определяне на тежестта на ограничаването на въздушния поток (спирометричен клас) и да бъде направена
оценка или на диспнеята с mMRC,
или на симптомите с CAT. Трябва
да бъде отчетена също и анамнезата за екзацербации (включително
предишни хоспитализации).
Номерът показва тежестта на
ограничението на въздушния поток
(спирометрични класове 1 до 4), докато буквите (групи А до D) предоставят информация за тежестта на
симптомите и риска за изостряне.
FEV1 е много важен параметър
на популационно ниво за прогнозиране на важни клинични резултати като смъртност и хоспитализации или вземане на решение за нефармакологични терапии като намаляване на обема на белите дробове или трансплантация. Въпреки
това, на индивидуално ниво, FEV1
не може да се използва самостоятелно за определяне на всички терапевтични възможности.
Освен това, при някои обстоятелства, като например по време на
хоспитализация или в условия на
спешност, възможността за оценка
на пациентите въз основа на симптомите и анамнезата за екзацербации, независимо от спирометричните показатели, позволява на клиницистите да започнат лечение на базата на ревизираната ABCD схема.
Други важни фактори, които
трябва да се имат предвид при комплексната оценка на пациентите с
ХОББ са:
l Съпътстващи хронични забо-
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лявания, които се срещат често при
пациентите с ХОББ и трябва да бъдат лекувани, тъй като могат самостоятелно да повлияят на смъртността и хоспитализациите
l Алфа-1 антитрипсинов дефицит - Световната здравна организация препоръчва всички пациенти с
диагноза ХОББ да бъдат изследвани веднъж за дефицит на алфа-1 антитрипсин, като ниската концентрация (<20% от нормата) предполага
хомозиготен дефицит
l Допълнителни изследвания
при съмнение за друго съпътстващо заболяване, допринасящо за респираторните симптоми или когато
пациентите не отговарят на лечението – образна диагностика (рентгенография, компютърна томография
на гръден кош), оценка на белодробните обеми и/или дифузионен
капацитет, оксиметрия и артериални кръвни газове и оценка на физическата активност
l Композитни скорове – BODE
(Body mass index, Obstruction,
Dyspnea, Exercise – индекс на телесна маса, обструкция, диспнея и
физически усилия)
l Диференциални диагнози –
основно припокриване на астмаХОББ (Asthma-COPD Overlap ACO)

Профилактика и
поддържаща терапия

Преустановяването на тютюнопушенето е от ключово значение и влияе върху естествения
ход на ХОББ. Фармакотерапията (cytisine, varenicline, bupropion,
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nortriptyline), никотиновата заместителна терапия и програмите за
помощ при отказване увеличават
продължителността на отказа от
тютюнопушенето в дългосрочен
план. Не са доказани ефективността и безопасността на електронните цигари за спиране на
тютюнопушенето.
Противогрипната и антипневмококовата ваксинации намаляват
честотата на инфекциите на долните дихателни пътища, тежестта, смъртността, риска за исхемична болест на сърцето и общия
брой на бактериалните екзацербации. Антипневмококовите ваксини PCV13 и PPSV23 се препоръчват за всички пациенти на възраст
>/=65 години.

Фармакотерапия на
стабилна ХОББ
Фармакотерапията на ХОББ
намалява симптомите, честотата и
тежестта на изострянията и подобрява толерантността към физически усилия и здравния статус.
Все още няма лекарства, които
променят дългосрочния спад в белодробната функция. Изборът във
всеки клас зависи от наличието и
разходите за медикаментите и от
благоприятния клиничен отговор,
балансиран спрямо страничните
ефекти.
Всеки режим на лечение трябва да бъде индивидуализиран,
тъй като връзката между тежестта на симптомите, ограничаването на въздушния поток и тежестта
на екзацербациите варират между
отделните пациенти.
Бронходилататори. Увеличават FEV1, намаляват динамичната хиперинфлация в покой и по
време на физическо усилие и подобряват представянето. Обикновено се прилагат редовно за предотвратяване или намаляване на
симптомите, като токсичността им
е дозозависима.
l Бета2-агонисти – бързодействащи (SABA) и дългодействащи (LABA)
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Таблица 2. Характеристика на лечението с бронходилататори при стабилна ХОББ

l Инхалаторните бронходилататори при ХОББ са от основно значение за контрол на симптомите и често се прилагат редовно за предотвратяване или намаляване на симптомите
l Прилагането на SABA или SAMA (бързодействащи мускаринови антагонисти) редовно и при нужда подобрява FEV1 и
симптомите
l Комбинирането на SABA и SAMA е по-добро в сравнение с двата медикаменти поотделно за подобряване на FEV1 и
симптомите
l LABA и LAMA значително подобряват белодробната функция, диспнеята, здравословното състояние и намаляват честотата на екзацербациите
l LAMA имат по-голям ефект върху намаляването на екзацербациите в сравнение с LABA и намаляват хоспитализациите
l Комбинираното лечение с LABA и LAMA увеличава FEV1 и намалява симптомите в сравнение с монотерапията
l Комбинираното лечение с LABA и LAMA намалява екзацербациите в сравнение с монотерапията или ICS/LABA
l Tiotropium подобрява ефективността на белодробната рехабилитация при увеличаване на представянето при физически усилия
l Theophylline има малък бронходилататорен ефект при стабилна ХОББ, което е свързано със скромни симптоматични ползи
l Антимускаринови лекарства. Дългодействащите мускаринови антагонисти (LAMA) подобряват симптомите и здравния статус, ефективността на белодробната рехабилитация и намаляват екзацербациите и свързаните с тях хоспитализации. Клиничните проучвания показват по-голям ефект върху честотата на екзацербациите за
LAMA (tiotropium) спрямо лечението с LABA.
При пациентите с ХОББ, на редовно лечение с бързодействащия
мускаринов антагонист ipratropium
bromide, се съобщава неочаквано
малко увеличение на сърдечносъдовите инциденти.
По-голямо проучване обаче, не
съобщава за разлика в смъртността, сърдечносъдовата заболеваемост
или честотата на екзацербациите
при използване на tiotropium в сух
прахов инхалатор (DPI) в сравнение
с този, доставен с Respimat инхалатор (тип фина мъгла – soft mist).
l
Метилксантини.
Theophylline има скромен бронходилататорен ефект при стабилна ХОББ,
като подобрява FEV1 и задуха, когато се добави към salmeterol. Има
ограничени и противоречиви доказателства относно ефекта на ниска
доза теофилин върху честотата на
екзацербациите.Токсичността е дозозависима, което е проблем, тъй
като повечето от ползите се появяват при почти токсични дози.
l Комбинирана бронходилататорна терапия. Комбинирането на
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бронходилататори с различни механизми и продължителност на действие може да повиши степента на
бронходилатацията с по-малък риск
за странични ефекти в сравнение с
увеличаване на дозата на бронходилататора (Таблица 2).
Тези комбинации подобряват белодробната функция в сравнение с
плацебо и имат по-голямо въздействие върху докладваните от пациентите резултати в сравнение с монотерапиите. LABA/LAMA подобряват симптомите и здравословното
състояние на пациентите с ХОББ,
по-ефективни са от монотерапията
с дългодействащи бронходилататори
за предотвратяване на екзацербации
и намаляват изострянията в по-голяма степен в сравнение с комбинацията ICS/LABA.
Противовъзпалителни
средства. Екзацербациите са основната
клинично значима крайна точка, използвана за оценка на ефикасността на противовъзпалителните лекарства (Таблица 3).
l Инхалаторни кортикостероиди. При пациенти с умерена до
много тежка ХОББ и екзацербации,
комбинацията от ICS и LABA е поефективна от всеки от компонентите
поотделно за подобряване на белодробната функция, здравния статус
и намаляване на изострянията. Въпреки това, преживяемостта не се
повлиява от комбинираната терапия.
При ICS се наблюдава по-голяма
честота на орална кандидоза, дрезгав глас и пневмония. Пациентите с
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по-висок риск от пневмония включват настоящите пушачи, възраст
>55 години, анамнеза за предходни изостряния или пневмония, индекс на телесна маса (BMI) <25 kg/
m2, лош MRC скор за диспнея и/или
тежка обструкция.
Резултатите от рандомизираните
проучвания (RCT) варират по отношение на риска за намалена костна
плътност и фрактури. Обсервационните изследвания предполагат, че
лечението с ICS може да бъде свързано с повишен риск за диабет/влошен контрол на диабет, катаракта и
микобактериална инфекция, включително туберкулоза.
l Спиране на ICS. Липсват еднозначни резултати по отношение
на последствията от оттеглянето
им върху белодробната функция и
изострянето/влошаването на симптомите.
l Тройна инхалаторна терапия. Комбинацията от LABA/
LAMA/ICS може да подобри белодробната функция и съобщаваните
от пациентите резултати и да намали риска за екзацербация. Все пак,
едно RCT не успя да докаже полза от добавянето на ICS към LABA
плюс LAMA за намаляване на изострянията. Необходими са повече данни за сравняване на ползите
от тройната терапия (LABA/LAMA/
ICS) с LABA/LAMA.
l Перорални кортикостероиди. Не влизат в съображение за
хронично лечение на ХОББ, поради
липса на полза и висока честота на
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Таблица 3. Характеристика на лечението с противовъзпалителни средства при стабилна ХОББ
Инхалаторни кортикостероиди
l Комбинацията ICS с LABA е по-ефективна от отделните компоненти за подобряване на белодробната функция и здравословното състояние и намаляване на изострянията при пациенти с екзацербации и умерена до много тежка ХОББ
l Редовното лечение с ICS повишава риска за пневмония, особено при пациентите с тежко заболяване
l Тройната инхалаторна терапия ICS/LAMA/LABA подобрява белодробната функция, симптомите и здравословното състояние и намалява екзацербациите в сравнение с ICS/LABA или монотерапията с LAMA
Перорални кортикостероиди
l Дългосрочната употреба на перорални кортикостероиди има многобройни странични ефекти без доказани ползи
Инхибитори на фосфодиестераза тип 4 (PDE4)
l При пациенти с хроничен бронхит, тежка до много тежка ХОББ и анамнеза за изостряния:
- тежки екзацербации
- при пациенти, които са на фиксирана доза LABA/ICS
Антибиотици
l Дългосрочната терапия с azithromycin и erythromycin намалява екзацербациите за една година
l Лечението с азитромицин се свързва с повишена честота на бактериална резистентност и увреждане на слуха
Муколитици/антиоксиданти
l Редовното използване на N-acetyl cysteine (NAC) и carbocysteine намалява риска за екзацербации в избрани популации
Други противовъзпалителни средства
l Simvastatin не профилактира екзацербациите при пациенти с ХОББ с повишен риск за изостряния и без показания за терапия със статини. Въпреки това, обсервационни проучвания предполагат, че статините могат да имат положителни ефекти върху някои резултати при пациенти с ХОББ, които ги приемат за сърдечносъдови и метаболитни показания.
l Левкотриен модифициращите медикаменти не са тествани адекватно при пациенти с ХОББ

системните усложнения.
l Инхибитори на фосфодиестераза тип 4 (PDE4). Roflumilast намалява умерените и тежки екзацербации, лекувани със системни кортикостероиди при пациенти с хроничен бронхит, тежка до много тежка
ХОББ и анамнеза за екзацербации.
Инхибиторите на PDE4, обаче имат повече нежелани ефекти от
инхалаторните лекарства за ХОББ,
най-чести от които са диария, гадене, намален апетит, загуба на тегло,
болки в корема, нарушения на съня
и главоболие.
Roflumilast трябва да се избягва
при пациенти с поднормено тегло и
да се използва с повишено внимание
при пациенти с депресия.
l Антибиотици. Azithromycin
(250 mg/ден или 500 mg три пъти
седмично) или erythromycin (500 mg
два пъти дневно) в продължение на
една година намаляват риска за изостряния при предразположени към
екзацербации пациенти.
Употребата на азитромицин показва намалена честота на изостряне
само при бивши пушачи и се свързва с повишена честота на бактериална резистентност и нарушен слух.
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Пулсовата терапия с moxifloxacin
при пациенти с хроничен бронхит
и чести екзацербации не намалява
честотата на изострянията.
l Муколитични (мукокинетици, мукорегулатори) и антиоксидантни средства (N-acetylcysteine,
carbocysteine). Редовното им приложение може да намали екзацербациите и леко да подобри здравния статус при пациентите, които не прилагат ICS.
l Други лекарства с противовъзпалителен потенциал. Липсват
достатъчно доказателства за ползите
от приложението на имуномодулатори, nedocromil, левкотриен модифициращи медикаменти, anti-TNF-alpha
антителата (infliximab), simvastatin,
vitamin D.
l Алфа-1 антитрипсинова терапия. Обсервационните изследвания показват намаляване на спирометричната прогресия при пациенти с алфа-1 антитрипсинова недостатъчност, лекувани с амплификационна терапия спрямо нелекуваните пациенти. Проучванията, използващи
чувствителни параметри на прогресията на емфизема, определени чрез
компютърна томография (КТ), по-
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казват доказателства за ефекта върху
запазването на белодробната тъкан в
сравнение с плацебо
l Вазодилататори. Наличните изследвания показват влошаване на газообмена и само малко подобряване на физическия капацитет
или здравния статус при пациенти с
ХОББ

Допълнителните
терапевтични стратегии
включват следните поважни аспекти:
l Белодробната рехабилитация
подобрява симптомите, качеството на живот и физическото и емоционално участие във всекидневните дейности
l При пациенти с тежка хронична хипоксемия в покой, дългосрочната кислородна терапия подобрява
преживяемостта
l При пациенти със стабилна
ХОББ и умерена десатурация в покой или предизвикана от физически усилия, дългосрочното лечение
с кислород не трябва да се предписва рутинно, все пак трябва да влязат в съображение индивидуалните
фактори на пациента
l При пациенти с тежка хро-
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нична хиперкапнея и анамнеза за
хоспитализация за остра дихателна недостатъчност, дългосрочната
неинвазивна вентилация може да
намали смъртността и да профилактира рехоспитализациите
l При избрани пациенти с напреднал емфизем, рефрактерен на
оптималното лечение, хирургичното или бронхоскопско интервенционално лечение може да бъде от
полза
l Палиативните подходи са
ефективни за контролиране на
симптомите при напреднала ХОББ

Алгоритми за
фармакологично лечение
В настоящия документ е предложен модел за иницииране, с последващо увеличаване и/или намаляване, на фармакотерапията, според индивидуализираната оценка на симптомите и риска за екзацербации (Фигура 3), за разлика от
предходния доклад на GOLD, който
съдържа препоръки само за първоначална терапия.
Група А. На всички пациенти
от група А трябва да се предложи
бронходилататор, за да се намали
задухът – бързо- или дългодействащ бронходилататор въз основа
на индивидуалните предпочитания.
При докладване на симптоматична полза, бронходилататорът трябва да бъде продължен.
Група Б. Първоначалната терапия трябва да бъде с дългодействащи бронходилататори, които превъзхождат приеманите интермитентно бързодействащи. Няма доказателства, които да препоръчват
един клас дългодействащи бронходилататори пред друг за облекчаване на симптомите, като изборът зависи от индивидуалния отговор на
пациента.
При болните с персистиращ задух на фона на монотерапия се
препоръчва използването на два
бронходилататора. За пациентите
с тежък задух може да се обмисли
също начална терапия с два бронходилататора.
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Фигура 3. Алгоритми за фармакологично лечение според GOLD групата
(маркираните в зелено кутии и стрелки показват предпочитаното лечение)
Група C

Група D
Преценете roflumilast
при FEV1 <50%
от предвидения и преценете макролид
хроничен бронхит (при бивши пушачи)
Нова
екзацербация(и)

