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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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Miele Professional

Miele
Professional
създава нови
стандарти
в областта
на стерилизацията

ство, че са осъществили наистина пълна стерилизация.

Как действа
4D сензорът?
Наличието на наситена пара
се установява с помощта на

Miele Professional постави нов акцент в професионалната техника в сферата на стерилизацията с
последната си иновация 4D сензора на Miele - устройство, което следи ефе
ктивността на процеса на
стерилизация с пара подобре от всяка друга налична система. Новото устройство веднага привлече вниманието на специалистите.
Стерилизацията с пара
е най-често използваният метод за стерилизиране на медицински продукти. Съгласно стандартите
EN ISO 17665-1 и EN 285,
предпоставка за ефективна
стерилизация е наличието
на наситена пара.
Наред с температурата,
налягането и времето, наситената пара е едно от
необходимите условия за
успешно деактивиране на
бактериите в процеса на
стерилизация.
С новите си стерилизатори Miele Professional
вече представя система,
която проследява наличието на наситена пара във
всички процеси на стерилизация, като дава на потребителите
доказател-
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специален фото-електрически
датчик. Наситената пара абсорбира светлината от сензора
и му позволява да отчете, че
всички ключови параметри за
стерилизация са спазени. Ако
наситената пара не достигне до сензора, системата съобщава за грешка
и програмата се прекъсва.
4D
технологията
на
Miele е “добавяне на четвъртото измерение в обработката на инструменти”, тъй като 4D сензорът надеждно и точно следи предпоставките за безопасна стерилизация с наситена пара, което допълва другите три измерения
на налягането, температурата и времето.
Стерилизаторите разполагат и с вградени нови
сензори
за
максимална безопасност, съгласно стандарта EN 285, които бързо откриват наличие на некондензиращи се
газове
(non-condensable
gases - NCGs), които застрашават стерилизацията. При установяване на
наличие на NCGs, потребителите получават предупредително съобщение
на дисплея на машината.
Процесът на стерилизация може да бъде нарушен
и от изтичане на въздух,
което също може надеждно да бъде открито при
стерилизаторите на Miele
с помощта на допълнителен детектор на въздуха,
който автоматично прекъсва програмата за стерилизация.
С
новите
си
парни стерилизатори Miele
Professional създава нови
стандарти в областта на
стерилизацията.
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Актуализирани
препоръки
на GINA
за лечение
на бронхиална
астма
Представяме ви актуализираните препоръки за диагностика, лечение и профилактика на бронхиална астма* - Глобална стратегия за поведение и превенция на
астма (Global Strategy for Asthma
Management and Prevention), които
са базирани на прегледа на научната литература от международен
панел от експерти на научния комитет на Глобалната инициатива за
астма (GINA). (1)

ни хора, като някои пациенти могат да имат клинични признаци и
на астма и на ХОББ. Описателният
термин ACO е полезен за поддържане на осведомеността на клиницистите, изследователите и регулаторните органи за нуждите на тези
пациенти, тъй като повечето насоки и клинични изпитвания са само
за астма или само за ХОББ.
l Пояснение относно честотата на измерване на белодробната функция след поставяне на диагнозата. Тя трябва да бъде оценявана при диагностициране или в началото на лечението, след 3-6 месеца контролираща терапия за оценка

Основните нови ключови
промени, допълнения и
пояснения са:
l Припокриване на астма-хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) (asthma-COPD overlap
- ACO) е съвременният термин,
който се препоръчва понастоящем
от GINA и GOLD** за пациентите,
които имат едновременно признаци
на астма и ХОББ. Думата „синдром” е премахната от предишния
термин, който често е използван
неправилно за обозначаване на отделна болест – синдром на припокриване на астма-ХОББ (ACOS)”.
Съвременното разбиране е, че
ACO не трябва да се разглежда
като самостоятелно заболяване, а
по-скоро като различни фенотипове на астма и ХОББ, с различни вероятни подлежащи патомеханизми.
В клиничната практика се срещат
често такива пациенти, но те обикновено са изключвани от терапевтичните клинични проучвания.
Разграничаването на астма от
ХОББ може да бъде проблемно,
особено при пушачи и по-възраст-
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на най-добрия форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО1)
на пациента, след което периодично – при повечето възрастни наймалко на всеки 1-2 години, по-често при пациенти с по-висок риск и
деца въз основа на тежестта и клиничния ход.
l Добавена е допълнителна информация относно факторите, които могат да окажат влияние върху
концентрацията на издишан азотен
оксид (FeNO), връзката с еозинофилното възпаление и предиктивната стойност на изследването.
FENO не може да се използва за
потвърждаване или отхвърляне на
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астма, а резултатите от единичното измерване в конкретен момент
трябва да се интерпретират внимателно. Повишеното FENO при
алергични пациенти е добавено към
списъка на независимите предиктори за екзацербации.
Предвид липсата на проучвания
за дългосрочна безопасност, FENO
не може да бъде препоръчано за
вземане на решение срещу лечението с инхалаторни кортикостероиди
(ICS) при пациенти с поставена или
подозирана диагноза астма. Въз основа на настоящите данни, GINA
препоръчва лечение с ниски дози
ICS за повечето пациенти с астма,
дори при тези с редки симптоми, за
да се намали рискът за сериозни екзацербации.
l Промените в терапевтичното
поведение включват добавянето на
стъпка 3 и 4 от лечението на астма на сублингвална имунотерапия
(SLIT) при възрастни пациенти с
алергичен ринит и астма, с ФЕО1
>70% от предвидения и сенсибилизирани към микрокърлежите в домашния прах, които имат екзацербации въпреки лечението с ICS.
На стъпка 5 за лечение на тежка еозинофилна астма е добавен анти-интерлевкин 5 (IL5) медикамента reslizumab (IV) към вече одобрения mepolizumab (SC).
При опит за step down на терапията от ниска доза ICS, може да
се добави левкотриен рецепторен
антагонист (LTRA) за титриране на
дозата на ICS, като липсват достатъчно доказателство за step down
до ICS при нужда с бързодействащи бета2 агонисти (SABA).
Пациентите трябва да бъдат предупреждавани за често срещаните странични ефекти на пероралните кортикостероиди (OCS) – нарушения на съня, повишен апетит,
рефлукс, промени в настроението...
Допълнително, при деца на възраст 6-11 години се препоръчва да
се проследява височината поне веднъж годишно, тъй като при лошо
контролирана астма скоростта на
растеж може да бъде по-ниска през
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първите 1-2 години от лечението с
ICS, но този ефект не е прогресивен или кумулативен.
Едно проучване, изследващо
дългосрочните резултати, показва
разлика от само 0.7% във височината при възрастни пациенти. От
друга страна, лошо контролираната
астма сама по себе си засяга неблагоприятно височината.
Към момента няма доказателства, че добавянето на витамин D
води до подобрен контрол на астмата или по-малко екзацербации.
При пациентите с хроничен риносинуит лечението с назални кортикостероиди подобрява синоназалните симптоми, но не и прогнозата
на астмата.
l Продължителната кашлица в
ранна детска възраст и кашлицата без данни за респираторно заболяване се свързват със съобщена в
по-късна възраст от майката и диагностицирана от лекаря астма, независимо от свиренето в гърдите на
бебето
l По отношение на първичната
профилактика на астмата, липсват
данни за ефективност на приема
на риба или дълговерижни полиненаситени мастни киселини по време на бременността върху риска за
епизоди на свирене в гърдите, астма или атопия при детето (въз основа на рандомизирани клинични
проучвания и епидемиологични изследвания)

Част 1. Определение,
характеристика и
диагноза на астмата
l Определение за астма. Астмата е хетерогенно заболяване,
което се характеризира с хронично
възпаление на дихателните пътища
и се определя от анамнеза за непостоянни във времето и по тежест
респираторни симптоми (свирене в
гърдите, задух, стягане в гърдите и
кашлица) и варираща/непостоянна
бронхиална обструкция (експираторна диспнея).
l Фенотипове на астмата. Почестите фенотипове, разгледани в
документа, са: алергична, неалер-

гична астма, астма с късно начало,
астма с фиксирана обструкция, астма и обезитет. Те не корелират задължително със специфични патологични процеси и терапевтичния
отговор.
l Диагностициране на астмата. Диагнозата трябва да бъде базирана на характерната анамнеза и
данни за обратима бронхиална обструкция (документирана с необходимите тестове).
Наличието на следните симптоми от анамнезата на пациента увеличават вероятността за поставяне
на диагноза астма – повече от един
симптом (свирене/стягане в гърдите, задух, кашлица), особено при
възрастни; влошаване на симптомите през нощта или рано сутрин;
вариабилни във времето и по тежест симптоми; характерни тригери за екзацербация на симптомите

(вирусни инфекции и неспецифични фактори от околната среда).
Обратно, нехарактерни за астма
симптоми, които могат да насочат
към друга диагноза, са: изолирана
кашлица без други респираторни
симптоми; хронична продукция на
спутум; задух, асоцииран със световъртеж, прилошаване или парестезии; болка в гърдите; предизвикана от физическо усилие диспнея с
шумно вдишване.
Доказване на обратима бронхиална обструкция. Необходимо
условие е наличието на документирана значителна вариабилност
на белодробната функция и документирана бронхиална обструкция.
При ниски стойности на ФЕО1,
поне един път по време на диагностичния процес трябва да се потвърди, че ФЕО1/форсиран витален
капацитет(ФВК) е намалено (нор-
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мално >0.75-0.80 при възрастни,
>0.90 при деца).

Диагностични тестове
l Положителен бронходилататорен тест (БДТ) – при възрастни повишаване на ФЕО1 10-15 минути след инхалиране на 200-400
mcg salbutamol с >12% и >200
ml от изходния (по-сигурно при
ФЕО1>15% и >400 ml); при деца
>12% от предвидения
l Значителна вариабилност на
двукратните дневни измервания
(сутрин и вечер) на върховия експираторен дебит (ВЕД) в рамките на две седмици – при възрастни
>10%; при деца >13%)
l Значително подобрение на белодробната функция след 4-седмично противовъзпалително лечение –
за възрастни: повишаване на ФЕО1
>12% и >200 ml или ВЕД >20% извън респираторна инфекция
l Положителен провокационен тест с физическо усилие – възрастни: спадане на ФЕО1 >10% и
>200 ml от изходния; деца: спадане
на ФЕО1>12% от предвидения или
ВЕД >15%
l Положителен бронхопровокационен тест (обикновено само
при възрастни) – спадане на ФЕО1
>/=20% от изходния с метахолин/хистамин или >/=15% със стандартизирана хипервентилация, хипертоничен
физиологичен рaзтвор или манитол
l Значителни вариации на белодробната функция между отделните визити – възрастни: ФЕО1 >12%
и >200 ml (извън респираторна инфекция); деца: ФЕО1 >12% или
ВЕД>15% (може и по време на инфекция).

Диагностициране на
определени популации
l Пациенти само с кашлица
(трябва да се направи диференциална диагноза между кашлична
форма на астма, кашлица от АСЕинхибитори, ГЕРБ, синдром на задно носно стичане, хроничен синуит,
ларингеална дисфункция)
l Професионална астма и влошаваща се в работната среда астма
l Атлети
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l Бременни жени (не се провеждат бронхопровокационни тестове
и не се намалява контролиращата
терапия)
l Пациенти в напреднала възраст (трябва да се направи диференциална диагноза със сърдечносъдово заболяване, левостранна
сърдечна недостатъчност, ACO)
l Пушачи и бивши пушачи (диференциална диагноза с ACO)
l Затлъстяване
l Диагностициране на пациенти,
започнали контролираща терапия –
при 25-35% от пациентите с диагностицирана в първичната помощ
астма, диагнозата не се потвърждава. Потвърждаването или отхвърлянето на диагнозата при тези болни
зависи от симптомите и белодробната функция (Таблица 1).