Нова
екзацербация(и)

Персистиращи
симптоми/нова
екзацербация(и)

Нова
екзацербация(и)

Група А

Група B
Продължете, спрете или
опитайте бронходилататор
от алтернативен клас
Оценка на ефекта
A. Бронходилататор

Персистиращи
симптоми
Дългодействащ бронходилататор
(LABA или LAMA)

Предпочитано
лечение
При пациентите с голямо разминаване между самооценката на тежестта на симптомите и степента на ограничението
на въздушния поток, е необходима допълнителна оценка

Група С. Първоначалната терапия трябва да бъде един дългодействащ бронходилататор. В две
директни сравнителни проучвания,
LAMA превъзхожда LABA по отношение на изострянията, поради
което се препоръчва да се започне
с LAMA в тази група.
При пациентите с персистиращи екзацербации може да е от
полза добавянето на втори дългодействащ бронходилататор (LABA/
LAMA) или комбинация от дългодействащ бета2-агонист и ICS
(LABA/ICS). Тъй като ICS увеличават риска за пневмония, първият терапевтичен избор трябва да е
LABA/LAMA.
Група D. Препоръчва се стартиране с комбинация LABA/LAMA,
тъй като:
l В проучванията, в които първичната крайна точка са докладваните от пациентите резултати,
LABA/LAMA показват по-добри
резултати в сравнение с приложението на един бронходилататор
l Комбинацията LABA/LAMA
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е по-добра от LABA/ICS за профилактика на изострянията и подобряване на другите докладвани от
пациентите резултати
l Пациентите в тази група са
с по-висок риск за пневмония при
приемане на ICS
В резултат на това, ако първоначално е избран само един бронходилататор, се предпочита LAMA.
LABA/ICS също могат да бъдат
първи избор за начална терапия
при някои пациенти с анамнеза и/
или симптоми, предполагащи ACO
и/или висок брой на еозинофилите
в кръвта.
При пациентите с допълнително влошаване на симптомите на
фона на лечение с LABA/LAMA,
се предлагат два алтернативни подхода:
l Преминаване към LABA/
LAMA/ICS
l Превключване към LABA/
ICS. Ако терапията с LABA/ICS не
повлияе положително екзацербациите/симптомите, може да се добави
LAMA.
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Напредък в грижите за ХОББ, базиран на солидни корени
Две
впръсквания
Веднъж
дневно 5

Spiolto®, веднъж дневно е ново поддържащо
лечение на ХОББ, съдържащо tiotropium и подсилено
с olodaterol. Предоставя на Вашите пациенти с ХОББ
значимо подобрение на белодробната функция,
задуха, качеството на живот и намалена употреба на
спешна терапия в сравнение със SPIRIVA®.
Spiolto®: oт самото начало на лечението на ХОББ за
по-добри резултати навреме

SPIOLTO® - надграждане на придобития опит
1. Buhl R. et al. Eur Respir J 2015;45:969-979. 2. Fergusson GT. Et al. Adv Ther 2015;32:523-536. 3. Beeh KM. et al. Pulm Pharmacol Ther 2015;32:53-59. 4. Singh D. et al. Respir Med 2015;109 (10):1312-1319. 5. Кратка характеристика на продукта Spiolto Respimat, 09.08.2016 г.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпишете Spiolto®Respimat®, моля,
запознайте се с Кратката характеристика на лекарствения продукт: 09.08.2016 г.
Избрана информация от КХП Spiolto®Respimat® 2,5 µg/2,5 µg разтвор за инхалация.
Spiolto®Respimat® e фиксирана дозова комбинация от два бронходилататора: tiotropium bromide
(дългодействащ антихолинергик) и olodaterol (дългодействащ β-адренергичен агонист) под формата на
разтвор за инхалация. Доставената чрез инхалаторното устройство Respimat® доза е 2,5 µg tiotropium и
2,5 µg olodaterol на впръскване. Терапевтични показания: Spiolto®Respimat® е показан за поддържащо
бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите на хронична бронхообструктивна белодробна
болест (ХОББ) при възрастни пациенти. Дозировка и начин на приложение: лекарственият продукт
е предназначен за инхалаторно лечение. Две впръсквания чрез инхалаторното устройство Respimat®
съдържат една лекарствена доза. Противопоказания: Свръхчувствителност към tiotropium, olodaterol или
някое от помощните вещества (бензалкониев хлорид, динатриеведетат, 1M хлороводородна киселина).
Анамнеза за свръхчувствителност към atropine или неговите производни. Специални предупреждения
и предпазни мерки при употреба: Астма: Spiolto®Respimat® нe трябва да бъде използван при астма.
Ефикасността и безопасността му при астма не са проучени. Не е за спешна терапия: Spiolto®Respimat®
нe е показан за лечение на остри пристъпи на бронхоспазъм. Парадоксален бронхоспазъм: както и други
лекарствени продукти за инхалаторно приложение, Spiolto®Respimat® може да доведе до парадоксален
бронхоспазъм, който може да е животозастрашаващ, поради което лечението със Spiolto®Respimat®
трябва да бъде спряно веднага и да се започне алтернативно лечение. Антихолинергични ефекти,
свързани с tiotropium: Spiolto®Respimat® трябва да се използва с повишено внимание при пациенти
с тесноъгълна глаукома, хиперплазия на простатната жлеза или обструкция на шийката на пикочния
мехур. Симптоми на очите: Пациентите трябва да бъдат предупредени да избягват попадане на спрея
в очите и че, това може да доведе до отлагане или влошаване на тесноъгълна глаукома, болка или
дискомфорт в очите, временно замъгляване на зрението, кръгове или цветни петна, свързани със
зачервяване на очите поради конюнктивална конгестия и корнеален оток. Пациентите трябва незабавно
да прекратят употребата на Spiolto®Respimat® и да се консултират със специалист, ако се прояви каквато
и да е комбинация от тези очни симптоми. Зъбни кариеси: сухотата в устата, наблюдавана по време

на антихолинергична терапия, може в дългосрочен план да е свързана със зъбни кариеси. Пациенти
с бъбречно увреждане: тъй като плазмените концентрации на tiotropium се увеличават при намалена
бъбречна функция при пациенти със средно до тежко бъбречно увреждане (креaтининов клирънс ≤ 50
ml/min), Spiolto®Respimat® може да се прилага само ако очакваната полза надвишава потенциалния риск.
Няма дългосрочни данни за употребата при пациенти с тежко бъбречно увреждане. Сърдечно-съдови
ефекти: опитът със Spiolto®Respimat® е ограничен при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт
през предходната година, нестабилна или животозастрашаваща сърдечна аритмия, хоспитализация
за сърдечна недостатъчност през последната година или с диагноза пароксизмална тахикардия (>100
удара в минута), тъй като тези пациенти са били изключени от клиничните проучвания. Spiolto®Respimat®
трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти. Както и други β2-адренергични агонисти,
при някои пациенти olodaterol може да доведе до клинично значим сърдечно-съдов ефект, изразяващ
се в повишаване на сърдечната честота, артериалното налягане и/или симптоми. В случай на поява на
такива ефекти, може да е необходимо да се прекрати лечението. Хипокалиемия: при някои пациенти
β2-адренергичните агонисти могат да доведат до значима хипокалиемия, потенциално водеща до
нежелани сърдечно-съдови ефекти. Понижаването на серумния калий обикновено е преходно и не
изисква прием на калиеви добавки. Хипергликемия: инхалирането на високи дози β2-адренергични
агонисти може да доведе до повишение на плазмените нива на глюкоза. Анестезия: необходимо
е повишено внимание в случай на планирана операция с анестезия с халогенирани въглеводороди,
поради повишена податливост към нежелани сърдечни ефекти, дължаща се на бронходилататорни
β2-агонисти. Spiolto®Respimat® не трябва да се използва едновременно с други лекарства, съдържащи
дългодействащи β2-адренергични агонисти. Пациенти, които редовно приемат инхалаторни, краткодействащи β2-адренергични агонисти (напр. четири пъти дневно), трябва да бъдат инструктирани да
ги използват само за облекчаване на остри респираторни симптоми. Spiolto®Respimat® не трябва да
се използва повече от веднъж дневно. Бременност: има много ограничени данни за употребата на
tiotropium при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки или косвени негативни
ефекти по отношение на репродуктивната токсичност при дози от клинично значение. Няма клинични
данни за експозиция на olodaterol при бременни жени. Предклиничните данни за olodaterol показват

ефекти, типични за β2-адренергичните агонисти при многократно приложение на високи терапевтични
дози. Като предпазна мярка, за предпочитане е да се избягва употребата на Spiolto®Respimat® по време
на бременност. Както и други β2-адренергичниагонисти, olodaterol, може да потисне родовата дейност
поради релаксиращия ефект на гладката мускулатура на матката. Кърмене: няма клинични данни за
експозиция на кърмещи жени на tiotropium и/или olodaterol. Когато се взима решение за продължаване/
прекратяване на кърменето или продължаване/прекратяване на лечението със Spiolto®Respimat®,
трябва да се вземе под внимание очакваната за детето полза от кърменето и очакваната за майката полза
от лечението със Spiolto®Respimat®. Фертилитет: липсват клинични данни относно ефекта на фертилитета
на tiotropium, olodaterol или на тяхната комбинация. Проведените предклинични изпитвания с отделните
компонентиtiotropiumи olodaterol не показват нежелан ефект върху фертилитета. Нежелани лекарствени
реакции: Spiolto®Respimat® притежава комбинирани антихолинергични и β2- адренергични свойства, дължащи
се на неговите компоненти tiotropium и olodaterol. В продължителни проучвания на Spiolto®Respimat®, с
продължителност от 52 седмици, най-често наблюдаваните нежелани антихолинергични
ефекти са били сухота в устата, възникнала при приблизително 1,7% от пациентите,
лекувани със Spiolto®Respimat® и при 2,7% и 1% съответно от пациентите, лекувани с tiotropium 5
μg и olodaterol 5 μg. Сериозните нежелани реакции, свързани с антихолинергични ефекти, включват
глаукома, констипация и чревна обструкция, включително паралитичен илеус и задръжка на урина. В
продължителни проучвания от 52 седмици на Spiolto®Respimat®, най-често наблюдаваните нежелани
реакции, свързани с β2-адренергичните свойства, са били палпитации, тахикардия и хипертония.
Olodaterol, една от съставните части на Spiolto®Respimat®, е от терапевтичния клас на дългодействащите β2адренергични агонисти. Затова трябва да се има предвид възникването на други нежелани реакции, свързани
с класа на β2-адренергичните агонисти, които не са изброени по-горе, като аритмия, миокардна исхемия,
ангина пекторис, хипотония, тремор, нервност, мускулни спазми, умора, неразположение, хипокалиемия,
хипергликемия и метаболитна ацидоза. Възможна е повишена честота на възникване на антихолинергични
нежелани реакции при пациенти в старческа възраст. Срок на годност: 3 години, a след първата употреба – 3
месеца. Специални условия на съхранение: да не се замразява. Вид и съдържание на опаковката: 1 инхалатор
Respimat® и 1 пълнител с разтвор, осигуряващ 60 впръсквания (30 лекарствени дози).

Бьорингер Ингелхайм РЦВ Гмбх и Ко КГ - клон България КЧТ
Адрес: гр. София 1505, бул. Ситняково 48,Брой
ет. 8, Сердика
Офиси 808, 807А, тел.: 02/ 958 79 98
3, 2017
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Таблица 4. Основни принципи на лечение на екзацербациите

l Бързодействащите инхалаторни бета2-агонисти със или без бързодействащи антихолинергици се препоръчват като начални
бронходилататори за лечение на остра екзацербация
l Системните кортикостероиди подобряват белодробната функция (FEV1), оксигенацията и съкращават времето за възстановяване и продължителността на хоспитализацията. Продължителността на лечението не трябва да бъде повече от 5-7 дни
l Антибиотиците, когато са показани, могат да съкратят времето за възстановяване, да намалят риска за ранен рецидив, неуспех на лечението и продължителността на хоспитализацията. Продължителността на терапията трябва да бъде 5-7 дни
l Метилксантините не се препоръчват поради страничните ефекти
l Неинвазивната вентилация трябва да бъде първият избор на вентилиране, използван при пациенти с ХОББ с остра респираторна недостатъчност без абсолютни противопоказания, защото подобрява газообмена, намалява дихателните усилия и необходимостта от интубация, намалява продължителността на хоспитализацията и подобрява оцеляването

Ако пациентите, лекувани с
LABA/LAMA/ICS, все още имат
екзацербации, следните варианти
може да влязат в съображение:
l Добавяне на roflumilast. Може
да се има предвид при пациенти с
FEV1 <50% от предвидения и хроничен бронхит, особено ако са имали поне една хоспитализация за изостряне през предходната година
l Добавяне на макролид при бивши пушачи, като трябва се има
предвид възможността за развитие
на резистентност
l Спиране на ICS. Тази препоръка се поддържа от данни, които
показват повишен риск за нежелани реакции (включително пневмония) и липса на значителна вреда
от преустановяването на ICS.

Лечение на
екзацербациите
Повлияването на изострянията*** е от важно значение за лечението на ХОББ, тъй като те
оказват негативно влияние върху
здравния статус, честотата на хоспитализации и рехоспитализации,
както и прогресията на заболяването.
Екзацербациите се провокират главно от респираторни вирусни инфекции, въпреки че бактериалните инфекции и факторите
на околната среда също могат да
ги инициират и/или влошат. Симптомите на изостряне обикновено
траят 7-10 дни, но някои събития
може да продължат и по-дълго.
Пациентите с ХОББ, предразположени към чести екзацербации (>/=2 екзацербации годишно),
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имат по-лошо здравословно състояние и заболеваемост от пациентите с по-рядко изостряне.
Други фактори, свързани с повишен риск за остри екзацербации
и/или по-тежки изостряния, включват увеличено съотношение на напречното сечение на белодробната
артерия към аортата (>1), по-голям процент на емфизем или задебеляване на стените на дихателните пътища и наличието на хроничен бронхит.
Целите на лечението на екзацербациите са да се сведе до минимум отрицателното въздействие
на настоящото изостряне и да се
предотврати развитието на последващи събития.
В зависимост от тежестта на екзацербацията и/или тежестта на
подлежащото заболяване, те могат
да бъдат лекувани в амбулаторни или стационарни условия, като
80% се повлияват амбулаторно с
бронходилататори, кортикостероиди и антибиотици (Таблица 4).
Дългосрочната прогноза след
хоспитализация за изостряне на
ХОББ е лоша, като петгодишната смъртност е около 50%. Факторите, свързани с лоша прогноза включват напреднала възраст,
нисък индекс на телесна маса, коморбидности, предишни хоспитализации за екзацербация, необходимост от дългосрочна кислородна терапия след дехоспитализация.
Допълнително, пациентите с
повече и по-тежки респираторни симптоми, по-лошо качество
на живот, по-увредена белодробна функция, по-нисък физически
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капацитет, по-ниска белодробна
плътност и задебелени бронхиални
стени са с повишен риск за смърт
след остра екзацербация. (ЕП)
* Най-честите симптоми на ХОББ са диспнея,
кашлица и/или продукция на спутум, като
симптомите обикновено са недостатъчно докладвани от пациентите. Хроничното протичане
на ХОББ се характеризира с епизоди на екзацербации, като повечето пациенти имат значителни хронични съпътстващи заболявания, които увеличават заболеваемостта и смъртността.
** Z-скорът е броят на стандартните
отклонения от средните величини. Измерва
това колко стандартни отклонения под или над
средните за популацията представлява суровия
скор. Известен е също като стандартен скор и
може да бъде поставен на нормална крива на
разпределение.
Z-скорът варира от -3 (които биха попаднали
в най-лявата страна на нормалната крива на
разпределение) до +3 стандартни отклонения
(които биха попаднали в крайната дясна част
на нормалната крива на разпределение).
***
Екзацербациите
на
ХОББ
се
характеризират с повишено възпаление на
дихателните пътища, повишена продукция
на слуз и значим gas trapping. Увеличената
диспнея е основният симптом, а другите
признаци включват: повишена пурулентност и
обем на храчките, заедно с повишени кашлица
и свирене в гърдите.
Тъй като коморбидността е често срещана
при пациенти с ХОББ, изострянията трябва
да бъдат различавани от остър коронарен
синдром,
влошаване
на
конгестивната
сърдечна недостатъчност, белодробна емболия
и пневмония.
Екзацербациите на ХОББ се разделят на:
l Леки (лекувани само с бързодействащи
бронходилататори, SABD)
l Умерени (лекувани със SABD плюс
антибиотици и/или орални кортикостероиди)
l Тежки (нужда от хоспитализация или
посещение на спешно отделение). Тежките
екзацербации могат да бъдат свързани с остра
респираторна недостатъчност
За допълнителна информация:
В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.
bg) можете да намерите повече от 100 статии,
свързани с ХОББ и нейното лечение
Използван източник:
1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)
2017
http://goldcopd.org/gold-2017-globalstrategy-diagnosis-management-preventioncopd