Насоки за провеждане
на step-down на
контролиращата терапия
с диагностична цел
1. Assess (прецени)
l Оценка на обективното състояние (ниво на контрол, белодробна
функция), при рискови фактори за
екзацербация – наблюдение отблизо
l Избор на подходящо време (да
не се прилага при бременност, ин-

фекция, ваканция)
l Осигуряване на писмен план
за действие и необходимите медикаменти при нужда
2. Adjust (нагласи)
l Намаляване на дозата на ICS
с 25-50% или спиране на допълнителния контролиращ медикамент
(LABA, LTRA)
l Контролен преглед след 2-4
седмици
3. Review response (оцени)
l Нова оценка на контрола на
астмата и белодробната функция
след 2-4 седмици
l При засилване на симптомите и
доказване на бронхиална обструкция
– потвърдена диагноза. Връщане на
контролиращата терапия до предишната най-ниска ефективна доза
l При липса на влошаване на
симптомите и липса на бронхиална
обструкция – да се обсъди спиране
на контролиращото лечение с нова
оценка на контрола на астмата и белодробната функция след 2-3 седмици; наблюдение поне 12 месеца

Част 2. Оценка
на астмата
По отношение на контрола на
астмата*** (Таблица 2), двата компонента, които винаги трябва да

бъдат оценявани, са контрол на
симптомите и бъдещ риск за неблагоприятни последствия.
Белодробната функция е важна
част от оценката на бъдещия риск
и трябва да бъде измервана в началото на терапията, след 3-6 месечно лечение (за идентифициране на
най-добрия резултат на пациента),
след което периодично – при повечето възрастни най-малко на всеки
1-2 години, по-често при пациенти
с по-висок риск и деца въз основа
на тежестта и клиничния ход.
Роля на белодробната функция
за оценка на контрола на астмата. Белодробната функция не корелира тясно със симптомите на астма при деца и възрастни. Тя трябва
да се измерва при диагностициране
и 3-6 месеца след започване на лечението (за идентифициране на найдобрите лични резултати), след което периодично – най-малко на всеки
1-2 години за повечето възрастни,
по-често при пациенти с висок риск
и при деца, в зависимост от възрастта и тежестта на астмата.

Интерпретиране
на резултатите:
Нисък ФЕО1 е предиктивен фактор за:

Таблица 1. Потвърждаване на диагнозата при пациенти, започнали вече контролираща терапия
Обективно състояние
Вариабилни респираторни симптоми
и вариабилна обструкция
Вариабилни респираторни симптоми
без вариабилна обструкция

Малко респираторни симптоми,
нормална белодробна функция,
без вариабилна обструкция

Персистиращ задух и фиксирана
бронхиална обструкция
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Стъпки за потвърждаване на диагнозата
Потвърдена диагноза, оценете степента на контрола и терапията
Повторете БДТ след спиране на бронходилататорите (бързодействащи бета2 агонисти (SABA) за 4 часа; дългодействащи бета2 агонисти (LABA) >12 часа или по време на симптоми:
l Норма – алтернативна диагноза
l ФЕО1 >70% от предвидения – бронхопровокационен тест. Ако е отрицателен –
step down (стъпка надолу) и преоценка след 2-4 седмици
l ФЕО1 <70% от предвидения – step up (стъпка нагоре) за 3 месеца и преоценка на
симптомите и белодробната функция. При липса на отговор, върнете на предишното
лечение и насочете пациента за допълнителни изследвания
Повторете БДТ след спиране на бронходилататорите или по време на симптоми:
l Норма – алтернативна диагноза
l Step down на контролиращата терапия:
- При поява на симптоми и спадане на белодробната функция – потвърдена диагноза. Step up до предишната най-ниска ефективна доза
- При липса на промяна в симптомите или белодробната функция на най-ниското
контролиращо стъпало – спиране на терапията и проследяване за поне 12 месеца
Step up за 3 месеца и преоценка на симптомите и белодробната функция:
l При липса на отговор, върнете на предишното лечение и насочете пациента за
допълнителни изследвания
l Диференциална диагноза: ACO
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50 µg/dose – 120 doses
250 µg/dose – 60 doses

Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП, януари 2015 г.
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване.
Софарма аД | гр. София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16 | тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286 | www.sopharma.bg
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Таблица 2. Оценка на GINA за контрол на астмата при възрастни, юноши и деца 6-11 години
А: Контрол на симптомите
Ниво на контрол
Имал ли е пациентът през последниДобре контролирана
Частично
Неконтролирана
те 4 седмици:
контролирана
Дневни симптоми >2/седмично
Да/Не
Нито един от посочените 1-2 от посочените
3-4 от посочените
Нощно събуждане поради астмата?
Да/Не
Употреба на reliever >2/седмично*
Да/Не
Ограничаване на физическите усилия Да/Не
поради астмата
В: Рискови фактори за неблагоприятни резултати
Оценка на рисковите фактори при диагностицирането, след което периодично, особено при пациентите с екзацербации
Измерване на ФЕО1 в началото на терапията, след 3-6 месечно лечение (за идентифициране на най-добрия резултат на
пациента), след което периодично за оценка на риска
Потенциално модифицируеми независими рискови фактори за екзацербация:
>/=1 от тези рискови
фактори увеличава
l Неконтролирани симптоми
риска за екзацербация
l Прекомерна употреба на SABA (>200 дози/месец)
дори при добре
l Неадекватна терапия с ICS (непредписани, лош комплайънс/техника)
контролирани
l Нисък ФЕО1, особено <60% от предвидения
симптоми
l Значителни психологични или социално-икономични проблеми
l Експозиция: тютюнопушене, алергени
l Придружаващи заболявания: затлъстяване, риносинуит, доказана хранителна алергия
l Еозинофилия в спутума/кръвта
l Бременност
Други значими независими рискови фактори:
l Интубация или хоспитализация в интензивно звено
l >/=1 тежки екзацербации за последните 12 месеца
Рискови фактори за развитие на фиксирана бронхиална обструкция:
l Липса на лечение с ICS
l Експозиция: тютюнопушене, вредни химикали, професионални вредности
l Нисък изходен ФЕО1, хронична мукусна хиперсекреция, еозинофилия в спутума/кръвта
Рискови фактори за странични ефекти на медикаментозната терапия:
l Системни: чест прием на OCS, дългосрочна употреба, висока доза и/или мощни ICS; едновременен прием на инхибитори на P450
l Локални: висока доза или мощни ICS, лоша техника
* Изключва приложението на reliever преди физическо усилие

l Риск за екзацербации
l Рисков фактор за ограничава-

не на функцията на белия дроб
l При нисък ФЕО1, но наличие
на малко симптоми, най-вероятно
се касае за умишлено самоограничаване на физическите усилия или
подценяване на симптомите
Нормален/висок ФЕО1 и чести
респираторни симптоми:
l Други причини – сърдечна
етиология, гастроезофагеален рефлукс (ГЕРБ), кашлица в резултат
на синдром на задно носно стичане
(postnasal drip)
Персистираща значима бронходилататорна обратимост :
l Регистрирането й при пациент
на контролираща терапия или инхалирал SABA (4 ч.) или LABA (12
ч.) говори за неконтролирана астма
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Оценка на тежестта на астмата. Оценява се ретроспективно
според нивото на терапията, необходима за постигане на контрол на
симптомите и екзацербациите. Определя се след като пациентът е бил
на контролираща терапия в продължение на няколко месеца и при
възможност е направен step down
за идентифициране на минималното ефективно лечение. Тежестта не
е статична и може да се променя с
времето или при въвеждане на нови
достъпни терапии.
l Лека астма: добре контролирана със Стъпки 1 или 2 (SABA
при нужда или ниска доза ICS)
l Средно тежка астма: добре
контролирана със Стъпка 3 (ниска
доза ICS/LABA)
l Тежка астма: изисква Стъпка
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4/5 (умерена или висока доза ICS/
LABA +/- add-on) или остава неконтролирана въпреки това лечение

Глава 3. Лечение на
астмата за контрол
на симптомите и
минимизиране на риска
Разделът се състои от 4 части:
A. Общи принципи на лечение
В. Медикаменти и стратегии за
контрол на симптомите и намаляване на риска
l Медикаменти
l Модифицируеми рискови фактори
l Нефармакологични терапии и
стратегии
С. Обучение за самопомощ и
умения
l Информация, умения за работа с инхалатор, комплайънс, писмен
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план на действие, самонаблюдение,
редовна оценка
D. Лечение на астма при коморбидни състояния и на особени популации

Медикаменти и
стратегии за контрол
на симптомите и
намаляване на риска
l Контролиращи медикаменти
(controllers)
l Облекчаващи медикаменти
(relievers/rescue)
l Допълнителни (аdd-on) терапии за пациенти с тежка астма
Начална контролираща терапия: За постигане на най-добри резултати се препоръчва стартиране
на регулярна дневна контролираща
терапия възможно най-скоро след
поставяне на диагнозата.
Стъпка 1 – reliever при нужда. Препоръчва се SABA при нужда, а като алтернатива – редовна ниска доза ICS (при пациенти с риск за екзацербации). Не се
препоръчват за рутинна употреба ipratropium, p.o. SABA, краткодействащ theophylline, formoterol.
Стъпка 2 – ниска доза
controller и reliever при нужда.
Препоръчва се редовно ниска доза
ICS и SABA при нужда, а като алтернатива – LTRA, ниска доза ICS/
LABA. Не се препоръчват за рутинна употреба theophylline с удължено освобождаване, кромони.
Стъпка 3 –1 или 2 controllers
и reliever при нужда. Препоръчва се при възрастни/юноши приложение на ниска доза ICS/LABA
и SABA при нужда или ниска доза
ICS/formoterol (budesonide или
beclometasone) като контролираща
и при нужда терапия (SMART подход)****, при деца (6-11 г.) – умерена доза ICS и SABA при нужда, а като алтернатива – умерена
доза ICS или ниска доза ICS плюс
LTRA/ theophylline с удължено освобождаване.
Стъпка 4 – 2 или повече
controllers и reliever при нужда.
Препоръчва се при възрастни/юно-

ши ниска доза ICS/formoterol като
контролираща и при нужда терапия или средна доза ICS/LABA и
SABA при нужда, а при деца (611 г.) е необходима консултация и
експертно мнение. Възможностите за алтернатива са висока доза
ICS/LABA и SABA при нужда или
средна доза ICS/LABA и/или LTRA
или средна доза ICS/LABA и/или
theophylline с удължено освобождаване.
На стъпка 3 и 4 от лечението, може да се обмисли добавяне на SLIT при възрастни пациенти с алергичен ринит и астма, сенсибилизирани към микрокърлежите
в домашния прах, които имат екзацербации въпреки лечението с ICS
и са с ФЕО1 >70% от предвидения.
Стъпка 5 – високоспециализирана помощ и/или add-on тера-

пия. Препоръчва се експертно мнение и насочване за специализирани
изследвания, след проверка на инхалаторната техника и придържането към лечението.
Терапевтичните
възможности
включват добавяне на: tiotropium
при пациенти >/=12 години с
анамнеза за екзацербации; анти-имуноглобулин Е (IgE) лечение (omalizumab) при пациенти с
тежка алергична астма, анти-IL5 –
mepolizumab (SC) или reslizumab
(IV) за тежка еозинофилна астма
(>/=12 години), както и определено от характеристиката на спутума
лечение (sputum-guided treatment),
бронхиална термопластика, аddon ниска доза OCS (</=7.5 mg/ден
prednisone еквивалент).
Препоръчва се оценка на отговора и необходимостта от корекция
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на терапията на 1-3 месеца след
стартиране на лечението, след което на всеки 3-12 месеца, а след екзацербация е необходим контролен
преглед в рамките на 1 седмица.
Честотата на контролните прегледи зависи от първоначалното ниво
на контрол, отговора на лечението
и ангажираността на пациента.
Корекцията на терапията от
лекаря и/или пациента може да
включва step up (за продължително време – поне 2-3 месеца, за кратък период от време – 1-2 седмици
и day-to-day adjustment - SMART
подход) и step down (при постигнат
и задържан за 3 месеца добър контрол на астмата и постигнато плато
на белодробната функция).
Основните принципи на коригиране на лечението (Таблица 3)
включват: строго мониториране,
избор на подходящ момент, ангажиране на пациента, редуциране на
дозата на ICS с 25-50% на тримесечни интервали.
С: Обучението за самопомощ
и трениране на уменията включва обучение за правилна употреба
на инхалаторните устройства, придържане към терапията и осигуряване на информация за заболяването с цел самооценка на симптомите
и писмен план на действие.
D: Лечение на астма при коморбидни състояния (затлъстяване,
ГЕРБ, тревожност и депресия, хранителна алергия и анафилаксия, ринит, синуит и назална полипоза) и
на специфични популации (подрастващи, атлети, бременни, напреднала възраст, при оперативни интервенции...). Обръща се внимание
на значението на идентифицирането и лечението на придружаващите
заболявания, които влошават симптомите, качеството на живот и водят до лош контрол на астмата.