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 59

ПУЛМОЛОГИЯ

Afatinib
в лечението
на недребноклетъчния
белодробен
карцином:
обединени
резултати от
две LUX-Lung
проучвания
Afatinib (Giotrif)* е
разрешен за употреба в
Европейския съюз (ЕС)
като монотерапия при
възрастни пациенти с локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) с
активираща(и) мутация(и)
на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR M+), нелекувани с тирозин киназен инхибитор (TKI) на EGFR (1).
Аfatinib е мощен и селективен перорален необратим инхибитор (TKI) на EGFR (EGFR-TKI
втора генерация). Той се свързва
ковалентно и блокира необратимо сигналните пътища към всички
хомо- или хетеродимери от фамилията на ErbB тирозин киназите,
която освен EGFR (ErbB1/HER1),
включва още HER2 (ErbB2),
ErbB3 (HER3) и ErbB4 (HER4) пан-ErbB инхибитор (2).
Аfatinib е двоен и необратим
инхибитор на EGFR/HER2, което е основно негово предимство
в сравнение с първата генерация
обратими TKI, които съответно
се свързват с по-висока честота
на резистентност към таргетната

терапия.
Giotrif е одобрен като първа
линия таргетна терапия при пациенти с метастазирал NSCLC, чиито туморни клетки са носители
на най-честатите EGFR мутации
– делеции на ексон 19 (del 19)
или заместващи мутации в ексон
21 (L858R) – общо 90% от всички EGFR мутации. За доказването
на тези мутации се използва специално одобрен от лекарствените
регулатори тест (EGFR RGQ PCR
Kit).
При пациентите с del 19
EGFR позитивни тумори приложението на afatinib 40 mg дневно като първа линия терапия
води до сигнификантно по-голяма преживяемост, в сравнение със стандартната химиоте-

рапия (контролно рамо), показа post-hoc анализ, който комбинира данни от двете рандомизирани клинични фаза 3 проучвания LUX-Lung 3 и LUX-Lung 6
– обединен анализ (3).
В проучванията LUX-Lung 3
(n=345) и LUX-Lung 6 (n=364)
са участвали нелекувани до момента пациенти със стадий IIIB/
IV белодробен аденокарцином,
рандомизирани да получават терапия с afatinib или комбинирана, базирана на платина, химиотерапия - съответно: pemetrexedcisplatin в LUX-Lung 3 (глобално)
или gemcitabine-cisplatin в LUXLung (в Източна Азия) 6). Пациентите са били допълнително
стратифицирани в зависимост от
носителството на EGFR (del19,
Leu858Arg или друга мутация) и
етническия им произход (само в

Брой 3, 2017

LUX-Lung 3).
В LUX-Lung 3, средната обща
преживяемост (ОП) е достигнала 33.3 месеца (95% доверителен
интервал - CI 26.8-41.5) в рамото с afatinib спрямо 21.1 месеца
(16.3-30.7) в рамото на химиотерапия (HR 0.54, 95% CI 0.36-0.79,
p=0.0015); в LUX-Lung 6, тези
данни са съответно - 31.4 месеца (95% CI 24.2-35.3) спрямо 18.4
месеца (14.6-25.6) (HR 0.64, 95%
CI 0.44-0.94, p=0.023) в полза на
EGFR инхибитора.
Не е наблюдавана значима разлика между двете терапевтични
рамена при пациентите с EGFR
Leu858Arg-позитивни тумори в
нито едно от двете проучвания.
Изводът на авторите на анализа
е, че afatinib подобрява значимо
ОП в подгрупата от пациенти с аденокарцином на
белия дроб с del19 EGFR
мутации.
В LUX-Lung 3 в рамото на afatinib е постигната свободна от прогресия преживяемост (СПП)
– първична крайна цел,
от 11.1 месеца в сравнение с 6.9 месеца в рамото
на двойна, базирана на платина,
химиотерапия (HR 0.58; 95% CI
0.43-0.78; р=0.001) в цялата популация участници с EGFR М+ белодробен рак. Тази разлика в СПП
е още по-голяма (13.6 спрямо съответно 6.9 месеци; HR 0.47, 95%
CI 0.34–0.65, р=0.001) при участниците с del19 или L858R EGFR
мутации.
В LUX-Lung 6 СПП е 11.0
месеца при таргетна терапия с
afatinib спрямо 5.6 месеца при базирана на платина двойна терапия
(HR 0.28, р<0.0001).
И в двете проучвания афатиниб
е бил свързан с удължена с три
месеца ОП в сравнение с химиотерапията – съответно 27.3 спрямо 24.3 месеца (HR 0.81, p=0.037)
при пациентите с двете най-чести
EGFR мутации, като разликата е
статистически значима и резулта-
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тите са по-добри при случаите с
del 19 EGFR мутация.
При болните с del19 EGFR мутация afatinib удължава ОП в
сравнение със стандартната химиотерапия съответно - с 12.2 месеца в LUX-Lung 3 и с 13.0 месеца в LUX-Lung 6, което означава
с повече от една година.
Честотата на del19 e около 50%
от всички EGFR мутации, които
се срещат при 10-15% от пациентите от европеиден произход с белодробен аденокарцином.
Afatinib е първото лечение, постигнало удължаване на преживяемостта при този вид пациенти. Поради това, той е убедително терапия на избор при случаите
с del19 мутация.
Най-честите нежелани странични ефекти при лекуваните с
afatinib са били диария, обрив или
акне и стоматит.
Резултатите от фаза IIb проучването LUX-Lung 7, в което са
сравнени директно ефикасността и профилът на безопасност на
втора генерация EGFR тартегна терапия afatinib с първа генерация gefitinib като първа линия
монотерапия на пациенти EGFRпозитивен авансирал NSCLC показват, че afatinib подобрява ОП
(първична крайна цел) като понижава риска за смърт с 14% в
сравнение с gefitinib (4).
Средната ОП в рамото на терапия с afatinib е била 27.9 месеца
спрямо 24.5 месеца при лекуваните с gefitinib - удължаване на живота с 3.4 месеца (HR=0.86; 95%
CI, 0.66-1.12; p=0.2580) (4).
Предимството на afatinib да подобрява преживяемостта е било
наблюдавано при пациентите с
всички често срещани типове мутации на EGFR .
Наред с това, афатиниб е бил
свързан със сигнификантно попродължителна СПП и по-дълго
време до резистентност към терапията (по-нисък риск с 27%),
както и с по-добро, свързано със
здравето, качество на живот.
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След 2 години от терапията над
два пъти повече пациенти в рамото на afatinib са били живи и без
прогресия на заболяването в сравнение с рамото на gefitinib (след
18 месеца; 27% спрямо съответно
15% и след 24 месеца; 18% спрямо 8%) (5). Допълнително, при
значимо повече пациенти е бил
постигнат по-добър терапевтичен
отговор (клинично значимо намаляване на размера на тумора) при
лекуваните с afatinib.
LUX-Lung 7 e глобално проучване, в което директно са сравнени
втора и първа генерация EGFR-насочени терапии (afatinib и съответно gefitinib) при нелекувани до момента пациенти с EGFR М+ авансирал NSCLC (TKI-наивни). В това
фаза IIb изпитване са участвали
319 болни с авансирал NSCLC, носещ двете най-често срещани EGFR
мутации (del19 или L858R).
Резултатите от първоначалния
анализ показват, че в сравнение с
gefitinib, afatinib е постигнал значимо по-добри резултати в следните показатели (5):
l СПП (HR=0.73; 95% CI, 0.570.95; p=0.017; средно 11.0 месеца с afatinib спрямо 10.9 месеца
с gefitinib). По-добрите резултати, демонстрирани от afatinib, са
постоянни, независимо от пола,
възрастта, расата и типа на EGFR
мутацията
l време до резистентност към
терапията и прогресия на заболяването (HR=0.73; 95% CI, 0.580.92; p=0.0073; средно 13.7 месеца с afatinib спрямо 11.5 месеца с
gefitinib)
l честота на обективен терапевтичен отговор (ORR), оценен
посредством клинично значимо
намаление на размера на тумора
(70% спрямо 56%, p=0.0083)
Мутациите в ексоните 18-21 на
EGFR са терапевтични цели при
NSCLC (аденокарциномен хистологичен тип), тъй като водят
до повишена киназна активност
на EGFR, което от своя страна е
свързано с ускорен туморен рас-
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теж и пролиферация.
Преди това, във фаза 2 клиничното проучване, LUX-Lung 2,
afatinib също е демонстрирал при
нелекувани с EGFR инхибитор пациенти с метастатичен EGFR M+
NSCLC по-добър терапевтичен отговор пак при случаите с двете найчести EGFR мутации (del 19 или
L858R) в сравнение с другите типове мутации (ORR 66% спрямо съответно 39%), без значима разлика в честотата на отговора при прилагане на две дозировки - съответно 40 и 50 mg дневно, но при пониска честота на токсични ефекти
(диария и обрив) при използване
на по-ниската дозировка. В резултат на това, в последвалите фаза 3
клинични проучвания е използвана
само дозата от 40 mg дневно. (ДЯ)
* Afatinib (Giotrif) e разрешен за употреба в ЕС и при локално авансирал или метастазирал NSCLC от плоскоклетъчен хистологичен тип, прогресирал по време на
или след химиотерапия, базирана на платина (въз основа на данните от проучването LUX-Lung 8 и в сравнение с erlotinib)
Използвни източници:
1.www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/
human/002280/WC500152392.pdf
2. Keating G. Afatinib: A review in advanced
non-small cell lung cancer. Target Oncol.
2016;11(6):825-835 https://link.springer.com/
article/10.1007%2Fs11523-016-0465-2
3.Yang J., Wu Y., Schuler M., Sebastian M. et
al. Afatinib versus cisplatin-based chemotherapy for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): analysis
of overall survival data from two randomised,
phase 3 trials. Lancet Oncol. 2015; 16(2):141151. doi: 10.1016/S1470-2045(14)71173-83
www.thelancet.com/journals/lanonc/article/
PIIS1470-2045(14)71173-8/fulltext
4. Paz-Ares L. et al. Afatinib (A) vs gefitinib
(G) in patients (pts) with EGFR mutation-positive (EGFRm+) non-small-cell lung cancer
(NSCLC): overall survival (OS) data from the
phase IIb trial LUX-Lung 7 (LL7). Abstract #
LBA43 presented at the European Society for
Medical Oncology (ESMO) 2016 Congress in
Copenhagen, Denmark, 7 - 11 October
5.Park K., Tan E.-H, O'Byrne K. et al. Afatinib
versus gefitinib as first-line treatment of patients with EGFR mutation-positive non-smallcell lung cancer (LUX-Lung 7): a phase 2B,
open label, exploratory, randomised controlled
trial. Lancet Oncol 2016; 17 (5):577-589 http://
dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30033-X
www.thelancet.com/journals/lanonc/article/
PIIS1470-2045(16)30033-X/fulltext
6. Sequist L, et al. Phase III Study of afatinib
or cisplatin plus pemetrexed in patients with
metastatic lung adenocarcinoma with epidermal growth factor receptor mutations. J Clin
Oncol 2013;31 (27): 3327-3334 DOI:10.1200/
JCO.2012.44.2806
http://ascopubs.org/doi/
full/10.1200/jco.2012.44.2806
7. www.giotrif.com
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Тест:
Проверете
знанията
си за обструктивната
сънна
апнея
Обструктивната сънна апнея
(оbstructive sleep apnea - OSA)
е нарушение на съня, включващо прекратяване или значително намаляване на
потока на въздух
при наличие на
дихателно усилие
(1).
Характерни са
рецидивиращи
епизоди на колапс
на
дихателните
пътища по време на сън. OSA е
свързана с прекомерна сънливост
през деня и често се нарича синдром на обструктивна сънна апнея
или на сънна апнея-хипопнея.
Голяма част от случаите с този
синдром (до 80%) остават неразпознати.
Лекарите трябва да взимат в
съображение диагнозата OSA
поради силно изразената връзка и потенциалната възможност да причинява редица сериозни медицински състояния
като артериална хипертония,
сърдечносъдови заболявания,
исхемична болест на сърцето
(ИБС), инсулинова резистентност, депресия, паническо разстройство и инциденти, обу-
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словени от сънливостта.
До каква степен се простират вашите познания за
OSA? Проверете ги със следния бърз тест:
Според
Американската
академия за медицина на
съня (American Academy of
Sleep Medicine - AASM), кое
от следните твърдения относно асоциираните с OSA
респираторни събития е вярно?
l Апнеята се дефинира като
прекратяване на потока от въздух в продължение на поне 5
секунди
l Едно респираторно съ-

битие се дефинира като хипопнея, само ако има >/=10%
спад на кислородната сатурация в сравнение с изходните
стойности
l Стандартът за измерване на обусловени от усилията събуждания (еffort-related
arousals - RERAs) е чрез използване на назална канюла и
трансдюсер за налягането
l Обструктивните събития
се различават от централните
по липсата на торакоабдоминални усилия при централните
събития
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Апнеята се дефинира от
AASM като прекратяване на
потока от въздух в продължение на поне 10 секунди. Апнеята може да продължи 30 секунди или дори по-дълго. В
последните указания на AASM
бяха обновени определенията на термините за хипопнеите (препоръчани и приемливи),
по следния начин:
Препоръчани: Дадено респираторно събитие се определя като хипопнея, ако отговаря
на следните критерии:
1. Спад на пиковия сигнал
на назалното налягане с поне
30% в сравнение със стойностите преди събитието (диагностично изследване)
2.
Продължителността на спада на сигнала с
поне 30% е >/=10
секунди
3. Спад на кислородната
сатурация с >/=3% в
сравнение с нивата преди събитието и/или ако събитието води до събуждане
Приемливи:
Дадено респираторно събитие се
определя като хипопнея, ако
отговаря на всички изброени
критерии:
1. Спад на пиковия сигнал
на назалното налягане с поне
30% в сравнение със стойностите преди събитието чрез
използване на назална канюла (диагностично изследване);
чрез използване на устройство за потока на позитивно
налягане в дихателните пътища (титрационно изследване)
или чрез алтернативен сензор
за хипопнея (диагностично изследване)
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2. Продължителността на
спада на сигнала с поне 30% е
>/=10 секунди
3. Спад на кислородната сатурация с >/=4% в сравнение с
нивата преди събитието.
RERA е събитие, характеризиращо се с нарастващи респираторни усилия в продължение
на >/=10 секунди, което води
до събуждане, но което не отговаря на критериите за хипопнея или апнея.
Стандартът за измерване на
RERAs е манометрия на хранопровода, в съответствие с
препоръките на AASM. Това
изследване, обаче, е свързано с неудобство за пациента и
не е практически приложимо в
повечето центрове за изследване на съня.
Надежден и достоверен метод за измерване на RERAs е
чрез използването на назална
канюла и трансдюсер за налягането. По отношение на диагностицирането на OSA, този
метод не се различава значимо от езофагеалната манометрия.
И с двата метода индексът
на нарушаване на дишането
(respiratory disturbance index RDI), т.е. броят апнеи или хипопнеи за един час сън, е >5, а
нормалната гранична стойност
на RDI е >15.
Обструктивните апнеи и хипопнеи типично се различават
от централните събития:
l Обструктивните събития
се характеризират с постоянни торакоабдоминални усилия
в условията на частично или
пълно пркратяване на потока
от въздух
l При централните събития
е характерна липсата на торакоабдоминални усилия
l Смесените събития имат
особености и на обструктивни,
и на централни събития