Глава 4. Поведение при
влошаване на астмата и
екзацербации
Екзацербацията се определя
като остро или подостро влошаване на симптомите и белодробната функция, а в някои случаи може
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Таблица 3. Принципи на step down подход при контролирана астма
Стъпка Терапия и доза
5
Висока доза ICS/LABA +OCS

4

Висока доза ICS/LABA + допълнителен
медикамент (add-on)
Умерена до висока доза ICS/LABA
Средна доза ICS/formoterol (SMART)
Висока доза ICS + втори controller

3

Ниска доза ICS/LABA
Ниска доза ICS/formoterol (SMART)
Умерена или висока доза ICS

2

Ниска доза ICS
Ниска доза ICS или LTRA

да бъде първата изява на заболяването.
Лечението й трябва да е последователност от действия и процеси – от самия пациент, през звената на първичната помощ, спешните звена до хоспитализацията.
Необходимо е всички пациенти да
имат съобразен със състоянието и
възможностите им писмен план на
действие.
Поставя се сериозен акцент върху значението на писмения план на
действие, който трябва да включва
стриктен и последователен подход
на действие от страна на обучения
пациент при влошаване:
l Увеличаване на инхалаторния
reliever – на честотата при нужда
или добавяне на spacer за дозовия
инхалатор (pMDI)
l Ранно и бързо увеличаване на
инхалаторния controller – до максимум 2000 mcg BDP/ден или еквивалент, като възможностите зависят от обичайния медикамент за
контрол и типа на LABA
l При необходимост добавяне на OCS: за възрастни –
prednisolone 1 mg/kg/ден до 50 mg
за 5-7 дни; за деца – 1-2 mg/kg/ден
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Избор за step down
l Продължете високата доза ICS/LABA, редукция на OCS
l Sputum-guided подход за редукция на OCS
l Алтерниращо дневно лечение с OCS
l Замяна на OCS с висока доза ICS
l Търсене на експертно мнение

l Продължете с ICS/LABA, редукция с 50% на ICS компонентата
l Спирането на LABA може да доведе до влошаване
l Намалете поддържащата доза ICS/formoterol, продължете
с ниска доза ICS/formoterol при нужда
l Редукция с 50% на ICS, продължете втория controller
l Намалете ICS/LABA до един път на ден
l Спирането на LABA може да доведе до влошаване
l Намалете поддържащата доза ICS/formoterol, продължете
с ниска доза ICS/formoterol при нужда
l Редукция с 50% на ICS
l Еднократен дневен прием (budesonide, ciclesonide, mometasone)
l Преценете прекъсване на контролиращата терапия само при липса
на симптоми за 6-12 месеца и липса на рискови фактори. Необходими
са писмен план за действие, близко наблюдение
l Пълното спиране на ICS при възрастни не се препоръчва поради
по-високия риск за екзацербации

до 40 mg за 3-5 дни. Предпочита
се сутрешното дозиране с цел намаляване на страничните ефекти.
Не се налага постепенно намаляване, ако се приема за по-малко от
2 седмици.
Посочени са причините за промяна в препоръката за адаптиране на контролиращата терапия, залегнала в писмените планове за
действие, в резултат на натрупаните доказателства за това, че:
l Повечето екзацербации се характеризират с повишено възпаление
l Прогнозата се подобрява, ако
планът за действие включва увеличаване на ICS заедно с OCS
l Тежките екзацербации се намаляват чрез краткосрочно лечение с четирикратна доза ICS,
четирикратна доза budesonide/
formoterol, ранно малко увеличение на ICS/formoterol (SMART)
l Пациентите обикновено приемат само 25-35% от предписаната
контролираща доза
l Пациентите често забавят
търсенето на медицинска помощ
от страх да не бъдат предписани
OCS
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Поведението в първичната помощ/спешното звено и последващото мониториране на състоянието включват:
l Оценка на тежестта и стартиране на SABA и кислородотерапия
l Незабавно превеждане в
спешно звено или интензивен сектор при много тежко състояние,
продължаване на SABA и O2 плюс
системен CS
l Лечението започва с многократно приложение на SABA, ранно включване на OCS и кислород и
подлежи на ревизия след един час
l Ipratropium bromide – само
при тежки екзацербации
l I.v. magnesium sulfate – при
липса на отговор
l Не се препоръчва рутинно
провеждане на рентгенография на
гръден кош
l Вземане на решение за хоспитализация
l Преди дехоспитализация –
уточняване на терапията (започване на controller) или step-up за 2-4
седмици
l Не се предписва рутинно антибиотично лечение
l Ранно проследяване след всяка
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екзацербация – оценка на контрола
на симптомите и рисковите фактори за нови екзацербации; предписване на редовна контролираща терапия, продължаване на по-високата доза на controller за 2-4 седмици;
проверка на техниката на инхалиране и придържането към терапията

Глава 5. Диагностициране
на астма, ХОББ и астмаХОББ overlap
ACO се характеризира с постоянно ограничение на въздушния поток с едновременното наличие на
някои признаци, свързани с астма,
и други, асоциирани с ХОББ.
Пациентите с ACO са с по-лоша
прогноза в сравнение с тези с астма
или ХОББ – те са с по-чести екзацербации, по-лошо качество на живот, по-бърз спад на белодробната
функция, по-висока смъртност, повече използване на здравните ресурси. Разпространението на ACO
варира според възрастта и пола и
използваните определения – 1555% от пациентите с хронично заболяване на дихателните пътища и
15-20% от болните при поставена
от лекар диагноза.
Диагностичният подход при пациентите с респираторни симптоми
е стъпаловиден и включва изясняване на следните въпроси:
Стъпка 1: Има ли пациентът
хронично белодробно заболяване?
Стъпка 2: Синдромна диагностика на астма, ХОББ и ACO при
възрастни. Преценява се наличието на характерни за астма или
ХОББ признаци – при >/=3 признака, свързани с астма или ХОББ, с
голяма вероятност това е правилната диагноза. Трябва да се има предвид, че липсата на някой от типичните признаци не изключва диагнозата, така например липсата на атопия не изключва астма. Когато пациентът има подобен брой признаци за двете заболявания, може да се
обсъди ACO.
Стъпка 3: Провеждане на спирометрия
Стъпка 4: Стартиране на ини-

циираща терапия. Първоначалният
избор се основава на ефикасността и безопасността на фармакотерапията.
l При съмнение за астма се започва с ниска доза ICS; при лош
контрол, въпреки доброто придържане и правилната техника, се добавя LABA и/или дългодействащ
мускаринов антагонист (LAMA),
като не трябва да се прилага само
LABA без ICS
l Ако се предполага ХОББ, се
започва с бронходилататори или
комбинирана терапия; не се препоръчва само ICS без LABA и/или
LAMA
l Ако диференциалната диагноза е еднакво балансирана между
астма и ХОББ, се започва лечение

за астма – ниска или умерена доза
ICS, като обикновено се добавят
LABA и/или LAMA или се продължават, ако вече са били предписани
l За всички пациенти с хронично ограничение на въздушния поток се препоръчва лечение на модифицируемите рискови фактори,
коморбидностите, нефармакологични стратегии, адекватно проследяване на състоянието
Стъпка 5: Насочване за допълнителни изследвания (при необходимост)

Част 6. Диагностика
и лечение на деца </=5
години
Рецидивиращи епизоди на свирене в гърдите се срещат при
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много от децата </=5 години, найчесто при вирусна инфекция на
горните дихателни пътища. Решението дали това е начало на астма е трудно. Вероятно е да се касае за астма при свирене в гърдите/кашлица при физическо усилие,
смях или плач, фамилна анамнеза
за астма или друго алергично заболяване, както и настъпване на
клинично подобрение след 2-3 месеца на контролираща терапия и
влошаване след спирането й.
Продължителната кашлица в
ранна детска възраст и кашлицата без данни за респираторно вирусно заболяване се свързват с
по-късно съобщена от майката и
диагностицирана от лекаря астма,
независимо от свиренето в гърдите на детето. (ЕП)
* Бронхиалната астма е често срещано (засяга 1-18% от световното население), потенциално сериозно хронично респираторно заболяване, което може да бъде контролирано, но не и излекувано. Характеризира се със задух, свирене, стягане в гърдите
и кашлица, които могат да варират по проява, честота и интензивност във времето.
Симптомите са свързани с вариабилна
бронхиална обструкция/експираторен задух в
резултат на бронхоконстрикция, задебеляване
на стената на дихателните пътища и повишена
мукусна секреция. Чести тригери за поява
или влошаване на симптомите могат да бъдат
фактори като вирусни инфекции, алергени,
тютюнев дим, физическо усилие и стрес.
** Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease www.goldcopd.com
*** Нивото на контрол на астмата е
степента, в която са проявени симптомите
на астмата или същите са намалени/липсват
в резултат на терапията. Определя се от
взаимодействието
между:
генетичните
фактори, подлежащи патологични процеси,
прилагани медикаменти, околна среда и
психосоциални фактори.
По-често използваните методи/тестове за
оценка на контрола на симптомите при
възрастни и юноши са: Simple screening tools
(Royal College of Physicians Three Questions’
tool), Categorical symptom control tools (consensus-based GINA symptom control tool),
Numerical asthma control tools: Аsthma Control Questionnaire (ACQ); Asthma Control Test
(ACT)
**** SMART - Single Inhaler Maintenance and
Reliever Therapy
За допълнителна информация:
В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.bg) можете да намерите повече от 100
статии, свързани с бронхиалната астма и
нейното лечение
Използван източник:
1. GINA Report, Global Strategy For Asthma
Management And Prevention. Updated 2017
www.ginasthma.org
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15 възможни
причини
за коремна
болка
Коремната болка е често оплакване, което има разнообразна
етиология и тежест. В настоящата статия са обобщени най-често
срещаните в клиничната практика
причини за коремна болка (1-5).
1. Остър гастроентерит. При
това заболяване коремната болка
се съпровожда от гадене, повръщане, диария и дехидратация. (1).
В повечето случаи, причинителите са бактерии или вируси, като
симптомите обикновено преминават бързо – за едно-две денонощия.
Когато оплакванията се задържат в продължение на повече от
два дни, това може да бъде признак на по-сериозни инфекциозни заболявания, например ротавирусна инфекция, или възпалителни състояния (например възпалителни чревни заболявания).
Обичайните симптоми на гастроентерита са:
l гадене
l повръщане
l фебрилитет
l коликообразна коремна болка
l подуване на корема
l газове

Ротавирусна
инфекция
Rotavirus (RV) е вирус, който лесно се разпространява сред
кърмачетата и малките деца. Той
причинява тежка водниста диария,
повръщане, фебрилитет и коремна болка, които могат да продължат над една седмица. Съществува опасност от бързо настъпване
на дехидратация и необходимост
от хоспитализация (2).
Най-добрият начин за превенция на заболяването е ротавирус-
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ната ваксина. Лицензираните и
наличните за употреба RV ваксини в САЩ и Европа са:
l RotaTeq (RV5 - петвалентна),
която се прилага в 3 дози на 2-ия,
4-ия и 6-ия месец
l Rotarix (RV1 - моновалентна), която се прилага в 2 дози на
възраст 2 и 4 месеца
И двете ваксини се приемат перорално и се характеризират със
сходна ефикасност. Първата доза
е най-ефективна, ако се даде преди 15-седмична възраст на детето.
Имунизационният курс трябва да
приключи до 32-седмична възраст
(преди осмия месец на детето) за
тридозовата ваксина и до 24-седмична възраст (преди 6-тия месец) за двудозовата ваксина.

Ваксината срещу ротавирусна
инфекция може да се приложи едновременно с други ваксини, като
Американската академия по педиатрия препоръчва включването й
в задължителния имунизационен
календар.
RV гастроентерит (RVGE) е
силно заразно заболяване. Вирусът е налице в изпражненията на
инфектирания човек и може да
остане жизнеспособен дълго време върху замърсени повърхности,
включително и по ръцете.
Децата се заразяват чрез докосване на замърсен предмет и след
това поставяне на ръцете в устата. Разпространението на вируса
е особено голям проблем в болниците и в детските ясли и градини,
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където той лесно се предава от
дете на дете. Ротавирусът лесно
се разпространява от работещите
в здравни заведение, особено ако
те не измиват ръцете си след смяна на памперсите.
В световен мащаб, RVGE e водеща причина за тежка диария
при децата, като годишно водят
до 2 млн. хоспитализации и повече от 500 000 смъртни случаи при
децата на възраст </= 5 години.
По-големите деца и възрастните
също могат да придобият инфекцията, но симптомите са обикновено по-леко изразени.
Преди въвеждането на ротавирусните ваксини, инфекциите с
този вирус са били отговорни за
200 000 посещения в спешното
отделение, 55 000 хоспитализации
и 60 дo 65 случая на летален изход всяка година в САЩ.
Данните, демонстриращи ефикасността на Rotarix за превенция на RVGE са получени от 24
163 кърмачета, рандомизирани в
две плацебо-контролирани проучвания, проведени в 17 държави в
Европа и в Латинска Америка.
В тези изпитвания не е прилагана перорална полиомиелитна
ваксина (oral polio vaccine - OPV),
но децата са получили останалите
рутинни ваксинации едновременно с Rotarix.
Рандомизирано, двойно-сляпо,
плацебо-контролирано проучване
е проведено в 6 европейски държави. Включени са общо 3 994
здрави кърмачета, които са получавали Rotarix (n=2 646) или плацебо (n=1348) под формата на серия от две перорални дози – първата е приета във възрастта между 6 и 14 седмици, а втората – 4
седмици след първата доза. Ваксинационният курс е завършен до
24-седмична възраст.
Дефиницията на епизод на
RVGE e била епизод на диария
(отделяне на три или повече 3
воднисти изпражнения дневно), с
или без повръщане, при който е
изолиран RV от фекална проба.
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Тежестта на гастроентерита е
определена чрез клиничната скала на Vesikari, оценяваща продължителността и интензитета на диарията и повръщането, степента
на фебрилитета, необходимостта
от рехидратационна терапия или
хоспитализация за всеки епизод.
Скорът варира от 0 до 20, като
по-високата стойност сочи по-голяма тежест на инфекцията. Епизод на RVGE със скор >/= 11 се
определя като тежък.
Първичният показател за ефикасност е била превенцията на каквато и да било степен на тежест
на RVGE, причинен от естествено
срещащия се RV две седмици след
приложението на втората доза по
време на един RV сезон.
Други оценки на ефикасността са включвали превенцията на
тежък RVGE според скалата на
Vesikari и понижаване на броя
на хоспитализациите по повод на
RVGE и на гастроентерит от всякаква причина, независимо от
предполагаемата етиология.
Проведени са също и анализи за оценка на ефикасността на
Rotarix за превенция на RVGE
сред кърмачета, които са получили поне една доза от ваксината
(обща ваксинирана кохорта - total
vaccinated cohort, TVC).
Ефективността на Rotarix срещу всяка степен на тежест на
RVGE по време на RV сезон
е била 87.1%, а спрямо тежък
RVGE - 95.8%.
Ефектът на Rotarix срещу всяка степен на тежест на RVGE, наблюдаван незабавно след приложението на първата доза и преди приема на втората доза, е бил
89.8%. Ваксината е довела до понижаване на хоспитализациите по
повод на RVGE по време на RV
сезон със 100%, както и до намаляване на приема в болница поради гастроентерит с всякаква етиология със 74.7%.
Рандомизирано,
двойно-сляпо, плцебо-контролирано проучване е проведено в 11 държави в
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Латинска Америка и Финландия.
Общо 63 225 кърмачета са получили Rotarix (n=31 673) или плацебо (n=31 552).
Подгрупа за оценка на ефикасността, състояща се от 20
169 кърмачета от Латинска Америка, са получили Rotarix (n=10
159) или плацебо (n = 10 010) в
две последователни дози – първата е приложена на възраст 6 до
13 седмици, а втората най-малко
4 седмици след първата, като ваксинационният курс е звършен до
24-седмична възраст.
Дефиницията на тежък RVGE
е била епизод на диария (3 или
повече воднисти изпражнения на
ден), с или без повръщане, при

който е изолиран RV от фекална проба и при който се е наложила хоспитализация и перорална
или интравенозна рехидратационна терапия в здравно заведение.
Първичният показател за ефективност е бил превенция на тежък RVGE, причинен от естествено срещащия се RV, две седмици след втората доза за период от
една година.
Проведени са анализи за оценка на ефикасността на Rotarix
спрямо тежък RVGE сред кърмачетата, които са получили поне
една доза от ваксината. Оценено е
също така и понижението на броя
на хоспитализациите по повод на
RVGE.
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Ефективността на Rotarix по
отношение на настъпването на тежък RVGE в продължение на една
година е бил 84.7%, а за понижение на хоспитализациите по повод
на същото заболяване за 1-годишен период - 85%.
RV ваксина е най-ефикасният начин за протекция на
кърмачетата и малките деца
от RVGE. При девет от десет
ваксинирани деца се избягва
развитието на тежък RVGE.
Осем от десет ваксинирани
деца са защитени напълно от
развитието на RVGE.

Диария
на пътуващите
Диарията
на
пътуващите
(Travelers’ diarrhea - TD, „отмъщението на Монтесума“, летен
„грип“) е най-често срещаното
инфекциозно заболяване, свързано с пътувания, основно в развиващите се страни. Честотата на
TD варира между 30 и 70% в зависимост от дестинацията и сезона на пътуването (3, 4).
В миналото се е приемало, че
TD може да се предотврати чрез
спазването на някои прости правила, свързани с храната - „свари, сготви, обели или забрави”,
но въпреки това пътуващите са
боледували.
Най-често диарийният синдром се проявява през първата
седмица на пътуването и без лечение острата чревна инфекция
се самоограничава в рамките на
три до пет дни, без значими последици.
Дестинацията е основен рисков фактор за развитие на TD. За
високорискови региони се приемат страните в Латинска Америка,
Азия, Африка и части от Близкия
Изток, където заболеваемостта
може да достигне 20 до 75%.
За райони със среден риск се
приемат Китай, Израел, Южна
Африка, Русия и страните в Карибския басейн, особено Хаити
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Утвърдена
терапия
при киселинно
обусловени заболявания
Утвърдена терапия
при киселинно
обусловени заболявания
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и Доминиканската република, където TD варира между 10 и 20%.
Инфекциозната диария е с найвисока честота през летните месеци и през дъждовния сезон.
Тъй като начинът на заразяване е орално-фекален, рисковете са свързани до голяма степен с вида на приеманата храна
и течности (небутилирана питейна вода, лед). Не се препоръчва
консумацията на топлинно необработени зеленчуци, неизмити
и необелени плодове, като особено опасни са недобре сготвените
меса и морски дарове.
2. Спазми в долната част на
корема, придружени от газове
и подуване (метеоризъм и флатуленция). Газове (flatus) се образуват, когато бактериите в тънките черва разграждат храни,
които организмът не може да толерира. Повишеното налягане на
газовете в червата може да причини остра болка. Газовете могат
също така да причинят чувство
за спазми, подуване и оригване.
Флатуленцията е отделянето
на интестинален газ (flatus) през
ректума. Това е нормално явление, което настъпва съзнателно или несъзнателно при всеки
човек поне 14 пъти на ден. Екстремната флатуленция може да
наруши способността за работа,
както и социалните контакти с
други хора.
Повечето случаи на флатуленция са свързани с фактори, които могат да бъдат контролирани. Това е така, тъй като интестиналните газове произлизат от
два източника – погълнат въздух
и действието на чревните бактерии върху несмляната храна.
Въпреки че по-голямата част
от погълнатия въздух се отделя чрез оригването през устата,
малко количество преминава през
червата и се отделя през ректума.
Хората поглъщат въздух по много различни начини:
l Несъзнателно поглъщане
на въздух по време на говоре-
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не, особено когато са разстроени
или нервни
l Бърз прием на храна или
течности
l Дъвчене на дъвка
l Тютюнопушене
l Консумация на газирани напитки
Бактериите в червата могат
също да продуцират газове, когато преработват храни, които преминават към колона, без
да са смляни в по-горните отдели на гастроинтестиналния тракт
(ГИТ).
Храни, които водят до газообразуване, са:
l Храни, богати на фибри –
плодове, бобови
l Съдържащи фруктоза храни
– фруктозата е проста захар, която се среща естествено в много
плодове, особено смокини, фур-

ми, сини сливи, круши и грозде.
Тя се открива в малки количества
и в лука, аспержите, артишока и
пшеницата. Фруктозата понякога се добавя и като подсладител
в безалкохолните напитки, плодовите сокове и някои бисквити и
готови сладкиши
l Зеленчуци, съдържащи рафиноза – комплексна захар, която
се съдържа в много кръстоцветни зеленчуци (зеле, брюкселско
зеле, броколи, карфиол), както и
в боба. Бобовите съдържат и стахиоза – друга форма на трудно
смилаща се захар
l Сорбитол – използва се за
подслаждане на много несъдържащи захар дъвки и бонбони,
а също така понякога се добавя
като инертно вещество към лекарствените средства
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l Млечни продукти, съдържащи лактоза - хората с лактозна непоносимост имат абнормно
ниски нива на лактазата, поради
което не могат да смилат лактозата. Лактозната непоносимост
може да се изяви и в по-късна
възраст.
По-рядко,
флатуленцията
може да бъде страничен ефект
на някои медикаменти, особено
cholestyramine, който се прилага
при хиперхолестеролемия, или на
използваното за лечение на затлъстяване средство orlistat. Този
симптом може също така да се
наблюдава при синдрома на лесно дразнимото черво или при някои паразитози.
3. Синдром на (лесно) дразнимото черво (irritable bowel
syndrome - IBS). Етиологията
на IBS е многофакторна и вероятните механизми за възникване
на заболяването са свързани с генетична предизпозиция, възпаление, инфекции, стрес, както и със
серумното ниво на серотонина.
Критериите за диагностициране на IBS са постоянни или рецидивиращи оплаквания в продължение най-малко на три месеца:
коремна болка, която се облекчава след дефекация или е свързана
с промяна в честотата на изхожданията и консистенцията на изпражненията; променлив тип дефекация през най-малко 25% от
времето; както и два или повече
от следните симптоми: променена честота на изхожданията; променена консистенция на изпражненията (твърди или кашави/воднисти); нарушен пасаж (затруднен или ускорен); чувство за недоизхождане; слуз в изпражненията; метеоризъм.
Висцералната хиперсензитивност е известен патофизиологичен механизъм при синдрома.
Повишената чувствителност е
резултат от стимулацията на вътрешните сензорни рецептори,
на периферната и на централната нервна система.
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20 обвити таблетки

Бързо и ефективно облекчава болезнените спазми:
• на стомаха
• жлъчните и пикочни пътища
• на червата
• при менструация
Бусколизин® 10 mg обвити таблетки е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочети листовката.
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване. софарма АД, София 1220, ул. „Илиенско шосе“ № 16, България, тел.: +359 2 8134200, mail@sopharma.bg
Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на Бусколизин®
mg обвити таблетки на следните адреси:
Брой 4,102017
софарма АД, София 1797, бул. „Кл.Охридски“ № 3, България, тел.: +359 2 8177413; факс: +359 2 9743759, e-mail: safety@sopharma.bg,
Изпълнителна агенция по лекарствата, bda@bda.bg • ИАЛ А76/21.04.2016
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4. Гастроезофагеален рефлукс. Рефлуксът на стомашна
киселина към гърлото почти винаги причинява чувство на парене и болка, а също така и абдоминални симптоми като подуване
или крампи.
5. Повръщане. Повръщането често причинява коремна болка поради обратното връщане на
стомашна киселина в по-горните етажи на ГИТ, което причинява дразнене на тъканите. Самият
акт на повръщане може да доведе до болка в абдоминалната мускулатура.
6. Гастрит. Възпалението или
отокът на стомашната лигавица
се съпровождат от болка. Други
често срещани симптоми на гастрит са гадене, повръщане, газове и подуване на корема.
7. Непоносимост към храни.
Когато организмът не е способен
да смила определени храни, те се
разграждат от бактериите в стомаха и червата, което е съпроводено от отделяне на газове.
При наличие на голямо количество несмляни материали се образуват много газове, което причинява разпъване и болка. Други симптоми са гадене, повръщане, подуване на корема, болки и
диария.
8. Констипация. Задържаното чревно съдържимо упражнява
повишено налягане върху колона, което може да се съпровожда от болка.
9. Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). ГЕРБ
може да причини коремна болка,
а също така и парене зад гръдната кост и гадене.
10. Пептична язва. Най-честите етиологични фактори при
пептичните язви са бактерията Helicobacter pylori и свръхупотребата или продължителната употреба на нестероидни
противовъзпалителни
средства
(НСПВС).
Основният симптом при неусложнена пептична язва е епи-
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гастралната болка, съпътствана
от други диспептични оплаквания
като чувство за пълнота в корема, подуване и гадене.
При пациенти с дуоденална
язва, епигастралната болка настъпва обикновено на гладно
или през нощта и се облекчава
от прием на храна или на антиацидни средства. Около една трета от тези болни имат и парене
зад гръдната кост, повечето от
тях без ерозивен езофагит.
11. Болест на Crohn. Болестта на Крон предизвиква възпаление на ГИТ, което се проявява
с диария, фебрилитет, болки в корема и загуба на тегло. Това заболяване най-често се локализира в тънките и/или дебелото черво.
12. Целиакия. Това е едно