Кое от следните твърдения
за етиологията и епидемиологията на OSA е вярно?
l При жените е по-голяма вероятността за наличие на
OSA и има по-голям шанс за
ранно поставяне на диагнозата
l Все още не са идентифицирани генетични фактори,
които да играят роля при OSA
l Краниофациалните аномалии имат важно значение в
патогенезата на OSA, особено
при децата и при възрастните
пациенти без затлъстяване
l Хипотиреоидизмът има
много по-висока честота при
пациентите с OSA, отколкото
при общата популация, поради което е показано рутинното провеждане на скрининг за
това заболяване при хората с
обструктивна сънна апнея
Етиологията на OSA включва както структурни, така и
неструктурни фактори, включително генетични.
В клинични проучвания
беше потвърдено, че краниофациалните
аномалии
имат важно значение в патогенезата на OSA, особено
при възрастни хора без затлъстяване и при деца. Лекарите трябва да обърнат особено внимание на възможността за OSA при наличието
на клинично установими краниофациални аномалии.
В популационни изследвания, оценяващи честотата на OSA, е установено, че
при жените както честотата
на OSA, така и вероятността за ранното й диагностициране са по-малки, отколкото
при мъжете.
Хипотиреоидизмът е асоцииран с макроглосия и увеличаване на мекотъканната маса
в района на фаринкса, което
води до повишен риск за нарушения на дишането по вре-
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ме на сън. Хипотиреоидизмът
е свързан също така с миопатия и може да допринесе за
дисфункция на горните дихателни пътища.
Въпреки че има връзка между това ендокринно заболяване и развитието на OSA, наличните данни сочат, че честотата му при хората с OSA не
е по-висока, отколкото при общата популация. Затова, не е
показано рутинното провеждане на скрининг за хипотиреоидизъм при пациентите с OSA,
с изключение може би на възрастните жени.
Кое от следните твърдения относно сърдечносъдовите заболявания при OSA е
вярно?
l Брадиаритмиите са почесто срещани при пациентите с OSA
l ОSA не е независим рисков фактори за развитието на
хипертония, която не е асоциирана със затлъстяване, възраст, прием на алкохол и тютюнопушене
l Често приложението на
антихипертензивни медикаменти има позитивен ефект върху
OSA
l OSA е доказан етиологичен фактор при сърдечна недостатъчност
Пациентите с тежко изразени дихателни нарушения по
време на сън имат два до четири пъти по-висок риск за комплексни нощни аритмии. Брадиаритмиите са по-често срещани при хората със сънна апнея (срещат се при около 10% от пациентите с OSA),
особено по време на REM
(rapid eye movement) фазата
на съня, когато настъпва спад
на кислородната сатурация с
>4%.
50-70% от болните с OSA
страдат от артериална хипер-
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тония (АХ). В няколко големи
крос-секционни проучвания е
демонстрирано, че OSA е рисков фактор за развитието на
АХ, независимо от наличието
на затлъстяване, от възрастта, консумацията на алкохол и
тютюнопушенето.
Антихипертензивната терапия не води до подобрение на
OSA. Clonidine, който потиска REM-фазата на съня, може
да окаже индиректен благоприятен ефект върху OSA чрез
скъсяване на REM-съня, когато OSA е най-тежко изразена.
Няма данни OSA да е етиологичен фактор при развитието на сърдечна недостатъчност (СН) и не е доказано, че
би могла да доведе до ускоряване на леталния изход при хората със СН.
Кое от следните твърдения по отношение на диагностичните изследвания при
OSA е вярно?
l Резултатите от рутинните
лабораторни изследвания често са от полза при диагностицирането на OSA
l Епизодите на апнея, установени чрез полисомнография
(PSG), са с най-висока честота
по време на REM-съня
l Функционално изследване
на дишането (ФИД) е необходимо при диагностицирането и
при съставянето на терапевтичен план за OSA
l При всички хора със съмнение за OSA са необходими
образни изследвания на горните дихателни пътища чрез компютърна томография (СТ) или
магнитно-резонансно изобразяване (MRI)
Следните находки от PSG са
типични за OSA:
l Епизодите на апнея настъпват при наличието на усилия от страна на респираторните мускули

64

l Епизодите на апнея, продължаващи >/=10 секунди, се
считат за клинично значими
l Епизодите на апнея се
срещат с най-голяма честота
по време на REM-фазата на
съня, като при някои пациенти
те могат да се наблюдават изключително през тази фаза
l Болните могат да имат
комбинация от апнеи и хипопнеи или могат да имат само
едното или другото нарушение
l Възможно е настъпването
на смесени апнеи
l Нарушенията на съня поради събуждане обичайно настъпват в края на епизода на
апнея
Рутинните лабораторни изследвания обикновено не са от
полза при OSA при липсата на
специфично показание за провеждането им. ФИД не е показано нито за диагностицирането, нито за съставянето на терапевтичен план за OSA.
Кое от следните твърдения
относно лечението на OSA е
вярно?
l Фармакологичната терапия се приема като първа линия на лечение
l Оралните устройства (oral
assist - OA) трябва да бъдат
първоначалната терапия при
хора с умерено тежка до тежка OSA
l Всички интервенции за
подобряване на поносимостта
към вентилацията с постоянно позитивно налягане (CPAP)
трябва да бъдат изпробвани
преди да се приеме, че терапията е неуспешна
l Хирургично лечение може
да влезе в съображение като
алтернативна терапия на първа линия при хората умерено изразена OSA, получаващи
CPAP
Фармакологичното лечение
не е част от първичната тера-
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пия. Към настоящия момент не
съществуват клинично полезни
медикаменти, освен в случаите
с прекомерна сънливост, оставаща след явно успешно лечение.
От най-малко инвазивното и
ефективното към най-инвазивното и ефективното, терапиите могат да бъдат обобщени по
следния начин:
l На всички болни първо
трябва да им бъде предложена
назална CPAP
l При пациентите с леко
до тежко изразена OSA, които отказват назална CPAP,
на следващия етап трябва да
бъде изпробвана терапия с
BiPAP (bilevel positive airway
pressure). Ако тя е неуспешна или не се понася от пациента, са показани орални устройства
l OA може да влезе в съображение като първа линия на
терапия при пациенти с лека
OSA, особено ако те не желаят да изпробват назална CPAP
l Необходимо е да се използват всички интервенции за
подобряване на поносимостта към CPAP преди да се стигне до извода, че лечението при
даден пациент е неуспешно
l На болните с неуспех от
неинвазивната терапия (CPAP,
OA) трябва да им бъдат предложени хирургични алтернативи. Необходимо е те да бъдат
информирани за шансовете за
успех на всяка една хирургична процедура
Препоръчва се пациентите
да се насочват само към центрове, разполагащи с персонал
с опит в тези специални хирургични техники. (ЗВ)
Използвани източници:
1. Mosenofar Z. Fast five quiz: Test yourself on key clinical aspects of obstructive
sleep apnea. Medscape Drugs and Diseases, March 2017 http://reference.medscape.com/viewarticle/877525
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Новини
от ЕМА
Нови медикаменти
Европейската
лекарствена
агенция (ЕМА, www.ema.europa.
eu) одобри за приложение следните медикаменти:
l Dinutuximab beta Apeiron
(dinutuximab beta) на Apeiron
Biologics за лечение на високорисков невробластом при пациенти над 12-месечна възраст, които
преди това са имали индукционна
химиотерапия с поне частичен отговор, последвана от миелоаблативна терапия и трансплантация
на стволови клетки, както и при
болни с рецидивирал
или рефрактерен невробластом, с или без
остатъчно заболяване.
Медикаментът ще
се използва и при пациенти
с
анамнеза за рецидив или рефрактерно заболяване, и при болни, които не са постигнали
пълен отговор след
първа линия терапия. Dinutuximab beta
Apeiron трябва да се комбинира с
интерлевкин 2 (IL-2).
Активната субстанция dinutuximab beta е химерно моноклонално антитяло, което реагира специфично с ганглиозид GD2.
GD2 е силно експресиран на повърхността на невробластомните
клетки, а в нормалните тъкани е
разпространени по повърхността
на невроните, периферните нервни фибри и кожните меланоцити.
Предимствата от терапията с
медикамента се изразяват в удължена преживяемост, като най-честите нежелани странични ефекти
са фебрилитет, болка и алергични
реакции.
l Refixia (nonacog beta pegol)
на Novo Nordisk за лечение и про-

филактика на кървене при пациенти над 12-годишна възраст с хемофилия В (вроден дефицит на
фактор IX – FIX). Предимствата
на nonacog beta pegol (N9-GP) са
способността му да лекува и профилактира кръвоизливите при хемофилия В.
Ефикасността на медикамента като заместваща терапия при
юноши и възрастни пациенти с
хемофилия В (активност на FIX
</=2%) е доказана във фаза 3 клинични проучвания (Рaradigm 2 и
Рaradigm 3).
Най-честите нежелани странични ефекти са гадене, сърбеж, отпадналост и реакции на мястото
на инжектиране. При някои пациенти могат да се развият инхибиторни антитела срещу фактор IX,

което предизвиква липса на ефект
от медикамента.
l Elmiron (pentosane polysulphate) на bene-Arzneimittel
за лечение на болков синдром
при гломерулации или лезии на
Hunner на мукозата на пикочния мехур. Активната субстанция на медикамента е pentosan
polysulfate sodium, който има локален ефект върху пикочния мехур, след системно приложение и
екскреция чрез урината, дължащ
се на възстановяване на слоя глюкозаминогликани в мукозата.
Предимствата на Elmiron са
в способността му да облекчава болката и неотложността на
уриниране, както и да облекчава симптомите на заболяването.

Брой 3, 2017

Най-честите нежелани странични ефекти са главоболие, световъртеж и оплаквания от стомашночревния тракт (диария, гадене,
болки в корема и ректално кървене).
l Trumenba на Pfizer за активна имунизация на хора над 10-годишна възраст за превенция на
инвазивно менингококово заболяване, предизвикано от Neisseria
meningitides серогрупа В.
Активната субстанция на ваксината са два рекомбинантни
фактор H свързващи протеинни
(fHbp) варианти от подгрупата А
и В, които се откриват на повърхността на Neisseria meningitides
серогрупа В. Имунизацията с
Trumenba има за цел да стимулира продукцията на бактериални
антитела, които разпрознават fHbp, експресирано от менингококите.
l
Kevzara
(sarilumab) на Sanofi
Aventis за лечение на
умерени и тежки форми на активен ревматоиден артрит при
възрастни пациенти,
които не се повлияват или не толерират
един или повече модифициращи заболяването антиревматични медикаменти (DMARDs).
Kevzara може да се използва като
монотерапия в случаи на непоносимост на methotrexate.
Активната субстанция на медикамента е човешко моноклонално
антитяло (IgG1 подтип), което е
инхибитор на интерлевкин 6 (IL6). Най-честите нежелани странични ефекти са неутропения, повишение на ALАT, еритем на мястото на инжектиране, инфекции
на горните дихателни пътища,
уроинфекции.
l Skiralence (dimethyl fumarate) на Almirall за лечение на
умерени и тежки форми на тежък
плакатен псориазис при възрастни пациенти, при които се нала-
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га системна медикаментозна терапия.
Активността на медикамента се
дължи на противовъзпалителните
и имуномодулиращите свойства
на dimethyl fumarate и на неговия
метаболит monomethyl fumarate.
Най-честите нежелани странични
ефекти от терапията са гастроинтестинални, лимфопения и еритем.
l Cuprion (trientine base) на
Gmp-orphan за лечение на болестта на Wilson. Активната субстанция на медикамента е хелиращо
медта средство, което я отстранява от тялото чрез формирането на
комплекс, който се екскретира с
урината.
l Erelzi (etanercept) на Sandoz
за лечение на ревматоиден артрит,
ювенилен идиопатичен артрит,
псориатричен артрит, аксиларен
спондилоартрит, плакатен псориазис (при деца и възрастни). Активната субстанция на медикамента е инхибитор на тумор некротизиращия фактор алфа (TNF-alfa).
Erelzi е биологичен медицински
продукт, който е сходен във висока степен с референтния Enbrel
(etanercept).
l Rixathron и Riximyo (и
двата съдържащи rituximab) на
Sandoz за лечение на не-Ходжкинов лимфом, хронична лимфоцитна левкемия, ревматоиден артрит,
грануломатоза с полиангиит и микроскопичен полиангиит.
Активната субстанция на медикамента е моноклонално антитяло, което се свързва специфично с трансмембранния протеин CD20, който се открива върху
нормални и малигнени В клетки.
Rixathron и Riximio са биологични медицински продукти, които са
сходни във висока степен с референтния Mabthera (rituximab).

Разширени индикации
за приложение
l Keytruda (pembrolizumab)
на MSD ще се прилага като първа линия монотерапия при метас-
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татичен недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC)
при възрастни пациенти, чиито тумори експресират PD-L1 с
>50% тумор пропорционален скор
без данни за EGFR или ALK позитивни туморни мутации.
l Opdivo (nivolumab) на BMS
ще се използва като монотерапия
при сквамозно клетъчен карцином
на главата и шията при възрастни
пациенти, чието заболяване прогресира по време или след базирана на препаратите на платината
терапия.
l
Zebinix
(eslicarbazepine
acetate) на Brial-Portela ще се прилага като монотерапия в лечението на парциални пристъпи, с или
без вторична генерализация, при
възрастни пациенти с новодиагностицирана епилепсия.

за 2017/2018, с които трябва да
се съобразяват фармацевтичните
компании. Те трябва да включват
и подходящ A/Michigan/45/2015
(H1N1)pdm09-подобен
вирусен
щам за живите, атенюирани ваксини. Европейската лекарствена агенция препоръчва промяната на състава на централно оторизираните сезонни грипни ваксини да се извърши до 12 юни 2017
(2). (ИТ)

Преглед на безопасността
на Uptravi

Най-скъпите
медикаменти
в света

Uptravi (selexipag) на Actelion
може да продължава да се прилага
при нови или приемащи в момента медикаменти пациенти, според
текущата лекарствена инструкция.
Обзорът на регулаторния орган
бе предизвикан след съобщения
за пет смъртни случая при прием
на медикамента във Франция (1).
Selexipag е простациклинов рецепторен агонист, който се използва за дългосрочна терапия на
пулмонална артериална хипертония (PAH). Прилага се в комбинация с ендотелин рецепторни антагонисти (ERAs) и/или инхибитори
на фосфодиестераза тип 5 (PDE5).
Според заключението на ЕМА,
не е установена повишена честота на смъртност при прием на
Uptravi, като тя е сходна с тази
при другите медикаменти, прилагани за лечение на PAH.