от най-разпространените автоимунни заболявания, като се среща при почти 1% от хората. Болестта се обуславя от автоимунен
отговор към глутена, водещ до
прогресивна вилозна атрофия в
тънкото черво и последваща малабсорбция. Гастроинтестиналните симптоми могат да бъдат относително неспецифични, например диария и коремна болка.
13. Мускулна болка. Тъй като
много всекидневни активности изискват използването на коремните мускули, е често срещано тяхното увреждане или пренапрежение.
14. Менструални болки. Дисменореята се дефинира като болезнени менструални крампи с
маточен произход и се класифи-
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цира като първична или вторична. Първичната е менструална
болка без наличие на органично
заболяване. Вторичната е свързана с подлежащо заболяване - ендометриоза, миоми, аденомиоза,
ендометриални полипи, тазова
възпалителна болест, използване
на интраутеринни контрацептивни средства (спирали).
15. Инфекции на долните пикочните пътища. ИДПП се причиняват най-често от бактерии,
в частност E.coli. Те могат да се
изявят с коремна или лумбална
болка, съпроводена от дизурични
оплаквания и фебрилитет.
По-рядко срещани и по-сериозни причини за коремна
болка са:
l Апендицит
l Нефролитиаза, пиелонефрит
l Хепатит
l Холелитиаза
l Хранителни интоксикации
l Паразитни инфекции
l Инфекция или исхемия на
коремни органи
l Кардиологични състояния атипична angina pectoris или застойна сърдечна недостатъчност
l Онкологични заболявания –
карцином на стомаха, панкреаса
или червата
l Хиатусна херния
Острата (внезапно настъпваща
и тежко изразена) или хроничната (задържаща се дълго време)
коремна болка, често са признаци на състояния, изискващи медицински грижи.
Симптомите, сочещи, че е
необходима консултация с лекар, са:
l необяснима загуба на тегло
l необяснимо изтощение
l промени или смущения в изхождането, като хронична констипация или диария, които не
преминават в рамките на часове
или дни
l ректално (анално) кървене
или наличие на кръв в изпражненията
l необичайна вагинална секре-
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ция
l хронична болка, която про-

дължава след прием на медикаменти без рецепта или започва отново след спиране на приема на предписаните лекарствени
средства
l признаци на инфекция на
пикочните пътища
Симптомите,
изискващи
спешна консултация с лекар,
са:
l внезапно започваща, тежко изразена болка, особено ако е
съпроводена от повишена температура
l тежка болка, която е концентрирана на едно място
l наличие на кръв в изхожданията или черни лепкави изпражнения
l неконтролируемо повръщане, особено ако се съдържа кръв
в повърнатите материи
l коремът е екстремно болезнен и чувствителен към допир
l неспособност за уриниране
l припадане или загуба на
съзнание
l болка, която много бързо се
влошава
l болка в гръдната област,
разпространяваща се към корема
l тежка коремна болка, която
се подобрява, когато пациентът
лежи неподвижно

Оценка на острата
коремна болка при
възрастните
Острата коремна болка може
да се дължи на редица състояния,
вариращи от доброкачествени и
самоограничаващи се заболявания до спешни състояния в хирургията (5).
Оценката на пациентите с този
симптом изисква подход, основаващ се на вероятността за заболяване, анамнезата на пациента,
физикалния преглед, лабораторните и образните изследвания.
Локализацията на болката е
полезен начален пункт, който ръководи по-нататъшната оценка.

Например, болката в долния десен квадрант насочва към апендицит. Определени елементи от
анамнезата и физикалния преглед
са от полза (например констипацията и раздутите черва насочват към чревна обструкция), докато други са с ограничена стойност (например анорексията има
ниска предиктивна стойност за
апендицит).
Американският колеж по радиология препоръчва различни образни изследвания за оценка на
абдоминалната болка според локализацията на болката. Ехогра-

фията е показана за оценка на
болката в горния десен квадрант,
а компютърната томография – за
оценка на болката в долния десен
и долния ляв квадрант.
Важно е да се вземат предвид
и особеностите на специални популации, например жените, които
са с повишен риск за генитоуринарни заболявания, които могат
да причинят коремна болка, както и възрастните, които могат да
се представят с атипични симптоми на заболяване.
Коремната болка е често срещан симптом в амбулаторни ус-

Таблица 1. Диференциална диагноза на коремната болка според локализацията
Локализация на болката Възможни диагнози
Горен десен квадрант
От страна на жлъчните пътища: холецистит,
холелитиаза, холангит
От страна на колона: колит, дивертикулит
От страна на черния дроб: абсцес, хепатит, тумор
Белодробни: пневмония, емболия
Бъбречни: нефролитиаза, пиелонефрит
Епигастриум
От страна на жлъчните пътища: холецистит,
холелитиаза, холангит
Сърдечни: миокарден инфаркт, перикардит
Стомашни: езофагит, гастрит, пептична язва
Панкреасни: тумор, панкреатит
Бъбречни: нефролитиаза, пиелонефрит
Съдови: дисекация на аортата, мезентериална исхемия
Ляв горен квадрант
Сърдечни: angina pectoris, миокарден инфаркт, перикардит
Стомашни: езофагит, гастрит, пептична язва
Панкреасни: тумор, панкреатит
Съдови: дисекация на аортата, мезентериална исхемия
Периумбиликално
От страна на колона: ранен апендицит
Стомашни: езофагит, гастрит, пептична язва, маса или
обструкция на тънките черва
Съдови: дисекация на аортата, мезентериална исхемия
Десен долен квадрант
От страна на колона: апендицит, колит, дивертикулит,
IBS, IBD
Гинекологични: ектопична бременност, фиброиди, овариална маса, торзио, PID
Бъбречни: цистит, нефролитиаза, пиелонефрит
Супрапубично
От страна на колона: апендицит, колит, дивертикулит,
IBS, IBD
Гинекологични: ектопична бременност, фиброиди,
овариална маса, торзио, PID
Ренални: цистит, нефролитиаза, пиелонефрит
Ляв долен квадрант
От страна на колона: апендицит, колит, дивертикулит,
IBS, IBD
Гинекологични: ектопична бременност, фиброиди, овариална маса, торзио, PID
Ренални: цистит, нефролитиаза, пиелонефрит
Всякаква локализация
Коремна стена: herpes zoster, мускулно напрежение,
херния
Други: чревна обструкция, мезентериална исхемия,
перитонит, абстиненция, сърповидноклетъчна криза,
порфирия, IBD, отравяне с тежки метали
IBD – възпалителни чревни заболявания, IBS – синдром на дразнимото черво,
PID – тазова възпалителна болест
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ловия и е предизвикателство за
клинициста. Това е главното оплакване при 1.5% от всички амбулаторни прегледи и 5% от посещенията в спешното отделение.
Въпреки че в по-голямата част
от случаите това оплакване е доброкачествено, до 10% от болните в спешното отделение и помалък процент от явяващите се
в лекарския кабинет за консултация имат животозастрашаващо заболяване или се нуждаят от
хирургична интервенция. Поради
тази причина, е необходим задълбочен и логичен подход при диагностицирането на коремната болка.
Ключовите препоръки за
клиничната практика:
l Нормалният брой на левкоцитите не изключва апендицит
l Едновременно изследване на
амилаза и липаза се препоръчва при пациентите с болка в епигастриума
l Ехографията е образното
средство на избор за оценка на
пациентите с болка в горния десен квадрант на корема
l Компютърната томография
е образното изследване на избор
за оценка на пациентите с болка в долния десен или долния ляв
квадрант на корема
Всички тези указания са с
ниво на доказателственост С

Диференциална
диагноза
При оценката на пациент с остра коремна болка лекарят трябва да се фокусира върху най-разпространените състояния, причиняващи това оплакване, както и
върху по-сериозните заболявания.
Локализацията на болката насочва оценката (Таблица 1). За някои
диагнози, като например апендицит, мястото на болката има много силно изразена предиктивна
стойност.
Окончателна диагноза обикновено не може да се постави при
първия преглед, поради което е
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изключително важно оценката да
започне с изключване на сериозни и животозастрашаващи заболявания (съдови заболявания
като дисекация на аортата и мезентериална исхемия) и хирургични състояния (апендицит, холецистит).
Лекарите трябва също така да
вземат предвид някои заболявания
на коремната стена като мускулно
пренапрежение или herpes zoster,
тъй като тези диагнози често се
пропускат.
Анамнеза. Koгато това е възможно, анамнезата трябва да се
снеме при неседиран пациент.
Първоначалната диференциална
диагноза може да бъде определена чрез подробно характеризиране на локализацията на болката,
нейната ирадиация и преместване
(например болката при апендицит
обикновено се премества от периумбиликалната област към десния
долен квадрант на корема).
След като се идентифицира локализацията на болката, лекарят
трябва да получи обща информация за началото й, продължителността, тежестта и вида й, както
и за влошаващите и облекчаващите фактори.
Асоциираните симптоми често позволяват на клинициста да се
фокусира по-нататък върху диференциалната диагноза. При чревна обструкция констипацията е
симптомът с най-висока позитивна предиктивна стойност.
За апендицита болката в долния
десен квадрант има най-висока
предиктивна стойност, въпреки че
миграцията на болката от периумбиликалната област към десния
долен квадрант също насочва към
апендицит.
Коликите (остра, локализирана коремна болка, който нараства по интензитет, достига пик и
след това затихва) са асоциирани
с множество заболявания на кухите коремни органи. Смята се,
че механизмът на болката е контракция на гладката мускулату-
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ра проксимално от частична или
пълна обструкция (жлъчни, бъбречни камъни, тънкочревна обструкция).
Въпреки че коликите са симптом на различни заболявания, тяхната локализация може да бъде
от полза при уточняване на етиологията. Липсата на колики е от
полза за изключване на определени диагнози, като например остър
холецистит – по-малко от 25% от
пациентите с това заболяване се
явяват без болка в горния десен
квадрант или без колики.
Пептичната язва често е асоциирана с инфекция с Helicobacter
pylori (75 до 95% от дуоденалните
и 65 до 95% от стомашните язви),
въпреки че повечето пациенти не
знаят своя H. pylori статус. Освен това, много хора с язва и със
серологична находка, отрицателна за H. pylori, съобщават за скорошна употреба на нестероидни противовъзпалителни средства
(НСПВС).
Симптомите при пациентите с
абдоминална болка, които насочват към хирургични или спешни
състояния, включват фебрилитет,
протрахирано повръщане, синкоп
или пресинкоп и данни за кървене от ГИТ.
Физикален преглед. Общият вид на пациента и виталните му показатели могат да бъдат
от полза при стесняване на диференциалната диагноза. Болните с
перитонит обикновено лежат неподвижно, докато тези с бъбречна колика не могат да си намерят място. Фебрилитетът насочва
към инфекция, но липсата на повишена температура не изключва
инфекциозно заболяване, особено при пациентите, които са повъзрастни или имунокомпрометирани.
Тахикардията и ортостатичната хипотония говорят за хиповолемия. Локализацията на болката
ръководи останалата част от физикалния преглед. Лекарите трябва да обръщат особено внимание

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 21

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
на прегледа на сърцето и белите дробове при пациентите с болка в горната част на корема, тъй
като понякога може да се касае за
пневмония или сърдечна исхемия.
Има няколко специализирани
техники, оценяващи признаците,
асоциирани с определени етиологии на коремната болка. Когато са
налице, някои признаци предсказват с голяма вероятност определени заболявания.
Такива са признакът на Carnett
(засилване на болката, когато пациент в легнало положение напряга коремната стена чрез повдигане на главата и раменете от леглото) при пациенти с болка, произхождаща от коремната стена;
признакът на Мърфи при холецистит (въпреки че той е налице
само в 65% от случаите и не е надежден при по-възрастните пациенти) и psoas симптом при апендицит. Други симптоми, като например дефанс на коремната стена, не са специфични.
Прегледът на ректума и на малкия таз се препоръчват при пациентите с болка в долната част
на корема и таза. Чрез ректалния
преглед могат да се установят фекална задръжка, палпируема маса
или окултни кръвоизливи в изпражненията.
Болезненост и пълнота от дясната страна на ректума насочват
към ретроцекален апендикс. Прегледът на малкия таз може да установи вагинална секреция, която
говори за вагинит. Наличието на
болка при натиск върху маточната шийка и перитонеални признаци увеличават вероятността за ектопична бременност или други гинекологични усложнения като салпингит или тубо-овариален абсцес.