Актуализирани
препоръки за състава на
противогрипните ваксини
за сезон 2017/2018
ЕМА актуализира препоръките за състава на грипните ваксини
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Използвани източници:
1. EMA concludes safety review of Uptravi
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_
library/Press_release/2017/04/WC500225352.
pdf
2. Update of EMA recommendations for
2017/2018 seasonal flu vaccine composition
www.ema.europa.eu/ema/index . j s p ? c u r l = pa g e s / new s _ a nd _ event s /
news/2017/04/news_detail_002730.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Медикаментите за лечение на
редки и ултраредки заболявания*,
със статут на лекарства-сираци
(orphan drugs), са най-скъпите терапии на света, според анализ на
Endpoint News (1).
1. Raviciti (glycerol phenylbutyrate) на Horizon Pharma, който се прилага за лечение на нарушения в цикъла на урея, оглавява
класацията за най-скъпа терапия,
възлизаща на $793 632 годишно.
2. Brineura (cerliponase alfa) на
BioMarin се използва при ултрарядкото (20 диагностицирани случаи годишно) заболяване невронална цероидна липофусциноза
тип 2 (CLN2) (форма на болестта
на Batten).
Заболяването прогресира бързо, характеризира се с рецидивиращи пристъпи и загуба на зрение, и води до невъзможност за
ходене до шестгодишна възраст,
като повечето от засегнатите уми-
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рат в детска възраст. Годишните
разходи за лечение с медикамента са $702 000.
3. Lumizyme (alglucosidase
alfa) на Sanofi се прилага при
болестта на Pompe. Sanofi придоби медикамента след като закупи през 2011 Genzyme срещу
$20 милиарда. Годишен курс на
лечение с Lumizyme струва $626
000.
4. Carbaglu (carglumic acid) на
Recordati се използва за терапия
на рядкото заболяване дефицит на
N-ацетилглутамат синтаза, което
се характеризира с хиперамониемия, енцефалопатия, респираторна алкалоза и често води до бърза
смърт на новородените. Годишната терапия на лечение с Carbaglu
струва $585 408.
5. Actimmune (interferon gamma 1-b) на
Horizon Pharma e одобрен за приложение
при две редки заболявания: тежка, злокачествена остеопетроза
и хронично грануломатозно заболяване. Цената на лечение за една
година е $572 000.
6.
Soliris
(eculizumab) на Alexion се
прилага за лечение на
пароксизмална нощна
хемоглобинурия и атипичен хемолитичен уремичен синдром, с годишни разходи за терапия от $542
000.
7. Alprolix (рекомбинантен коагулационен фактор IX, Fc слят
протеин) на Bioverativ e дългодействащ медикамент за лечение
на хемофилия В, годишната терапия с който струва $503 880.
Големите приходи от продажбите на Alprolix бяха причина фирмата производител Biogen да създаде заедно с базираната в Стокхолм SOBI ново поделение –
Bioverative, специализирана в разработването на генни терапии за
редки заболявания.
8. Idelvion (albutrepenonacog

alfa) на CSL Behring е дългодействащ медикамент за лечение
на хемофилия В, първи представител в този клас, който включва
и кръвен албумин. Медикаментът
замества липсващия при заболяването коагулационен фактор IX,
а цената на едногодишна терапия
е $500 000.
9. Naglazyme (galsulfase) на
Biomarin e одобрен през 2005 за
подобряване на ходенето и способността за изкачване на стълби
при болни с мукополизахаридоза
VI с цена за годишна терапия от
$485 000.
10. Folotyn (pralatrexate) на
Spectrum привлече вниманието
още през 2009 с цената си от $30
000 за месечно лечение на рядко-

то заболяване периферен Т-клетъчен лимфом. Разходите за терапия
с медикамента за една година в момента възлизат са $450 540. (ИТ)
* Европейската комисия определя редките заболявания като „животозастрашаващи или
хронично увреждащи заболявания, които са с
толкова ниска честота, че са необходими комплексни мерки за лечението им”. „Ниска честота” се дефинира като заболяване, което засяга по-малко от 1 на 2000 души.
Заболявания, които са статистически редки,
но не са животозастрашаващи, хронично
увреждащи или недостатъчно добре лекувани,
са изключени от тази дефиниция. Тези
определения могат да варират в медицинската
литература и националните здравни планове,
като дефиницията за „ниска честота” варира
от 1/1000 до 1/200 000 души.
Използван източник:
1. Carroll J. The new top 10 most expensive
drugs on the planet. May 2017 https://endpts.
com/the-new-top-10-most-expensive-drugson-the-planet
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EMA одобри
първия
медикамент
за лечение
на спинална
мускулна
атрофия
Spinraza (nusinersen) на Biogen
бе одобрен по ускорена процедура
от Европейската лекарствена агенция (ЕМА) за лечение на пациенти със спинална мускулна атрофия (SMA) –
рядко и често фатално
генетично заболяване,
което води до мускулна слабост и прогресивна загуба на двигателна
функция. Медикаментът
се прилага чрез лумбална пункция в ликвора
веднъж на четири месеца (1, 2).
Nusinersen е първата
и единствена регистрирана в Европа терапия
за SMA, която има за
цел да повлияе симптомите на заболяването, успоредно с физио- и
физикална терапия за подпомагане на мускулната функция.
SMA е група от автозомно-рецисивни заболявания, които обикновено се диагностицират през
първата година от живота и засягат моторните неврони. При пациентите (честота 1:10 000 новородени) липсва протеин, наречен survival motor neuron (SMN),
който е необходим за нормалната функция и преживяемостта на
моторните неврони. При неговата липса, функцията на моторните неврони се влошава и те загиват, което е води до мускулна атрофия и слабост.
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PHARMA
Описани са няколко форми на
SMA, като най-честа е острата инфантилна (SMA тип 1 или болест
на Werdnig-Hoffman), хроничната
инфантилна (SMA тип 2), хроничната ювенилна (SAM тип 3, болест
на Kugelberg-Welander) и започваща в по-напреднала възраст (SMA
тип 4). Генетичните дефекти, свързани със SMA типове 1-3, са локализирани в хромозома 5q11.2-13.3.
SMN протеинът е кодиран от
два гена (SMN1 и SMN2). При
повечето болни липсва SMN1, но
имат SMN2, което води до синтез
на „къс” SMN, който няма пълноценна функция.
Функцията на nusinersen се изразява в продукцията на достатъчно количество и с нормална
дължина SMN, кодиран от SMN2
гена, което подобрява преживяемостта на моторните неврони.
Положителното становище на
ЕМА е базирано на резултатите
от рандомизирано, двойно-сляпо,
плацебо-контролирано проучване при болни със SMA. Обхванати са 121 пациенти с ранна проява на заболяването, разделени в
две групи: Spinraza веднъж на четири месеца или плацебо. Показател за краен изход е подобрението в моторната функция, като извършване на движения (задържане на главата, пълзене, претъркаляне, ставане, сядане, ходене).
16 от пациентите (22%) на терапия с медикамента са постигнали пълен контрол за поддържане на главата в изправено положение, 6 (8%) са постигнали сядане
без чужда помощ, а един (1%) самостоятелно ставане.
Нито един от болните в контролната група не е имал подобни подобрения. Освен това, рискът за фатален изход е бил с 47%
по-нисък в групата на активна терапия, в сравнение с плацебо групата. При 49% от лекуваните с
nusinersen не е отчетен ефект върху моторната функция.
Според експертите, резултатите
са със значим клиничен ефект, тъй
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като пациентите с прояви на заболяването в ранно детство обикновено не могат да постигнат независимо сядане, нямат подобрение
в моторната функция и обикнове-
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но загиват в първите две години
при липса на интензивни поддържащи грижи в резултат на прогресивна мускулна слабост.
Допълнителна информация за
ефектите на Spinraza е получена
от провеждащо се в момента рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване при
126 пациенти с развило се по-късна детска възраст заболяване.
Изследването сравнява моторната функция след проведено лечение с медикамента, като използва скалата за оценка Hammersmith
Functional Motor Scale – Expanded
(HFMSE).
След период на проследяване от 15 месеца е установено, че
в групата с nusinersen е отчетено подобрени с четири точки, докато в контролната плацебо група е имало влошаване с 1.9 точки. Това е важен резултат, тъй
като при болните обикновено се
наблюдава постепенно влошаване
на моторната функция.
Обобщените резултати от двете проучвания са потвърдени и
от други изследвания, които не
са сравнителни. В едно от тях
при деца, които са диагностицирани генетично със заболяването, но още не са проявили симптоми, Spinraza е подобрил моторните показатели до степен сходна
с нормалното развитие.
Липсват дългосрочни проучвания с медикамента, поради което не е ясно дали ползотворните му ефекти ще се задържат за
продължителен период от време
и дали биха довели до излекуване
на част от пациентите.
Няма яснота и дали Spinraza е
ефикасен по подобен начин при
тежки форми на заболяването.
Най-честите нежелани странични
ефекти от терапията са респираторни инфекции и запек. (ИТ)
Използвани източници:
1. ЕМА. First medicine for spinal muscular atrophy. April 2017 www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2017/04/WC500226270.pdf
2. www.spinraza.com
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Хирургия

Авторска изследователска статия

Влияние на метилпреднизолон върху
някои показатели на кръвосъсирването
при чернодробни резекции за колоректални
метастази
Д-р Боряна Найденова, проф. д-р Вилиян Платиканов, д-р Атанас Занев
Катедра по анестезиология, спешна и интензивна медицина
Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна; е-mail: dr_b_naydenova@yahoo.com
Приложението на метилпреднизолон предизвиква по-слабо изразени динамични изменения в средния брой на тромбоцитите, намаление на средните стойности на протромбиновото време на третия и на
петия следоперативен ден, както и
по-слабо изразено намаление на
средните стойности на протромбиновата активност през първите пет
дни след операцията, в сравнение с контролната група болни (р>0.05).
Кортикостероидното лечение повлиява благоприятно тези показатели на коагулационната функция на черния дроб при чернодробните резекции.

Чернодробните резекции по
повод на метастази от колоректален рак предизвикат сериозни нарушения на системата на
кръвосъсирването. Поради това
се налага динамично следоперативно проследяване на основните коагулационни показатели и
на влиянието на различни медикаменти върху тях.
Резултатите от анализа на
научни статии в MEDLINE,
EMBASE и Cochrane Register of
Clinical Trials, показват, че периоперативното венозно приложение на кортикостероидите
(КС) оказва благоприятен ефект
при болните, подложени на чернодробни резекции (1). Този
ефект се изразява в по-ниска заболеваемост спрямо контролните болни с 24% (р=0.047).
Предоперативното назначава-

не на пулсова терапия с метилпреднизолон може да допринесе
за поддържането на хомеостазата на кръвосъсирването (2).
Целта на настоящото проучване е оценка на влиянието на
КС лечение върху някои показатели на кръвосъсирването при
чернодробната хирургия.

Материал и методи
Обект на изследването са
общо 46 болни последователно
оперирани болни с чернодробни
метастази от колоректален рак,
хоспитализирани през периода
2003-2010 в Катедрата по хирургия при ВМА-МБАЛ - Варна
и през 2011-2013 - в Катедрата
по обща и оперативна хирургия
и в Катедрата по хирургия при
УМБАЛ Св. Марина - Варна.
При 22 от тях предоператив-

но е приложен метилпреднизолон в доза от 3-5 mg/kg, а при
останалите 24 не е назначена
КС терапия. Чернодробна резекция на </=3 сегмента е извършена при 15 болни от първата и при 20 - от втората група. Чернодробна резекция на >3
сегмента е извършена при седем
болни от първата и при четири от втората група.
Динамиката на средния брой
на тромбоцитите и на средните стойности на протромбиновото време и протромбиновата активност е изследвана преди
операцията, както и на първия,
третия, петия и седмия ден след
нея. Данните са обработени статистически с помощта на вариационния анализ, като статистическата достоверност е отчетена при стойност на t-критерия
на Студент-Фишер от р<0.05.

Резултати
Заслужава да се отбележи
значителният спад на средния
брой на тромбоцитите на третия
следоперативен ден, последван
в рамките на следващите два
дни от възстановяване на нивото му от първия ден (Фигура 1).
В случая се наблюдава сравнително по-слаб и статистически недостоверен ефект от КС
терапия на третия следоперативен ден и възстановяването на
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първоначалния им брой на петия ден (р>0.05).
В резултат на КС терапия,
настъпва леко повишаване на
средните стойности на протромбиновото време на третия ден,
последвано от слабо понижение
до стойности под първоначалните нива на третия, петия и седмия ден (Фигура 2).
При контролната група се установява слабо постепенно повишение с максимум на петия
следоперативен ден, когато разликата между двете група остава статистически недостоверна
(р>0.05).
На Фигура 3 се вижда непрекъснатото намаляване на средните стойности на протромбиновата активност през периода
на наблюдение, със статистически недостоверни разлики между болните от двете сравнявани
групи (с и без метилпреднизолова терапия) (р>0.05).

секция медицината днес в българия
Фигура 1. Динамика на средния брой на тромбоцитите при болните с и без метилпреднизолон (в 109/l)

Фигура 2. Динамика на средните стойности на протромбиновото време при болните
с и без метилпреднизолон (в сек.)

Обсъждане
Нашите резултати са сходни с
публикуваните от други изследователи.
Серумните нива на няколко
рутинни показатели на кръвосъсирването, между които и броят на тромбоцитите и протромбиновото време, са изследвани
при 76 болни преди чернодробните резекции и са проследени
и на първия, втория и петия ден
след нея (3).
При 38 болни предоперативно е приложен метилпреднизолон в доза от 500 mg, а останалите служат като контроли. На
първия следоперативен ден броят на тромбоцитите намалява
статистически достоверно.
В контролната група, този
брой е достоверно по-нисък, отколкото при пациентите с КС
терапия – 149+/-77х10 9 /l спрямо 188+/-66х10 9 /l (р=0.014),
а на втория ден - съответспрямо
но
159+/-67х10 9 /l
198+/-56х10 9 /l (р=0.020).

Фигура 3. Динамика на средните стойности на протромбиновата активност при болните
с и без метилпреднизолон (в %)

Има съхраняване на броя на
тромбоцитите и на стойностите
на протромбиновото време благодарение на приложението на
метилпреднизолон. Състоянията
на свръхсъсирваемост и на хиперфибринолиза, предизвикани
от чернодробната резекция, се
смекчават благодарение на КС
терапия.
Серумните нива на редица
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показатели на кръвосъсирването, между които и броят на
тромбоцитите и протромбиновото време, са изследвани при
73 болни преди чернодробните резекции и са проследени непосредствено след операцията,
както и на първия, втория и петия ден след нея (4).
Метилпреднизолон в доза от
500 mg е приложен предопера-
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тивно само при болните от първата група, а останалите болни
са използвани като контроли.
Метилпреднизолон потиска значително понижаването на броя
на тромбоцитите и удължаването на протромбиновото време.
Освен това, настъпва значимо потискане на производството на цитокини. Следователно, предоперативното КС лечение блокира развитието на коагулационните нарушения, вероятно посредством потискане на
производството на възпалителни цитокини.
Сравняването
на
средните следоперативни стойности
на протромбиновото време при
общо 43 болни с чернодробни
резекции (21 с предоперативно приложен метилпреднизолон
в доза от 500 mg и 22 без това
лечение), показва статистически
значими различия между тези
две групи (5).
Протромбиновото време е
статистически достоверно поудължено при болните в контролната група на първия
(1.28+/-0.19 спрямо 1.14+/-0.85
INR; p=0.06) и на втория следоперативен ден (1.2+/-0.14 спрямо 1.11+/-0.07 INR; р=0.023).
При 741 болни с чернодробна
цироза за извършени разширени
чернодробни резекции с отстраняване на повече от три сегмента (6). Метилпреднизолон в
доза от 500 mg е приложен преди операцията при 105 от тях,
а останалите 636 души служат
за контролна група. Следоперативно се установяват статистически значимо по-ниски стойности на протромбиновото време
след КС терапия.
Предоперативното приложение на пулсова терапия с метилпреднизолон в доза от 30
mg/kg при 10 пациенти с чернодробни резекции в рамките
на проспективно рандомизирано проучване не води до статистически достоверни различия

секция медицината днес в българия
между следоперативните стойности на протромбиновото време/INR при тях и при 10 случая
без КС терапия, докато болничният престой след операцията
при пациентите с метилпреднизолоново лечение е значимо пократък (10.5 спрямо 14.8 дни;
р<0.05) (7).
Резултатите от мета-анализа
на пет рандомизирани клинични
проучвания, публикувани през
периода 2001-2011, показват, че
краткотрайното периоперативно приложение на КС не оказва
влияние върху честотата на следоперативните усложнения при
болните, подложени на чернодробни резекции (8).
Мета-анализ на пет рандомизирани клинични проучвания върху общо 379 болни, подложени на чернодробни резекции показа, че предоперативното назначаване на КС е свързано със статистически достоверно намаляване на серумните концентрации на билирубина и на интерлевкин-6 на първия ден след операцията, докато
скъсяването на протромбиновото време и намаляването на честотата на следоперативните усложнения не са статистически
значими (9).
Мета-анализът на проспективните рандомизирани проучвания, публикувани през периода 1966-2011, установява благоприятното влияние на предоперативното приложение на КС
върху хирургическия стрес на
болните с чернодробни резекции (10).
Има статистически достоверно по-ниски серумни нива на
интерлевкин-6 и на С-реактивния протеин на първия следоперативен ден (р<0.05), както и на
интерлевкин-6 и на С-реактивния протеин - на третия следоперативен ден (р<0.05) в сравнение с пациентите без кортикостероидна терапия.

Заключение
Въз основа на данните от
достъпната ни литература и нашите собствени резултати може
да се направи заключението,
че адекватното периоперативно
приложение на КС метилпреднизолон оказва благоприятно
влияние върху чернодробната
функция, състоянието на системата на кръвосъсирването и хирургическия стрес при пациентите, подложени на чернодробни резекции по повод на колоректални метастази. То би трябвало да намери по-широко приложение в българската клинична практика.
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По-добрата аортна биологична протеза...?
Д-р Васил Гегусков2, д-р Георги Стоицев2, д-р Георги Манчев2, д-р Валя Горановска2,
д-р Боян Марков2, д-р Димитър Симов2, проф. д-р Владимир Данов1234, д.м.
1. Клиника по кардиохирургия МБАЛ “Сърце Мозък”
2. Клиника по кардиохирургия УМБАЛ “Св. Анна”
3. Медицински университет – Плевен
4. Русенски университет “Ангел Кънчев”- Русе
Биологичните клапи са предпочитани пред механичните при възрастни пациенти (над 70-годишна възраст) поради избягването на доживотна антикоагулантна терапия. Освен това, биопротезите имат забавена
структурна дегенерация с увеличение на възрастта на пациента (1, 2,
3, 4, 5 ).

Въведение
Биологичните клапи имат все
по-широко приложение поради
усъвършенстваната си хемодинамика и ниската честота на усложнения. Съвременните перикардни
клапи имат доста по-дълга устойчивост в сравнение с по-старите
поколения.
Някои проучвания предполагат по-добри хемодинамични параметри на перикардните клапи
в сравнение със свинските (6, 7),
но като цяло няма разлика в трайността на двата типа протези и в
преживяемостта на пациентите (3,
8, 9).
Скорошно проучване показа, че
малките различия в ехографските показатели между перикардните и свинските протези не водят
до разлика в степента на редукция
на левокамерния масов индекс за
една година (10).
Настоящото изследване е ретроспективен
поглед
върху
две биологични клапни протези – перикардната клапа Sorin
Pericarbon Freedom Stentless
(Sorin Group) и свинската клапа
St. Jude Medical Stented Porcine
Tissue Valve Epic Supra (St. Jude
Medical). Целта е сравнение на
ранното им хемодинамично по-

ведение и клиничните резултатати 6 до 14 месеца след операцията.

Материали и методи
Пациенти. Проучването включва 65 пациента, които са разделени
на две групи. Критерии за изключване са възраст по-малка от 18 години, бременност, отказ на пациента за една от клапите, пациенти с
кардиогенен шок, тежък неврологичен инцидент, терминална бъбречна недостатъчност, имуносупресия,
тежка калциноза на аортния корен
или възходящата аорта (порцеланова аорта). Комбинираните операции (с коронарен байпас или митрална хирургия) са включени.
Група А е от 31 пациенти (15
мъже), на които за периода от
2000 до 2002 година в Клиниката по сърдечносъдова хирургия на
Inselspital, в Берн (Швейцария) е
имплантирана перикардната клапа
Sorin Pericarbon Freedom Stentless
на аортна позиция. Средната възраст е 64+/-17 години. 21 пациента (68%) са с изолирана аортна стеноза, три (10%) с изолирана
аортна инсуфициенция, а останалите – с комбиниран порок.
Трима пациенти (10%) имат високостепенна митрална инсуфициенция, и един (3%) – митрал-

74
България

на стеноза. 14 болни (45%) страдат от исхемична болест на сърцето. Трима са диагностицирани с ендокардит на аортната клапа (по ехографски и микробиологични критерии), един от които е
протезен ендокардит. 17 пациентr
(55%) са класифицирани в NYHA
клас III и IV.
Четирима (13%) имат тежка
систолна левокамерна (ЛК) дисфункция (фракция на изтласкване
(ФИ)<30%), а 19 пациента (61%)
са със запазена ЛК функция (ФИ
>50%). 18 са категоризирани с
висок риск за оперативно лечение чрез системата EuroSCORE
(14.7+/-4.2%).
Четирима пациенти (13%) са с
персистиращо или перманентно
предсърно мъждене. 22 (71%) пациенти съобщават за неврологични проблеми – синкоп при петима (16%), транзиторни исхемични атаки при трима (10%) и преживян инсулт при двама (6%). На
предоперативна ангиография девет имат сигнификантни стенози
на една от каротидните артерии.
Група Б се състои от 34 пациенти (25 мъже), на които е имплантирана клапата St. Jude Medical
Epic Supra. Имплантацията е проведена през периода 2010-2012
в Клиниката по кардиохирургия
при УМБАЛ Света Анна - София.
Средната възраст е 68+/-14 години. 14 (41%) постъпват с изолирана аортна стеноза, 6 (18%) с изолирана аортна инсуфициенция, а
останалите със смесен порок.
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Двама пациенти (6%) имат нативен клапен ендокардит. Допълнителната сърдечна патология
включва високостепенна митрална инсуфуцуенция при 14 (41%),
митрална стеноза при четирима
(11%), исхемична болест на сърцето при 11 (32%). 26 пациента
(76%) съобщават за симптоми от
NYHA клас III и IV.
22 са високорискови за оперативно лечение, според изчисления EuroSCORE риск (42.8+/11.4%). Девет пациенти имат перманентно предсърдно мъждене. 14
(41%) са преживели неврологични инциденти – синкоп при петим
а (15%), транзиторни исхемични
атаки при четирима (11%) и инсулт при шест (18%).
Оперативни данни. Всички
пациенти са оперирани с екстракорпорална циркулация и кардиоплегичен арест. След аортотомията се извършва ексцизия на клапните платна и дебридман на анулуса, когато това е нужно. Нативният анулус се измерва със специфични за протезата оразмерители.
И двата вида клапи са имплантирани супраануларно с неевертирани П-образни шевове.
Ехокардиография. Контролно
ехографско изследване е извършено преди изписване и при проследяването. Пиковият и средният
транспротезен градиент е изчислен автоматично чрез модифицираната формула на Бернули.
Ефективната и индексираната ефективна клапна площ са изчислени чрез уравнението за непрекъснатостта. Левокамерният
масов индекс е измерен при група А. ФИ е използвана като маркер за левокамерната дисфункция.
Ехокардиографиите са извършени
по стандартен начин.
Клинична оценка. Основният оценъчен показател е хемодинамичната функция на двете протези. Допълнителни показатели са
клиничното състояние на пациента, общото физическо състояние,
функционалния клас по NYHA,
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Таблица 1. Схема за директно съпоставяне и сравнение на хемодинамичните показатели между съответните диаметри на имплантираните клапни протези
Sorin Stentless 23 mm се сравнява с 21 mm SJM Epic Supra
Sorin Stentless 25 mm се сравнява с 23 mm SJM Epic Supra
Sorin Stentless 27 mm се сравнява с 25 mm SJM Epic Supra

развитието и прогресията на застойна сърдечна недостатъчност.
Статистика. Всички количествени данни са проверени за нормално разпределение чрез непараметричния тест на КолмогоровСмирнов. Променливите величини са изведени като средна стойност +/- стандартно отклонение.
Величините, които нямат нормално разпределение, са изследвани
чрез теста на Ман-Уитни.
Взимоотношения между категориални величини са търсени с Chi2
– тест. Т-тест на Стюдънт е използван при нехомогенно разпределение на данните. Всички статистически зависимост се приемат за
сигнификантни, ако р<0.05. Преживяемостта на пациентите е оценена по метода на Каплан-Майер.
За статистическия анализ е използван софтуер SPSS 11.0.1.

Резултати
Преживяемост. Ранната постоперативна смъртност (30-дневна
смъртност) включва всички пациенти, които са починали до 30ия ден от операцията, независимо дали това се е случило на операционната маса, преди или след
изписване от клиниката. Ранната смъртност в група А е 6.45%
(двама пациенти). И в двата случая причината за смъртта е изострена сърдечна недостатъчност,
независеща от вида на протезата.
Ранната смъртност в група Б е
5.88% (двама пациенти). Единият
е с остър ендокардит на нативната клапа и умира от прогресивен
сепсис. Другият умира от сърдечна недостатъчност, независеща от
клапната протеза.
Късна постоперативна смъртност. При проследяването двама пациенти от група А и трима
от група Б умират. Нито едно от

фаталните събития не е свързано
с имплантираната клапна протеза. Едногодишната преживяемост
при пациентите е повече от 85%.
Най-честата причина за смърт са
неврологични инциденти (по един
пациент във всяка група).
Втора по честота е внезапната
сърдечна смърт, най-вероятно вследствие на ритъмно-проводни нарушения (по един пациент във всяка група). На трето място е остър миокарден инфаркт (един пациент в Група Б). Острият инцидент може да се
дължи на емболизиране на тромботична маса в някоя от коронарните
артерии или на оклузия на графт.
Поведение на протезите.
Протезната функция е оценена
със стандартно ехокардиографско
изследване. Всички пациенти са
изследвани преди изписване. През
първия месец след изписването 29
пациенти (100%) от група А и 30
от група Б (94%) са се представили за контролен преглед.
При по-късното проследяване в група А, шест до 11 месеца
след операцията, се осъществява
контакт с 27 пациенти (93%), при
които се провежда и късна контролна ехокардиогрфия. По този
начин в Група А се проследяват
общо 194 пациенто-месеци.
В група Б късни следоперативни резултати се получават само за
26 пациенти (82%) в рамките на
6-14 месеца след операцията. По
този начин в Група Б се проследяват общо 272 пациенто-месеци.
Директното сравнение на хемодинамичните показатели на имплантираните клапни протези се
извършва според диаметъра на интраоперативно измерения клапен
пръстен, а не според етикетния диаметър (labeled size) на протезата.
Според препоръките на производителя Sorin Group (Saluggia),
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след оразмеряване на нативния
клапен пръстен, по протокол се
имплантират stentless протези с 2
mm по-голям диаметър от този на
нативния клапен анулус. По тази
причина директното съпоставяне
на хемодинамичните показатели
на двете протези се извършва по
схемата на Таблица 1.
Най-голяма статистическа значимост между двете групи се наблюдава при пациенти с малък диаметър на клапния анулус (Фигура 1). При протезен размер 21 пиковият градиент (DeltaPP) в група А е 24.1 mmHg, докато в група
Б е 36.4 mmHg (p<0.05). Подобни
са резултатите и за средния градиент (DeltaPM) – 14.1 mmHg в група А срещу 19.3 mmHg в група Б
(p<0.05).
При протезен размер 23 резултатите са аналогични (Фигура 2).
DeltaPP в група А 14.2 mmHg,
и е повече от два пъти по-ниско
от това в група Б – 31.8mmHg
(p<0.05). DeltaPM в група А е 8.8
mmHg, също около два пъти пониско в сравнение със стойността
в група Б – 15.9 mmHg (p<0.05).
Пациентите с имплантирана протеза (25) са малко и с непълно проследяване (Фигура 3). Следователно ехографските замервания на градиенти и ефективна площ имат малка статистическа сила. DeltaPP в
група А е 14.7 mmHg и 28,9 mmHg
в група Б. DeltaPМ е 8.4 mmHg в
група А и 18.9 mmHg в група Б.