Диагностични
тестове
Лабораторни
изследвания. Диагностичните изследвания, които са показани, зависят
от клиничната ситуация. Пълна

Таблица 2. Показани образни изследвания според локализацията на болката
Локализация на болката
Горен десен квадрант
Ляв горен квадрант
Десен долен квадрант
Ляв долен квадрант
Супрапубично
CT – компютърна томография, IV –

Образно изследване
Ехография
СТ
СТ с IV контраст
СТ с IV и перорално приет контраст
Ехография
интравенозно

кръвна картина (ПКК) е удачна,
ако има съмнение за кръвозагуба
или за инфекция.
В проучване с участието на
пациенти на възраст 15 до 83 години със съмнение за апендицит
е установено, че левкоцитният
брой >10х109/l има 77% чувствителност и 63% специфичност за
поставяне на диагнозата. Това означава, че почти при един от четири пациенти с апендицит няма
покачване на левкоцитите.
При хората с болка в епигастриума се препоръчва едновременно изследване на амилаза и липаза, тъй като повишената
липаза с нормални нива на амилазата най-вероятно не се дължи на панкреатит. Определянето
на чернодробните показатели е
важно при пациентите с болка в
горния десен квадрант на корема.
Изследване на урината е показано при пациентите с хематурия, дизурия или болка в лумбалната област. Уринен тест за бременност трябва да се проведе
при жените в детеродна възраст,
които се оплакват от абдоминална болка с цел стесняване на диференциалната диагноза и определяне на подходящите образни
изследвания. Тестовете за хламидия и гонорея се препоръчват
при жените с риск за инфекции,
предавани по полов път.
Образни изследвания
Препоръките за първоначалните образни изследвания се базират на локализацията на коремната болка (Таблица 2). Ехографията се препоръчва при хора, явяващи се с болка в горния десен
квадрант. Радионуклидните из-

Брой 4, 2017

следвания са малко по-точни от
ехографията за детекция на остър
холецистит, но са по-скъпи, отнемат повече време и не допринасят за оценката на заболявания
извън жлъчните пътища.
Компютърната
томография
(CT) с интравенозен контраст се
препоръчва за оценка на възрастните с остра болка в долния десен квадрант на корема; CT с перорален и интравенозен контраст
е показана при болните с болка в
долния ляв квадрант.
Дивертикулитът
на
colon
sigmoideum е най-честата причина за болка в долния ляв квадрант при възрастните, като се съобщава, че CT има чувствителност от 79 дo 99% за детекция на
това състояние. CT е по-добра от
ехографията за диагностицирането на апендицит и за детекция на
причини за абдоминална болка
извън колона.
Болката в левия горен квадрант може да се дължи на различни клинични състояния, поради което указанията за образните изследвания не са така добре дефинирани. Ако анамнезата и физикалният преглед на пациента насочват към езофагеална
или стомашна патология, е показана ендоскопия.
При други хора с болка в горния ляв квадрант, CT е от полза,
тъй като изобразява панкреаса,
слезката, бъбреците, червата и
съдовете. Като цяло, CT има висока ефективност при идентифицирането на пациентите с неспецифична абдоминална болка, които се нуждаят от спешна интервенция.
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Фигура 1. Алгоритъм за оценка на коремната болка при специални популации
Оценка на коремната болка при специални популации
Жена в детеродна възраст

По-възрастен или увреден пациент

Направете тест за бременност

Положителен
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Висок риск (нестабилни витални
показатели, значими съпътващи
заболявания

Влиза в съображение инфекция
на пикочните пътища или дивертикулит

Влиза в съображение сепсис,
перфорация на вътрешен орган
или исхемия на червата

Общ диагностичен план
за коремна болка

Показана е компютърна томография и
влиза в съображение хоспитализация

Отрицателен

Показана е трансвагинална ехография
Влиза в съображение
за оценка на евентуалното наличие генитоуринарна причина за болката
на ектопична бременност или на
друго, асоциирано с бременността,
усложнение
Общ диагностичен план
за коремна болка

Обзорната рентгенография на
корема често е по-лесно достъпна
и по-евтина от ехографията или
CT и може да бъде от полза при
няколко обстоятелства. На рентгенография в изправено положение
на корема или гръдния кош може
да се установи свободен газ под
диафрагмата, което сочи наличието на перфорация в ГИТ.
На обзорната рентгенография
могат също така да се видят абнормни калцификати – към тях
се включват 10% жлъчни камъни,
90% бъбречни камъни и при 5%
от пациентите с апендицит.
Това образно изследване може
да бъде от полза при диагностицирането на чревна обструкция с
множество дилатирани бримки на
червата и водно-въздушни нива,
въпреки че сходна находка може
да има и при паралитичен илеус.
Жените в детеродна възраст са
предизвикателство при взимането на решения за диагностични
образни изследвания. Гинекологичните причини за коремна болка са по-често срещани при тези
жени и експозицията на радиация
трябва да се избягва, ако има вероятност за бременност.
Поради тази причина, най-често се препоръчват абдоминална
или трансвагинална ехография за
оценка на болката в долния ляв
квадрант на корема при жените в

Нисък риск (стабилни витални
показатели, ограничени съпътстващи
заболявания)

детеродна възраст и при бременните пациентки с болка в долния
десен квадрант.
Ако има съмнение за ектопична бременност, трябва да се извърши трансвагинална ехография, чиято сензитивност за детекция на това патологично състояние достига до 95% при пациентките с положителен тест
за бременност (нива на човешкия хорионгонадотропин – чХГ
>25 mIU/ml) и каквато и да било
абнормна находка от ехографията, докато отрицателният тест за
бременност и нормалната находка от ехографията на практика
изключват наличието на извънматочна бременност.
Трансвагиналната ехография е
също така от полза при диагностицирането на други гинекологични заболявания като фиброиди, торзия на яйчниците, овариални маси и тубо-овариални абсцеси.
Има определени популации,
при които спектърът на заболяването се различава значително от този при повечето пациенти. Необходимо е да се обръща
специално внимание при оценката на коремната болка при специални групи пациенти, като например жени или по-възрастни хора
(Фигура 1).
Коремната болка при жените
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може да бъде асоциирана с патологични състояния на органите в
малкия таз. Овариални кисти, маточни фиброиди, тубо-овариални
абсцеси и ендометриоза са често
срещани причини за долна абдоминална болка при жените.
При пациентките в детеродна
възраст трябва да се обърне специално внимание на евнтуалното
наличие на бременност, включително извънматочна, и загубата
на бременност.
Вероятността за наличие на
бременност променя възможността за заболяване и оказва съществено влияние върху диагностичния подход (избягване на експозицията на радиация при провеждането на диагностични изследвания).
По-възрастните пациенти с коремна болка представляват особено диагностично предизвикателство. При тази популация има
повишена честота на определени
заболявания (по-висока честота
на дивертикулоза или на сепсис
при тези с уроинфекции).
Клиничната изява може да бъде
по-различна при възрастните болни и недоброто припомняне на
детайли относно характеристиката на оплакванията или по-леко
изразените симптоми могат да доведат до грешна диагноза.
Има няколко заболявания, кои-
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то трябва да влязат в съображение при пациентите с коремна
болка поради увеличената честота и високия риск за заболеваемост и смъртност.
Окултните инфекции на пикочните пътища, перфорацията на
вътрешни органи и исхемичните
заболявания на червата са потенциално фатални състояния, които често се пропускат или се диагностицират късно при по-възрастните болни.
Стъпаловидният подход към
коремната болка изисква идентифициране на специфични високорискови популации. При пациентите с нисък риск локалиизацията на болката ръководи първоначалната диференциална диагноза.
Няколко области на корема заслужават специално внимание.
При болка в горния десен
квадрант анамнезата се фокусира
върху диференцирането на болка
от пулмонален, уринарен и хепатобилиарен произход (Фигура 2).

Фигура 2. Алгоритъм за оценка на болката в горния десен квадрант
на корема
Оценка на болката в горния десен квадрант на корема
Анамнеза на пациента

Белодробни симптоми

Уринарни симптоми

Коликообразна болка

Влиза в съображение
белодробна емболия
или пневмония

Влиза в съображение
инфекция на пикочните пътища
или нефролитиаза

Влиза в съображение
хепатобилиарна причина
или нефролитиаза

Физикален преглед

Тахипнея, хипоксия
или пулмонална находка

Болезненост в костовертебралната
Показана е ехография на
или супрапубичната област
корема, ако е недиагностична,
влиза в съображение
нефролитиаза
Ако рентгенография на гръден кош
Показано е изследване
на урина
е недиагностична, са показани
спирална CT и изследване на
D-димери за оценка на белодробен
тромбемболизъм
Пиурия
Хематурия

Влиза в съображение Влиза в съображение
инфекция на пикочните
нефролитиаза
пътища или пиелонефрит
CT
CT - компютърна томография

Фигура 3. Алгоритъм за оценка на болката в долния десен
квадрант на корема

Фигура 4. Алгоритъм за оценка на болката в долния ляв квадрант
на корема

Оценка на болката в долния десен квадрант на корема

Оценка на болката в долния ляв квадрант на корема

Пациент с анамнеза за фебрилитет
или болка, мигрираща от периумбиликалната област към десния долен
квадрант на корема

Да

Пациент с анамнеза за фебрилитет
или дивертикулоза

Да

Не

Влиза в съображение
перитонит или апендицит

Оценка за псоас-признак,
ригидност, дефанс или болка
от дясната страна на ректума

Не
Показана е оценка за подуване
на корема, болезненост и ректално
кървене

Позитивна находка
Позитивна находка

Влиза в съображение СТ с интравенозно
инжектиране на контраст

Негативна находка

Негативна находка

Показано е
изследване на
урината, на колона
или на малкия таз

Влиза в съображение компютърна томография
с перорално или интравенозно приложение
на контраст или емпирично лечение на
дивертикулита
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Урологична или
гинекологична оценка
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Ако има съмнение за уроинфекция или нефролитиаза, е показано изследване на урина. При пациентите с коликообразна болка,
фебрилитет, стеаторея или положителен симптом на Мърфи е показана ехография.
Оценката на болката в долния
десен квадрант на корема се ръководи от анамнезата на пациента (Фигура 3). При болните със
симптоми (фебрилитет, преместване на болката) или признаци
(псоас-признак, дефанс, мускулна ригидност), насочващи към
апедицит, трябва да се извърши
CT и спешна консултация с хирург.
Нормалният резултат от CT
изисква по-нататъшното провеждане на изследвания на урината,
колона и малкия таз.
Оценката на болката в долния
ляв квадрант се фокусира върху
възможността да се касае за дивертикулит (Фигура 4). Фебрилитетът, анамнезата за дивертикулоза или определени симптоми (подуване на корема, болезненост, ректално кървене) са показания за започване на емпирична терапия или за извършване на
CT.
Нормалният резултат от първоначалната оценка изисква понататъшни диагностични изследвания за урологични или гинекологични заболявания. Пациентите
с недиагностицирана болка трябва стриктно да се проследяват,
като влиза в съображение провеждането на консултация с тесен специалист.