Обсъждане
С подобрените медицински
грижи и удължаването на живота
на хората в развитите страни се
увеличава и честотата на дегенеративните клапни болести (11).
Изборът на подходяща биопротеза може да повлияе на дългосрочните резултати на аортното клапно протезиране. В началото, хирурзите са предпочитали свинските клапи. През последните две десетилетия, клапите от говежди перикард навлизат
все повече в практиката заради
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подобрените методи на фиксация
и антидегенеративно третиране.
Настоящото проучване разглежда ранните и по-отдалечени
резултати от имплантацията на
две различни биопротези - Sorin
Pericarbon Freedom Stentless
(перикардна клапа) и St. Jude
Medical Epic Supra (свинска клапа).
Проучването съчетава данни
от две институции по кардиохирургия. Директното сравнение
на стентирани и stentless аортни протези е изключително комплексно и зависи от множество
фактори.
Двете протези са произведени
от различен биологичен материал и по коренно различна технология. Затова, основният акцент
пада върху смъртността, периоперативните усложнения и развитието на хемодинамичните показатели при отделните етапи на
проследяването.
30-дневната смъртност е около 6% и в двете групи. Тя е пониска от смъртността, която би
се очаквала от изчисления риск
EuroSCORE.
Според
данните на STS (Society of Thoracic
Surgeons), очакваната смъртност
при изолирано АКП е 3%, АКП,
комбинирано с коронарен байпас
– 5%, и АКП с митрална клапна
хирургия – 13%.
За по-прецизно онагледяване
на преживяемостта данните от
двете групи се представят като
стъпаловидни криви с понижаващи се стойности в течение на
времето, използвайки непараметричния метод на Каплан-Майер
(Фигура 4).
Общото състояние и физическата дееспособност са оценени при всички пациенти, които
са проследени. В група А преди
операцията 14 пациента (45%) са
в първи или втори функционален
клас по NYHA. След операцията техният брой нараства до 24
(89%). В група Б резултатите са
аналогични. Преди операцията
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шест пациенти (18%) са в клас I
или II, докато следоперативно те
стават 23 (85%), р<0.05.
Конструкцията на клапната протеза и нейният диаметър
са основни фактори, определящи хемодинамичната й функция.
Ако приемем, че аортата е едно
правилно цилиндрично тяло, то
според Закона на Хаген–Поазьой разликата в налягането в
началото и в края на цилиндъра
зависи на първо място от неговия радиус.
Това означава, че колкото диаметърът на протезата е по-голям, толкова по-ниско е измереното средно систолно налягане.
Тази зависимост обяснява стремежа на всеки хирург да имплантира протези с възможно най-голям диаметър в зависимост от
анатомичната даденост на пациента.
За да се добие по-добра представа за функцията на изследваните биопротези, резултатите
от проучването се сравняват с
тези на две други често използвани биопротези – Medtronic
Mosaic Ultra – стентирана свинска клапа, и Carpentier-Edwards
Perimount Magna – стентирана
перикардна клапа.
Клапите с размер 21 дават
най-високи градиенти и имат
най-голямо
предразположение
към мисмач с пациента (пациент-протеза мисмач - ППМ). В
група А DeltaPМ, измерен при
последния преглед на пациента, е сигнификантно по-малък
от този в група Б – 9.7 mmHg
срещу 19.5 mmHg, респективно
(р<0.05).
Клапите
Carpentier-Edwards
Perimount имат DeltaPМ 118
mmHg и се доближава до стойностите в група А (11, 13). Клапата Medtronic Mosaic има среден градиент 16.1 mmHg (14) и
се доближава до група Б.
Пациентите, на които е имплантирана клапа с размер 23,
показват по-добра хемодинами-
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Фигура 1. Измерени трансклапни градиенти при нативен клапен пръстен 21 mm
① При изписване
② 30-ти следоперативен ден
③ При късното проследяване (Follow-up)
Средни трансклапни градиенти (mmHg)

35.4

③

Време на проследяване

Време на проследяване

Пикови трансклапни градиенти (mmHg)

20.3
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②
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③
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Фигура 2. Измерени трансклапни градиенти при нативен клапен пръстен 23 mm
① При изписване
② 30-ти следоперативен ден
③ При късното проследяване (Follow-up)
Средни трансклапни градиенти (mmHg)

31.5
③

Време на проследяване

Време на проследяване

Пикови трансклапни градиенти (mmHg)

14.1
32.2
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Фигура 3. Измерени трансклапни градиенти при нативен клапен пръстен 25 mm
① При изписване
② 30-ти следоперативен ден
③ При късното проследяване (Follow-up)

③

Средни трансклапни градиенти (mmHg)
Време на проследяване

Пикови трансклапни градиенти (mmHg)
Време на проследяване

ка. Пациентите от група А демонстрират градиент 8.4 mmHg,
който е два пъти по-малък от
този в група Б – 15.5 mmHg
(р<0.05).
Клапата
Carpentier-Edwards
Perimount има сходен градиент (10.1 mmHg), съпоставим
със stentless клапата. Клапата
Medtronic Mosaic има по-висок
градиент – 13.9 mmHg, който се
доближава до SJM Epic протезата.
Пациентите, на които е имплантирана клапа с размер 25,
не се различават значително от
тези с клапи с размер 23 по отношение на хемодианмиката.
Средният градиент в група А е
чувствително по-нисък от този
в група Б – 8.3 mmHg срещу 16
mmHg, респективно (р<0.05).
Средният
градиент
на
Perimount клапата – 9.9 mmHg, е
близък до градиента на Mitroflow
клапата, докато средният градиент на Mosaic клапата е по-висок
– 13.1 mmHg. Според някои проучвания, клапата Perimount има
по-оптимална хемодинамика от
клапата Mosaic (6, 15) което сходно с резултатите от нашето сравнение на перикардна със
свинска биопротеза.
С малки изключения, всички
анализирани биологични клапни протези демонстрират отлични хемодинамични качества. Перикардните протези може би са
по-малко обструктивни при малък аортен анулус.
През първата година от проследяването нито една от изследваните протези не показва съществени промени в трансклапния градиент. В дългосрочен план, обаче, е известно, че
всички биопротези дегенерират
(увеличаване на градиента и намаляване на ефективната площ
на клапния отвор). До петата година тези промени не се отразяват клинично (16).
ППМ на една клапна протеза се охарактеризира с индекси-
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Фигура 4. Криви на преживяемост на Kaplan-Meier
Преживяемост в Група А

Преживяемост в Група Б
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раната ефективна площ – ефективната клапна площ, разделена
на телесната площ на пациента.
Граничната стойност за ППМ на
аортна позиция е прието да бъде
<0.85 cm2/m2. Стойности меж-
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16

ду 0.65 и 0.85 cm2/m2 се класифицират като умерен ППМ, а
тези под 0.65 cm2/m2 като тежък
ППМ (18).
Ние открихме трима пациенти
с ППМ в група Б. Всичките са
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с наднормено тегло и с имплантирана протеза. Никой от тях не
е имал симптоми вследствие на
ППМ и постоперативният период е протекъл гладко. Пациентите с тежък ППМ, обаче, слабо
толерират физическо натоварване и имат по-висок риск от внезапна смърт (19).

Заключение

Съвременните стентирани перикардни клапи създават по-малка
обструкция в сравнение със съответни по размер стентирани свински клапи. Не се наблюдава обаче значителна разлика в преживяемостта. Необходими са дългосрочни резултати от поне едно десетилетие, за да се получи информация за развитието на хемодинамичните показатели, в зависимост
от дегенеративните промени на
клапните протези.
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За обща интравенозна анестезия (total intravenous anaesthesia
- TIVA) се използват съвременни лекарствени средства, прилагани единствено по венозен път, под
формата на непрекъсната инфузия,
които се характеризират с подобрени фармакокинетични и фармакодинамични свойства.
В настоящата статия са представени данни от новопубликувани изследвания, посветени на приложението на TIVA при хирургични операции и диагностични процедури по повод на заболявания на коремните органи. Съпоставени са и различни клинични характеристики на
propofol, midazolam, remifentanil и dexmedetomidine.

За TIVA се използва съчетаване на медикаменти, прилагани само по венозен път и при отсъствието на каквито и да e било
инхалационни анестетици, включително и на азотен окис/оксид.
Популяризирането на интравенозния увод в анестезията започва с въвеждането в клиничната
практика на тиопентал през 1934
година, като внедреният половин век по-късно (през 1986 година) пропофол днес играе водеща роля като елемент на общата
интравенозна анестезия в световен мащаб.
Благодарение на подобрените
фармакокинетични и фармакодинамични свойства както на пропофол, така и на съвременните
синтетични бързодействащи опиоидни аналгетици, тези седативни
и обезболяващи средства се прилагат успешно в анестезиологията, под формата на непрекъсната

инфузия.
Новите концепции за фармакокинетично моделиране и прогресът на компютърните технологии
позволяват разработването на
сложни и непрекъснато усъвършенствани системи за въвеждане
на лекарствата в организма, които правят контролирането на интравенозната анестезия по-опростено и достъпно, включително и
в педиатричната хирургия (1).

Обща венозна анестезия
при чернодробни
операции
Методът на TIVA с дроперидол, фентанил и кетамин е разработен през 1991 (2). Той е приложен при повече от 700 хирургично болни с цел изясняване на
влиянието му върху следоперативните чернодробни функции.
Данните показват, че общата интравенозна анестезия не оказва нежелани странични ефек-
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ти върху функциите на черния
дроб. При инхалаторната анестезия с енфлуран и азотен двуокис
се откриват значително по-високи нива на гама-глутамил транспептидаза (GGTP).
Следоперативните чернодробни и бъбречни функции при използването
на
инхалаторона
анестезия с десфлуран са съпоставени с тези при употребата на
обща интравенозна анестезия с
пропофол-ремифентанил при 70
болни с десностранна хепатектомия (3).
За целта са изследвани серумните нива на аспартат-аминотрансфераза (ASAT) и аланинаминотрансфераза (ALAT), брой
на тромбоцитите, протромбиново
време (ПВ), общ билирубин, креатинин и някои други лабораторни показатели преди и непосредствено след операцията, както и
на първи, втори, трети, пети, седми и 13-и ден след нея. ПВ и общият билирубин са значимо повишени на петия ден при употребата на общата интравенозна анестезия, но при останалите проследявани показатели няма
различия между двете групи.
В друго сравнително ретроспективно проучване са проследени резултатите при 190 болни,
подложени съответно на обща
интравенозна анестезия с пропофол и на инхалаторната анестезия със севофлуран по повод
на чернодробни операции, като
участниците са разделени поравно в две групи (4).
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В първата група са наблюдавани статистически достоверно пониски оценки по цифровата скала за оценка на болката при закашляне на първия (p=0.0127)
и втория (p=0.0472), но не и на
третия (p=0.4556) следоперативен ден.
Освен това, пациентите с TIVA
са използвали в по-малка степен
морфин всекидневно - на първия (p=0.001), втория (p=0.0231)
и третия (p=0.0004) ден, кумулативно - на първия (p=0.001), на
втория (p=0.0001) и на третия
(p=0.0064) ден и общо (р=0.03) в
сравнение с болните, анестезирани със севофлуран.
Обща интравенозна анестезия
с пропофол е назначена при 66, а
анестезия с десфуран - при други 45 болни, подложени на чернодробна трансплантация (5). По
време на фазата на реперфузия
на черния дроб, норадреналин е
прилаган по-рядко при болните
в първата група (при 21.2 спрямо 42.2%; р=0.020) и общата му
дозировка е по-ниска (0.003+/0.005 mg спрямо 0.006+/-0.008
mg; p=0.012) в сравнение с болните във втората група.
Концентрацията на лактат в
кръвта след анхепаталната фаза
също е по-ниска при болните в
първата група, които се събуждат
по-бързо след анестезията (след
54+/-33.4 мин. спрямо 95+/-783
мин.; p=0.034).
При изследваните от нас 107
последователни болни с чернодробни резекции по повод на колоректални метастази, не установихме статистически значими
разлики в ефектите върху чернодробната функция при анестезията със севофлуран, изофлуран и
пропофол по отношение на показателите хемоглобин, хематокрит,
брой на тромбоцитите, ПВ, активирано парциално тромбопластиново време (аРТТ), международно нормализирано отношение
(INR), албумин, ASAT, ALAT и
билирубин (6).
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Предсказващите фактори за
нарушено кръвосъсирване са
продължителността на анестезията, кръвозагубата и остатъчният обем на черния дроб. Липсва корелация между нарушенията
на коагулацията, от една страна,
и възрастта, пола, използваните
газови анестетици или обща интравенозна анестезия, централното венозно налягане и епизодите
на интраоперативна хипотония,
от друга страна.

Обща венозна анестезия
при други коремни
операции
Динамиката на плазмените
концентрации на интерлевкин-6
и на интерлевкин-10 е проследена в рамките на рандомизирано
контролирано проучване при 60
болни, подложени на конвенционални операции по повод на колоректален рак (7).
При първите 30 болни е приложена обща интравенозна анестезия, а при останалите 30 - анестезия с изофлуран. Измерванията
на интерлевкините са извършени преди операцията, както и два
часа и 24 часа след нея.
Средните стойности на интерлевкин-6 и на интерлевкин-10 са
по-високи в групата с изофлуран
по време на отделните измервания, но тези различия не са статистически достоверни.
Резултатите от вътрегруповата статистика показват статистически достоверно следоперативно повишаване на концентрациите на интерлевкините в сравнение с първоначалните стойности при болните и от двете групи (р<0.01).
Ефектът на TIVA с дроперидол, фентанил и кетамин върху
следоперативните чернодробни и
бъбречни функции е съпоставен
с този на анестезията с енфлуран
и азотен двуокис/диоксид чрез
измерване на серумните концентрации на ASAT, ALAT и креатинин при 44 болни с продължител-

ни коремни операции (8).
При първата група се установява значително повече вливане
на течности и екскреция на урина, докато преобладаването на
кръвозагубата и кръвопреливането не е статистически достоверно. Следоперативните нива на
ASAT и ALAT на втория до четвъртия ден са значително по-високи от предоперативните, особено при болните с конвенционална (инхалационна) анестезия.
Следоперативните чернодробни и бъбречни функции на 21 болни, подложени на продължителни хирургически интервенции с
тази обща интравенозна анестезия, са анализирани чрез измерване на серумните концентрации
на ASAT, ALAT и креатинин (9).
Следоперативните нива ASAT и
ALAT са значително по-високи
от предоперативните.
В рандомизирано проспективно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на профилактиката на гаденето и повръщането след елективна коремна
хирургия са включени 104 пациенти на възраст между 18 и 65
години, разпределени в четири
групи от по 26 души (10).
Интравенозен пропофол е назначен 15 мин. преди затваряне
на оперативната рана в доза от
20 mg и от 30 mg при болните от
първата и втората група, метоклопрамид в доза от 10 mg - при
тези от третата група, а плацебо
- в четвъртата група.
Честотата на следоперативното гадене и повръщане до шестия час след анестезията при болните в първата група е 23.08%
(р=0.005), при тези във втората и в третата група - по 15.38%
(р=0.016), а в контролната група
– 30.77% (р=0.005).
При 100 пациенти, подложени на елективни коремни операции, се установява намаляване
на средното артериално налягане след увода в анестезията с интравенозните медикаменти про-
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пофол или тиопентал наред с успоредни изменения в сърдечната
честота (11).
Проведено е рандомизирано
проспективно, двойно-сляпо проучване върху 60 високорискови
болни, подложени на големи коремни операции, при които след
увода в анестезията с интравенозен ремифентанил в доза от 0.5
mcg/kg и пропофол, титриран до
достигане на стойност на биспектралния индекс между 40 и 50
след интубацията, са назначени
или 1% бупивакаин и 2 mcg/ml
фентанил при скорост на инфузия от 0.15 ml/kg/час или физиологичен разтвор за епидурална
инфузия със същата скорост (12).
Установява се, че времето за
екстубация, за отваряне на очите
с предупреждение, което може да
се чуе, и за словесния отговор е
статистически значимо по-кратко
в първата група, а общата консумация на анестетика е много помалка в сравнение с тези във втората група (р<0.05).
Хемодинамичните ефекти на
инфузията на етомидат или пропофол за увода в анестезията,
контролирана чрез биспектралния индекс при 46 пациенти с големи коремни операции, са съпоставени в хода на рандомизирано двойно-сляпо проучване
(13).
Средното артериално налягане
е достоверно по-високо по време на интубацията и 7 мин. след
нея при използване на етомидат
(р=0.019), а сърдечният индекс 2, 6 и 7 мин. след нея. При 23 болни се наблюдават усложнения.
Честотата на хипотонията е
по-голяма при пациентите с пропофол (при осем спрямо трима
души; р=0.08), а честотата на хипертонията е по-малка (при 10
спрямо двама души; р=0.007).
При 50 пациенти, подложени на лапароскопска операция на
стомаха с използване на байпас в
рамките на рандомизирано, единично-сляпо контролирано про-
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учване, се установява, че средният брой на перисталтичните вълни на тънкото черво на мястото
на йеюностомията в продължение
на една минута е статистически
достоверно по-малък при анестезията със севофлуран-ремифентанил, отколкото при тази с пропофол-ремифентанил (0 спрямо
6; р<0.001) (14).
Резултатите от приложението на анестезия с пропофол и на
обща анестезия при ендоскопската субмукозна дисекция на стомаха показват значително по-голяма скорост при извършване на
дисекцията под обща анестезия
(36.02+/- 20.96 mm/мин. спрямо
26.04 +/-17.56 mm/мин.; р = 0.01)
(15).
При съпоставяне на анестезията с пропофол спрямо тази с
мидазолам, прилагани интравенозно, при извършването на ендоскопска субмукозна дисекция
по повод на стомашен рак в ранен стадий е установено, че пропофол се характеризира с много
бързо начало на действие, кратък
плазмен полуживот и период за
постигане на обезболяването, побързо възстановяване и изписване на болния, както и по-голяма
удовлетвореност след процедурата (16).
Рандомизирано
контролирано проучване изследва 105 болни
на възраст между 20 и 60 години, подложени на лапароскопска
холецистектомия (17). За целите
на премедикацията са използвани интравенозен мидазолам (първа група), клонидин (втора група) и физиологичен разтвор (трета група), а уводът в анестезията е с инфузия с пропофол в доза
между 40 и 150 mg.
Средната стойност на необходимия пропофол е най-висока в третата група (109.43+/20.14 mg), а най-ниска - в първата група (78.57+/-22.15 mg). Налице е статистически значимо намаление на консумацията на пропофол при използването на ми-
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дазолам (р<0.001) и на клонидин
(р<0.001).
Резултатите от рандомизирано
проспективно, отворено, паралелно проучване на кардиопротекцията при 193 пациенти с елективна хирургия на коремната аорта
показват, че повишени стойности
на тропонин (>13 ng/l) на първия следоперативен ден са налице при 43 души (при 44%) след
анестезия със севофлуран и при
41 (при 43%) след обща интравенозна анестезия с пропофол и ремифентанил (18).
При 92 болни, подложени на
елективна ингвинална херниорафия, е извършена премедикация
с мидазолам и морфин, увод в
анестезията с пропофол в доза от
2.5 mg/kg и ремифентанил в доза
от 2.5 mcg/kg без миорелаксант
и поддържаща анестезия с пропофол в доза от 100 mcg/kg/мин,
ремифентанил в доза от 0.2 mcg/
kg/мин 100% кислород (19).
След затварянето на раната
при половината от болните е приложен аминофилин в доза от 4
mg/kg, а при останалите - физиологичен разтвор в същия обем.
В първата група е установена поголяма сърдечна честота и по-високо систолно артериално налягане, като разликите спрямо останалите пациенти са статистически значими (р<0.001).
Времената до отварянето на
очите, захватът и екстубацията са статистически достоверно
по-кратки при болните с назначен аминофилин, а оценките на
биспектралния индекс са също
по-високи.
Дексмедетомидин е назначен под формата на интравенозна помпена инфузия за целите на
анестезията при болни в отделения за интензивно лечение в три
различни дозировки (от 1 mcg/
kg/10 мин.; 0.5 mcg/kg/10 мин.
и 0.4 mcg/kg/час) (20). В резултат на използването на по-високите дози се постига по-бързо
обезболяване, отколкото при из-
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ползването на най-ниската доза
(р<0.05).
След 8 мин. и след 60 мин. се
установява статистически достоверно забавяне на сърдечната
честота при пациентите в първите две групи в сравнение с тези в
третата група (р<0.05).
Систолното артериално налягане намалява статистически достоверно след 10 мин. в по-голяма степен при болните с доза на
дексмедетомидина от 1 mcg/kg/10
мин., отколкото при тези с по-ниските дозировки на анестетика
(р<0.05).