Лечението на коремната
болка включва:
l Поведенчески промени, ако
коремната болка се дължи на
консумацията на определени храни и напитки
l Прием на медикаменти:
- спазмолитици, като хиосцинов бутилбромид, като част от
комплексното лечение на заболявания, съпроводени с болезне-
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ни спазми на гладката мускулатура на стомаха, червата, жлъчните пътища, пикочо-половата система, болезнена менструация
- лекарствени средства, потискащи киселинната секреция (блокери на протонната помпа – PPI,
H2-блокери) - емпиричната терапия с инхибитори на PPI e средство на първи избор за контрол
на ГЕРБ, като се препоръчва
8-седмичен курс за облекчаване
на симптомите и оздравяване на
ерозивния езофагит
l Антибиотици при наличие
на инфекция
l Хирургична интервенция
при наличие на индикации (ЗВ)
Използвани източници:
1. Huizen J. Fifteen possible causes of abdominal pain. Мedical News Today http://www.
medicalnewstoday.com/articles/318286.php
2. www.gsksource.com
3. Travelers’diarrhea www.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/chapter-2-the-pre-travel-consultation/travelers-diarrhea
4. Diemert D. Prevention and self-treatment of
travelers’ diarrhea. Clin Microbiol Rev 2006;
19: 583-594 http://cmr.asm.org
5. Cartwright S., Knudson M. Evaluation of
аcute abdominal pain in adults. American
Academy of Family Physicians: Evaluation of
acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician 2008;77(7):971-978 www.aafp.org/
afp/2008/0401/p971.html

Морска
болест
(кинетоза)
Mорската болест е неприятно състояние, настъпващо, когато хората са подложени на движение или на възприятие на движение (1). В резултат настъпват
симптоми на гадене, замаяност и
неразположение.
Смята се, че тя е физиологична. Почти всички хора получават
гореспоменатите симптоми, ако
бъдат изложени на достатъчно
силно изразени двигателни стимули.
Мозъкът оценява движението
на базата на комбинирана инфор-
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мация, която постъпва от вестибуларните, визуалните и проприоцептивните рецептори. Морската болест настъпва най-вероятно, когато стимулите, приложени
върху тези рецептори, са в конфликт.
Този конфликт причинява потежко изразени симптоми, когато пациентът се движи пасивно в
определени честоти. Тя се среща
много по-рядко по време на активни движения като например
ходене или плуване.
Почти всички хора получават морска болест, ако им бъдат приложени достатъчно силни стимули. При много типични условия, например на круизни
кораби, честотата й варира от 3
до 60%, в зависимост от проучването. Много рядко тя води до
заболеваемост и смъртност, които обичайно са резултат от други фактори.
Няколко изпитвания демонстрираха, че при жените е налице повишена честота и тежест
на симптомите и че бременните
жени са много по-податливи към
морска болест.
При деца на възраст под 2 години рядко се наблюдават симптоми на кинетоза, а честотата й
е най-висока във възрастта между 3 и 12 години; по-възрастните
хора са по-малко податливи.
За да се определи синдромът
като морска болест, е необходима експозиция към реални или
възприети стимули. Симптомите
са максимално изразени при движения с честота от 0.2 Hz (един
цикъл на всеки 5 секунди). Движения за продължителен период
като тези в клатещ се влак или
голям кораб е възможно почти да
не се усещат, но да причиняват
прояви на кинетоза.
Виртуални движения, като например такива на голям видео екран или други визуални движения, също могат да предизвикат
морска болест.
Най-типичният симптом е га-
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денето, въпреки че то често се
предшества от няколко по-дискретни прояви – замаяност, отпадналост, уморяемост и раздразнителност.
Те могат да бъдат много слабо изразени и често се приемат
погрешно за емоционален отговор към ситуацията. Много често първият симптом, за който съобщават пациентите, е чувство за
пълнота и дискомфорт в областта
на епигастриума.
Гаденето и повръщането при
морската болест могат да бъдат
доста тежко изразени. Замаяността може понякога да затрудни
ходенето. Може да настъпи синдромът на Sopite, който включва
комбинация от симптоми – апатия, депресия, нежелание за работа и понижено участие в групови активности.
Тези и други неврофизиологични симптоми като отпадналост, летаргия и тревожност могат да се задържат известно време след прекратяване на двигателните стимули.
Чувството за движение често персистира и след спиране на
самото движение. Този синдром,
който се нарича mal de debarque,
се смята за тревожен, ако персистира по-дълго от три дни.
Хората, които по-рано са имали морска болест, е по-вероятно
отново да получат оплаквания.
Заедно с бременните жени, пациентите с анамнеза за вестибуларни синдроми или заболявания и с
мигрена по-често страдат от кинетоза.
Освен повръщането, има малко установими физикални симптоми на морската болест. Moже
първоначално да има прозяване
и оригване. След това настъпват
периорална и лицева бледост,
които се комбинират с повишена
саливация, диафореза и зачервяване.
В среда, в която има двигателен стимул, диагнозата се поставя лесно. При нетипичните слу-
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чаи е необходимо да се изключат централни причини за вертиго. Възможо е хората да прекарат
церебрални съдови инциденти
или травма на главата по време
на пътуване, поради което тези
диагнози също трябва да влязат в
съображение.
Гаденето, асоциирано с бременност, може погрешно да се
припише на морска болест. Атипични форми на мигрена могат да
се изявят със симптоми, наподобяващи кинетоза.
Други причини за дискомфорт
трябва да бъдат оценени и лекувани емпирично. Също така,
трябва да се обърне внимание на
съпътстващи фактори, които могат да влошат още повече състоя-

нието на пациента – дехидратация, недоспиване, гладуване, хипогликемия, хипотермия, интоксикация, махмурлук, тревожност,
депресия.
При оценката на морската болест рядко са необходими лабораторни или образни изследвания, освен в редки случаи, когато е необходимо изключването на
друго състояние. Вероятно найполезното допълнително лабораторно изследване е тест за бременност.
При лечението на обусловените от кинетозата симптоми влизат в съображение различни хранителни добавки, като например
Антиметил. Той съдържа стандартизиран екстракт от джинджи-
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фил (Zingiber officinale), който
помага при гадене и повръщане
от различен произход и при стомашен дискомфорт.
Антиметил се използва се при
следните състояния:
l Преяждане, гастроинтестинални оплаквания след прием на
различни лекарствени средства,
гадене и повръщане при бременност, след операции и химиотерапии
l Морска болест - при пътуване по суша, море и въздух
Корените на джинджифила са
били използвани още преди 3 900
години в аюрведичната медицина и като подправка в азиатската кухня. Те съдържат 14 основни биоактивни компонента, като
основните му свойства се дължат на феноли, известни с името
джинджероли.
Екстрактът от джинджифил
оказва следните ефекти:
l Ускорява храносмилането в
червата и тяхното по-бързо изпразване
l Възстановява храносмилателния баланс
l Подпомага образуването и
отделянето на жлъчен сок
l Потиска центъра на повръщане
l Притежава антиоксидантен
ефект
l Подпомага за намаляване на
повишените нива на холестерола
l Има общ противовъзпалителен ефект
Antimetil съдържа екстракт
от джинджифил (стандартизиран сух екстракт от джинджифил (Zingiber officinale) - 50 mg
в таблетка), който е 10 пъти поконцентриран, от джинджифила на прах, съдържащ се в останалите хранителни добавки. Той
е подходящ за приложение при
деца над 3 години и при възрастни, включително и при бременни
жени. (ЗВ)
Използван източник:
1. Brainard A. Motion sickness. Medscape
Drugs and Diseases http://emedicine.medscape.com/article/2060606
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Витилиго
– клиника,
диагноза,
лечение
Витилигото може да бъде локализирано, генерализирано или универсално; диагнозата се поставя предимно на базата на клиничните симптоми,
кожната биопсия влиза в съображение
при съмнение за други пигментни нарушения; лечението може да бъде нехирургично (фототерапия, депигментиращо лечение) или хирургично (1).
Витилигото е придобито пигментно нарушение на кожата и
мукозните мембрани, което се характеризира с отграничени, депигментирани
участъци на кожата; често
се асоциира с автоимунни
нарушения, предимно засягащи щитовидната жлеза.
Лезиите при витилиго
имат следните характеристики:
l Бели или хипопигментирани
l Обикновено добре отграничени
l Кръгли, овални или
линеарни по форма
l Границите могат да бъдат изпъкнали
l Размерите варират от милиметри
до сантиметри
l С времето се увеличават центробежно с непредсказуема скорост
l Първоначалните лезии са локализирани на ръцете, предмишниците,
краката и лицето, предимно периорално и периокуларно
Клинични варианти на витилиго:
l Трихромно витилиго: Интермедиерна зона на хипохромия е локализирана между ахромен център и периферна незасегната кожа; естествената еволюция на хипопигментните
области е прогресия до пълна депигментация с поява на три цвята – кафяв, жълто-кафяв и бял, при един и

същ пациент
l Маргинално инфламаторно
витилиго: Лезиите имат червен, надигнат ръб, който в редки случаи е налице още от първоначалната поява на
витилигото или може да се появи няколко месеца по-късно; може да има
лек сърбеж
l Квадрихромно витилиго: Има
и четвърти цвят (тъмнокафяв) в областите на перифоликуларна репигментация
l Синьо витилиго: Характеризира се със синьо оцветяване на макулите
l Феномен на Koebner: Развитие
на характерни за витилиго лезии в областите на специфична травма, като
порязвания, изгаряния

Клинични класификации
Витилигото се класифицира като:
l Локализирано
l Генерализирано
l Универсално
Локализираното витилиго, от
своя страна, може да бъде:
l Фокално: Характеризира се с
една или повече макули в една област, най-често тази на n.trigeminus
l Сегментно: Изявява се като една
или повече макули, локализирани в
областта на определени дерматоми;
среща се най-често при децата; повече от половината от пациентите със
сегментно витилиго имат кичури бяла
коса (полиоза)
l Мукозно: Засегнати са само мукозните мембрани
Генерализираното
витилиго
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може да се изяви:
l Акрофациално: Депигментацията обхваща дисталните части на пръстите и периорифициалните области
l Вулгарно: Характеризира се с
разпръснати петна, които са широко
разпространени
l Смесено: Акрофациалното и
вулгарното витилиго, както и сегментното и акрофациалното, могат да
се срещат в комбинация
Универсалното витилиго води
до пълна или почти пълна депигментация; то обикновено се асоциира с
множествените ендокринни синдроми

Диагноза
Витилигото обикновено се диагностицира на базата на клиничната находка; кожната биопсия е понякога от
полза за отграничаването
му от други хипопигментни нарушения.
Микроскопското
изследване на засегнатата
кожа показва пълна липса на меланоцити в комбинация с тотална загуба на
пигментация на епидермиса. По ръбвете на лезиите могат да се наблюдават
повърхностни периваскуларни и перифоликуларни
инфилтрати, които са признак на клетъчно-медииран
процес, водещ до разрушаване на меланоцитите.
Други хистологични находки
включват: дегенеративни промени на
кератиноцитите и меланоцитите на
границата между лезиите и здравата кожа; епидермална вакуолизация,
задебеляване на базалната мембрана, загуба на пигмент и на меланоцити в епидермиса при оцветяване по
Fontana-Masson и при имунохистохимично изследване.
Лабораторни изследвания. Освен със заболявания на щитовидната
жлеза, витилигото може да бъде асоциирано с други автоимунни заболявания – захарен диабет, пернициозна анемия, болест на Адисон, alopecia
areata.
Пациентите трябва да бъдат информирани за признаците и симпто-
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мите, характерни за хипотиреоидизъм, диабет или други автоимунни заболявания. Появата на такива симптоми налага провеждането на съответните изследвания.
Изследването на тиреоидстимулиращия хормон (TSH, тиреотропин) е
икономически най-ефективният тест
за скрининг за щитовидни заболявания. От полза е и изследването на антинуклеарните антитела и на пълна
кръвна картина.
В съображение влиза и изследването на серумните антитиреоглобулинови антитела (анти-ТАТ) и на антитиреод пероксидазните антитела (анти-ТРО), особено ако има съмнения
за засягане на щитовидната жлеза.
Скринигът за диабет е чрез изследване на стойностите на кръвната глюкоза на гладно и на гликирания хемоглобин.