Обща венозна анестезия
при диагностични
процедури в коремната
хирургия
Проспективното
анализиране на безопасността на инфузията с пропофол при 21 пациенти и на интравенозното приложение на мидазолам и меперидин
при 27 души, подложени на двойна балонна ентероскопия, показва
появата на хипотония и/или десатурация при 33.3% от болните в
първата и при 25.9% във втората
група (21). Различията по отношение на удовлетвореността на пациентите в двете групи също не
са достоверни (съответно 86.3+/8.1% спрямо 86.7+/-6.5%).
В три специализирани ендоскопски центъра в Германия е
проведено сравнително изследване на анестезията с мидазолам и
с пропофол при 242 болни, подложени на ретроградна ендоскопска
холангиопанкреатография и проследени капнографски (22).
Чрез този мониторинг се долавя по-често наличието на апнея
(при 64.5 спрямо 6.90% от случаите; р<0.001) и по-рядко - на хипоксемия (при 31.5 спрямо 44.8%
от случаите; р=0.048).
Проведено е ретроспективно
изследване на 44 пациенти, анестезирани с интравенозен мидазолам, и на 50 болни, получили
първоначално комбинирана ин-
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травенозна анестезия с мидазолам и пропофол в пулсова доза,
последвана от титрация на пропофол до постигане на дълбока
упойка, в хода на ретроградна ендоскопска холангиопанкреатография (23).
Времето до първоначалната упойка е по-кратко при участниците от втората група (1.13
мин. спрямо 1.84 мин.; р<0.031).
Те също така си сътрудничат в
по-голяма степен с ендоскописта
(р=0.046).
В рамките на нерандомизирано проспективно и сравнително
проучване се анализират 126 пациенти с колоноскопия, при които
анестезията с пропофол е назначена от анестезиолог, и 104 болни, при които обезболяването с
фентанил/мидазолам е назначено
от ендоскопист (24).
Средното време на диагностичната процедура е по-дълго при
употребата на пропофол (18.3+/10.1 мин. спрямо 14.7+/-7.1 мин.;
р=0.002), а средният престой в
операционната зала е съответно
36.8+/-13.7 мин. спрямо 30.1+/11 мин. (р<0.001). Изпитваната
болка при анестезирани с пропофол е по-слаба (р=0.02), като
при тях е налице тенденция към
по-голяма обща удовлетвореност
(р=0.074).
Резултатите от рандомизирано
проспективно проучване при 140
пациенти с колоноскопия в Бразилия показват, че след употребата
на интравенозен мидазолам, последван от фентанил и пропофол,
настъпват по-рядко двигателни
или словесни реакции при въвеждането на колоноскопа, брадикардия и хипотония, отколкото след
приложението на интравенозна
анестезия с фентанил и пропофол
(25).
В хода на рандомизирано проспективно, едностранно-сляпо, еквивалентно проучване при 262 пациенти на възраст над 18 години, подложени на елективна колоноскопия, се установява, че оцен-

ките на общата удовлетвореност
на 126 болни, анестезирани с пропофол, са по-високи от тези на
136 болни, анестезирани с комбинацията от мидазолам и фентанил
(98 спрямо 83.90) (26).
При 97 здрави хора, подложени на амбулаторна колоноскопия,
е проведено рандомизирано проспективно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване за
оценка на ефекта на кетамин (в
доза от 0.3 mg/kg) върху анестезията на основата на мидазолам
(в доза от 0.02 mg/kg), фентанил
(в доза от 1 mcg/kg) и пропофол
(27).
Средното количество на използвания пропофол и средното време за увода в анестезията са статистически достоверно
по-малки в групата с анестетиците, отколкото в тази с плацебо
(р<0.001).
Необходимостта от използване на вентилация с маска и честотата на разкъсващи движения
са по-малки (р<0.001), а удовлетвореността на гастроентеролога
при започването на процедурата
е по-голяма в групата с анестетиците, отколкото в тази с плацебо
(р<0.05).
Сърдечнобелодробната
безопасност от приложението на анестезията с пропофол и с мидазолам/меперидин при елективна амбулаторна колоноскопия е съпоставена при 62 болни (26 мъже) на
средна възраст от 46+/-15 години, анестезирани с пропофол, и за
62 пациенти (28 мъже) на средна
възраст от 49+/-15 г., анестезирани с мидазолам/меперидин, в проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо проучване (28).
В първата група се установява статистически значимо по-дълго време до пълното събуждане
(11+/-8 мин. спрямо 37+/-11 мин.;
р=0.009), по-продължителен период след изписването (8+/-6 мин. и
29+/-12 мин.; р=0.001) и по-силно изразена болка съгласно оценките й според зрителната аналого-
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ва скала (0.31+/-0.76 спрямо 0+/0; р=0.002) в сравнение с тези във
втората група.

Мета-анализи върху
приложението на общата
венозна анестезия при
коремни операции
Проведен е мета-анализ на 14
рандомизирани клинични проучвания при общо 2051 възрастни
пациенти, съпоставящи профилактиката на следоперативното гадене и повръщане чрез обща интравенозна анестезия с пропофол
с тази чрез лекарствената терапия в комбинация с инхалационна анестезия, реферирани в базите с данни MEDLINE, CENTRAL
и EMBASE до април 2015 г. (29).
Липсва достоверна разлика
между двата метода на антиеметична профилактика по отношение на общия риск за следоперативното гадене и повръщане, на
необходимостта от спасително лекарствено лечение или на ранното следоперативно гадене и повръщане. Приложението на общата
интравенозна анестезия е свързано с повишен риск за появата на
късното следоперативно гадене и
повръщане.
Ретроспективният
преглед
на литература в базите-данни
MEDLINE, EMBASE и Cochrane
Controlled Trials Registry, върху
приложението на пропофол и непропофолните средства за анестезиологични цели при гастроинтестиналната ендоскопия, идентифицира 27 оригинални проучвания
при общо 2518 болни (30).
При 1324 души е използван
пропофол, а при 1194 пациенти - мидазолам, меперидин, ремифентанил и/или фентанил. Вероятността за поява на сърдечнобелодробни усложнения (хипоксия и хипотония) след употреба на пропофол е с 39% по-малка, отколкото след използване на
другите анестетици при извършването на езофагогастродуоденоскопията, колоноскопията и сигмо-
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Хирургия

Клиничен случай

Хирургично отстраняване на голяма
ретростернална струма
Д-р Димитър Симов2, д-р Петър Узов1, проф. д-р Владимир Данов, д.м.1, 2, 3, 4
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4. Русенски унивеситет Ангел Кънчев - Русе
Ретростерналната гуша (струма) е
разрастване на щитовидната жлеза
от долната част на шията, спускаща се зад гръдната кост в медиастинума.
Ретростерналната (субстерналната или интраторакалната) гуша
е описана за първи път от Халер
през 1749 година (1). Едно от приетите определения за това състояние е хиперплазия на щитовидната
жлеза с повече от 50% от нейната
маса, разположена в гръдния кош дефиниция на Катлик (2).
Честотата на ретростерналната
гуша, наблюдавана в общата популация при скринингови рентгенографии на гръдния кош, е 0.02-0.5%.
Този вид патология е причина за 5% от всички торакотомии, провеждани за отстраняване на медиастинални тумори.

Хирургията е лечението на
избор за ретростернална гуша,
като първата успешна оперативна интервенция е осъществена от Клайн през 1820 година. Обичайният достъп е трансцервикаленен, но той е неприложим при големи тумори
в медиастинума.
Когато
ретростерналната
гуша обхваща аортната дъга,
горната вена кава и задния медиастинум, предпочитаният достъп е стернотомия, или латерална торакотомия. В някои случаи,
при масивно прорастване около интраторакалните съдове или
засягане на трахеята, се налага използването на екстракорпорално кръвообращение (ЕКК).

Клиничен
случай
Представяме
случай
на
58-годишна жена (ръст 155 см,
тегло 92 кг) в увредено общо
състояние, с оплаквания от тежък задух и уморяемост при
обичайни физически натоварвания.
С данни за преживян остър миокарден инфаркт (ОМИ)
през 2014, третиран с перкутанна интеревенция (PCI);
хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза и белодробен емфизем.
При проведения клиничен
преглед се установи шиен венозен застой и данни за синдром на горна вена кава. Сър-

дечна дейност – ритмична, с
честота 70 удара/мин., артериално налягане 140/80 mmHg.
Без патологични находки в
другите органи и системи.
При проведената селективна коронарна артериография
(СКАГ) не се установи коронарна патология. Чрез трансторакална
ехокардиография
(ТТЕ) не се диагностицираха
клапни патологии при съхранена фракция на изтласкване
(ФИ) от 63% по Симпсън.
Компютърната томография
(КТ) с контрастно вещество
(Фигура 1) показа ретростернално разположение на значително уголемения ляв лоб на
щитовидната жлеза.
Туморната находка е с размери 103/57 mm, с изразени
множествени нодули и паренхимни вкалцявания. Същата се
проследява в горния медиастинум с изразен мас ефект и дясностранна девиация на трахеята, която е умерено стенотично компримирана от туморния
процес. Епиаортните съдове са
дислоцирани, но със запазен
кръвоток. Горната празна вена
е значително притисната.
Поради значителното прорастване около големите кръвоносни съдове, както и данните за девиация и компресия на трахеята, бе планирана
оперативна интервенция под
обща анестезия, с използване
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на ЕКК и достъп - срединна
тотална стернотомия.
Инраоперативно се визуализира голяма туморна формация, разположена в медиастинума (Фигура 2) между трахея,
трункус брахоцефаликус, горна повърхност на артерия пулмоналис и горната повърхност
на горна празна вена.
Туморът беше “in toto“ по
остър и тъп начин отстранен.
Наложи се пластика на горна празна вена, поради плътното прирастване на туморната капсула към венозната стена. Макроскопски, формацията
бе с типичен вид - капсулирана с размери 110/52 mm и тегло 480 g., налобена с плътноеластична консистенция, осеяна с кистозни формации.
Хистологичното изследване
показа нодозна колоидна смесена струма с кистозни промени, фокални прояви на хормонална активност, изразена фиброза с калцификати, фокално
кръвоизливи, сидерофаги, холестеролови грануломи и перифокални хронични възпалителни инфилтрати.
Следоперативният
период
протече гладко с еднодневен
престой в отделение за интензивно лечение и екстубация на
18-и постоперативен час. През
следващите дни не бяха наблюдавани отклонения във виталните и лабораторните показатели и пациенктата бе дехоспитализирана на 8-и постоперативен ден.

Обсъждане
Ретростерналната гуша се
класифицира
като
първична или вторична (първичната е само около 1% от случаите). Вторичната произлиза от
низходящото разширение на
жлезата по равнините на цервикалната и медиастиналната
фасция (3).
Хирургията е лечение на из-

секция медицината днес в българия
Фигура 1. Компютърна томография – туморна
формация с размери 103.7 mm/57.7 mm,
прилежаща непосредствено към големите
интраторакални съдове

Фигура 2. Интраоперативна находка – туморна
формация с ретростернално разположение –
достъп срединна стернотомия

бор за ретростернална гуша с
или без клинични симптоми.
Въпреки че някои автори посочват, че достъпът чрез стернотомия/торакотомия крие повисок риск от усложнения (4),
в случаите в които туморната
маса засяга съдови структури
или прораства към задния медиастинум, тази техника дава
по-добри резултати.
Необходимостта от стернотомия или торакотомия, според публикации, варира между
0 и 29% (5). Според Machado
и сътр. (6), критериите за използване на стернотомия са:
l големи размери
l кръвоснабдяване, изхождащо от гръдния кош
l разположение в медиастинума, със значима дислокация
на структури
l венозна стаза поради притискане – самостоятелен рисков фактор за тежка хеморагия (3)
В литературата има данни,
че EKK улеснява интубацията и намалява рисковете в случаите на плътно прирастване,
компримиране на лумена и девиация на трахеята. Понижава
се и вероятността за последващи респираторни усложнения (7).

Заключение
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В представения от нас случай
не се наблюдаваха усложнения,
а екстензивното отпрепариране
около трункуса на пулмоналната артерияq както и пластиката на горната празна вена, биха
били невъзможни без използване на ЕКК и осигуряване на
добра експозиция чрез достъп
през гръдната кост.
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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.
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

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д Кор.1

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д Кор.4

Медицински дайджест + Медицината Днес в България
www.spisaniemd.bg

Брой 3, Година XIV
Юни 2017
Цена 3 лева

Неврология
Психиатрия
Пулмология
Кардиология
Дерматология
Ендокринология
Специализирано издание за лекари