Асоциирани с витилиго
нарушения
Витилиго и очни заболявания.
В увеята и в ретината се съдържат
пигментни клетки. За хороидални нарушения се съобщава при до 30% oт
пациентите, а за ирит – при около
5%. Екзофталмията може да е симптом на болестта на Graves.
Увеитът е най-важното очно нарушение, асоциирано с витилиго. Найтежката форма на увеит се наблюдава при синдрома на Vogt-KoyanagiHarada, който се характеризира с витилиго, увеит, асептичен менинит, дисакузис, тинитус, полиоза и алопеция.
Синдромът на Alezzandrini включва витилиго в областта на лицето, полиоза, глухота и едностранни нарушения на зрението. Засегнатото око е с
понижена зрителна острота и атрофичен ирис. Въпреки че цветът на ириса
не се променя при пациентите с витилиго, при до 40% от случаите се наблюдават области на депигментация
в пигментния епител и в хороидеята.
Витилиго и автоимунни нарушения. Витилигото често се асоциира с автоимунни нарушения, предимно със засягане на щитовидната жлеза. Обикновено, кожните изменения
предшестват тиреоидната дисфункция.
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Пациентите с автоимунна полиендокринопатия кандидиаза-ектодермална дистрофия* са с повишена честота на витилиго. При този синдром,
автоантителата причиняват разрушаване на ендокринните клетки.
Данните от проучвания сочат още,
че съществува асоциация между положителната фамилна анамнеза за витилиго, наличието на автоимунни/ендокринни заболявания, левкотрихия
и повишената честота на витилиго
при децата. При децата с положителна фамилна анамнеза за заболяването
симптомите се изявяват по-рано.
Витилиго и нарушения на слуха. Меланинът може да играе важна
роля при установяването и/или поддържането на структурата и функцията на слуховата система и модулира
провеждането на слухови стимули от
вътрешното ухо.
Мембранозният лабиринт на вътрешното ухо съдържа меланоцити,
като най-силно изразената пигментация е в областта на scala vestibuli. Тъй
като витилигото засяга всички меланоцити, могат да настъпят слухови
нарушения. В няколко проучвания е
описано фамилно витилиго, асоциирано с нарушения на слуха и хипоакузис при 16% от болните с витилиго
на възраст <40 години.
Витилиго и меланом. Подобна
на витилиго депигментация може да
се наблюдава при пациентите с малигнен меланом, като се смята, че тя е
резултат от T-клетъчно медиирана реакция към антигенните клетки на меланома и кръстосана реактивност със
здравите меланоцити. При повечето пациенти с меланом или с витилиго се развиват антитела към антигени, които са налице както върху меланоцитите, така и върху меланомните клетки.
Тези факти подкрепят хипотезата,
че клиничната връзка между тези две
заболявания е резултат от имунен отговор към антигени, които са общи за
меланомните и за нормалните клетки.
В клинични проучвания е демонстрирано, че halo nevus, хипопигментация
или депигментация могат да се наблюдават при пациентите с меланом.
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Депигментацията или хипопигментацията се разпространява центробежно от трункуса към други части
на тялото. Областите на депигментация могат да бъдат отдалечени от
първоначалната локализация на меланома. Въпреки че при по-голямата
част от болните вероятно меланомът
е метастазирал, има данни, че наличието на витилиго удължава преживяемостта.

Лечение
Нехирургичното лечение на витилиго включва: системна фототерапия, лазерна терапия и системни кротикостероиди. Локалните терапии са депигментираща терапия и
микропигментация. Moже да се използва татуиране за пигментиране
на депигментираните области при
хора с тъмна кожа. Оперативното
лечение включва няколко типа репигментационна хирургия.
Не съществува терапевтичен подход, който да води до постигане на
добри резултати при всички пациенти; отговорът към лечението варира в много голяма степен. Терапията трябва да бъде индивидуализирана и е необходимо пациентите да
бъдат информирани за асоциираните с нея рискове.
Тясноспектърната
(narrow
band – NB)-UVB фототерапия (с
дължина на вълната 311 nm) е метод на първи избор при активно и/
или обхващащо големи области на
кожата несегментно вигилиго (над
15% oт цялата телесна повърхност).
Прилага се два-три пъти седмично,
но никога в последователни дни.
Лечението е безопасно за деца, за
бременни и кърмещи жени. Краткосрочните странични ефекти включват сърбеж и ксероза. В няколко
проучвания е демонстрирана ефикасността на NB-UV-B лечението
като монотерапия.
Данните от едно изпитване сочат,
че пероралният прием на витамин Е
може да бъде ценно адювантно лечение, предотвратяващо липидната пероксидация на клетъчната мембрана на меланоцитите и увеличаващо ефикасността на NB-UV-B.
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UV-B тясноспектърната микрофототерапия е насочена срещу специфични малки лезии. Селективна
NB-UV-B (311 nm) се прилага чрез
фиброоптична система за насочване
на лъчите към специфични области
на кожата.
Перорално приети псоралени
(фотосенсибилизиращи
субстанции) плюс UVA радиация (с дължина на вълната от 320 nm до 340 nm)
- PUVA - се използва при случаи с
генерализирано витилиго.
Псоралените могат да се прилагат локално или перорално, като
приложението им се последва от излагане на изкуствена ултравиолетова светлина или на естествена слънчева светлина. Лезиите, разположени на гърба на ръцете и на краката,
са високо резистентни на терапия.
Най-добри резултати от PUVA
се получават в областта на лицето,
трункуса и проксималните части на
крайниците. Обикновено е необходимо приложението на тази терапия
два-три пъти седмично в продължение на много месеци докато се постигне сливане на областите на репигментация от перифоликуларните
отвори до постигането на пълна репигментация. Общият брой на необходимите приложения на PUVA е от
50 до 300.
Предимствата на NB-UV-B пред
PUVA включват по-кратката продължителност на лечението, липсата
на разходи за медикаменти, липсата на гастроинтестинални странични
ефекти (гадене), както и липсата на
необходимост от последваща фотопротекция.
Лазерна терапия. Иновативен
метод е фототерапията с excimer
(ексаймер) лазер, който продуцира
монохроматични лъчи с дължина на
вълната 308 nm за лечението на локализирани форми на заболяването.
Това лечение е ефикасно, безопасно и добре толерирано, когато витилигото обхваща <30% от телесната повърхност. Прилага се два
пъти седмично, като са необходими
24-48 сесии. Недостатък е високата
му цена.
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Според резултатите от проведени през 2004 и 2007 година проучвания, комбинираното приложение на унгвент, съдържащ 0.1%
tacrolimus, заедно с 308-nm ексаймер лазер, превъзхожда монотерапията с ексаймер лазер при лечението на UV-резистентни лезии при витилиго.
Данните от ретроспективно изследване показаха, че при болните
със сегментно витилиго се постига по-добра репигментация, когато
ексаймер лазерът се прилага в поранните фази на заболяването. Дългосрочното приложение и високата
кумулативна доза на UV енергията
на този тип лазер са били асоциирани с по-добър отговор.
Терапия със стероиди. Кортикостероидите за системно приложение (prednisone) се използват при
лечението на витилиго, но продължителната им употреба не е желателна поради повишения риск за
токсични ефекти.
Има данни, че се постига терапевтичен успех, когато стероидите се прилагат в пулсови дози или в
ниски дози с цел минимизиране на
страничните ефекти. Винаги е необходимо да се преценяват ползите и
вредите от терапията.
В много случаи, лечението на локализираното витилиго започва с
кортикостероид за топикално приложение, тъй като това улеснява както лекарите, така и пациентите при
спазването на терапията.
Резултатите от такова лечение са
умерено успешни, в частност при
болните с локализирано витилиго
и/или с възпалителен компонент на
заболяването, дори и когато възпалението е субклинично.
Като цяло, интралезионалното приложение на кортикостероиди
трябва да се избягва поради болката, асоциирана с инжектирането, и
поради риска за кожна атрофия.
Локални терапии. Унгвентите с tacrolimus (0.03% или 0.1%)
са ефективна алтернативна терапия
за витилиго, особено когато заболяването обхваща главата и шията.
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Както вече беше отбелязано по-горе, 0.1% tacrolimus повишава ефикасността на 308-nm ексаймер лазера при пациентите с UV-резистентно витилиго.
В областта на лицето, NB-UV-B
терапията води до по-добри резултати, ако се комбинира с унгвент, съдържащ 1% pimecrolimus, отколкото
ако се прилага самостоятелно.
Резултатите от проведено през
2009 година проучване показват,
че комбинирането на унгвент с 1%
pimecrolimus с микродермоабразия
ускорява времето до настъпване на
терапевтичен отговор и степента на
репигментация при децата с витилиго.
Аналозите на витамин D, в частност calcipotriol и tacalcitol, се използват като топикални терапевтични средства при витилиго. Те са насочени срещу локалния имунен отговор и действат върху специфичната Т-клетъчна активация.
Ефектите им се осъществяват
чрез потискане на прехода на Тклетките от ранна към късна G1
фаза и чрез инхибиране на експресията на различни проинфламаторни цитокини, кодиращи туморнекротичния фактор алфа и интерферон гама.
Аналозите на витамин Д повлияват съзряването и диференциацията на меланоцитите, като успоредно с това стимулират меланогенезата. Комбинацията от топикално приложен calcipotriene и NB-UV-B или
PUVA е асоциирана с по-добър терапевтичен ефект, отколкото монотерапията.
Изследвано е приложението на
унгвент, съдържащ 4% khellin, заедно с монохроматична ексаймер
светлина (monochromatic excimer
light - MEL). 48 пациенти с витилиго са рандомизирани в три групи.
В група I са включени 16 болни, лекувани с MEL 308 nm веднъж седмично и приемали витамин
E per os.; в група II - 16 пациенти,
третирани с MEL 308 nm един път
седмично в комбинация със съдържащ 4% khellin унгвент (MEL-K) и
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получавали витамин E перорално; в
група III (контролна) - 16 участници, получавали само витамин E p.o.
Ефикасността е оценена в края на
12-ата седмица на базата на процента на постигнатата репигментация.
Резултатите показват, че клиничният отговор, постигнат при групи I
и II, е бил по-висок в сравнение с
контролната група, без да има сигнификантни различия. Използването
на 4% khellin може да влезе в съображение като терапевтична алтернатива при лечението на витилиго, е
изводът на авторите.
Депигментираща терапия. Ако
витилигото е широко разпространено и ако опитите за репигментиране
не водят до задоволителни резултати, при подбрани пациенти може да
се направи опит за депигментация.
Преди започването на такава терапия е важно да се оценят дългосрочните социални и емоциални последствия от нея. Пациентът трябва
да бъде добре информиран, че депигментацията е перманентна. Препоръчителна е консултация с психолог.
Използва
се
монобензон
(monobenzone ethyl ester – MBEH,
монобензилов етер на хидрохинон),
който обикновено причинява необратима депигментация; може да се
приложи и рубиновият лазер с Qмодулация (Q-switched ruby laser).
Локалната PUVA терапия може
да бъде от полза при някои пациенти
с локализирани лезии. Използват се
крем и разтвор на 8-methoxypsoralen
(концентрация 0.1-0.3%). Те се прилагат 30 минути преди експозицията
на UV-A лъчи (обикновено 0.1-0.3 J/
cm2 UV-A). Приложението е веднъж
или два пъти седмично.
Лекарите, предписващи PUVA,
трябва да бъдат добре запознати с
асоциираните с лечението рискове.
Трябва да се избягва допълнителната експозиция на UV-A лъчи, докато кожата е сенсибилизирана, защото това може да доведе до тежки изгаряния.
Всички пациенти с витилиго
трябва да използват слънцезащитни кремове за минимизиране на ри-
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ска за слънчево изгаряне или за повторно увреждане от слънцето на депигментираната кожа. Също така,
след придобиване на тен на здравата кожа, още повече изпъкват депигментираните участъци.
Показани са продукти със SPF
(sun protection factor) >/=15. Болните трябва да бъдат добре информирани, че повечето слънцезащитни
кремове осигуряват ограничена протекция спрямо UV-A лъчите.

Хирургично лечение
Съществуват хирургични алтернативи за лечението на витилиго, но те
са ограничени до сегментното и локализираното витилиго. В различни
клинични проучвания е демонстрирано, че унилатералното (сегментно)
витилиго отговаря най-добре на оперативни интервенции.
В някои области като дорзалната
част на пръстите, глезените, челото и
линията на косата не се постига добра репигментация. Болните с ограничено витилиго със стабилна активност са кандидати за хирургична
трансплантация.
Най-важните фактори, сочещи
стабилността на лезиите, са:
l Липса на прогресия на лезиите
в продължение на най-малко две години
l Спонтанна репигментация, която показва липсата на активност на
заболяването
l Положителният тест с миниграфтове (minigrafting test), демонстриращ репигментация на 4-5 миниграфта, е най-достоверното доказателство за стабилността на витилигото
l Унилатералното витилиго е найстабилната форма на заболяването
Описани са пет основни метода на
репигментационна хирургия:
l Некултивирани епидермални
суспензии: След отстраняването на
ахромния епидермис, върху денудираната област се прилага епидермална суспензия с меланоцити и кератиноцити, получена чрез специална обработка на здрава донорска кожа, и
веднага се покрива с незалепващи
превръзки.
Данните от клинично проучване
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показват, че при 71% от пациентите
е постигната повече от 75% репигментация, особено при сегментното
витилиго. Възможно е наличието на
несъответствие в цветовете, а репигментацията на генерализираното витилиго не е била толкова успешна.
l Тънки дермоепидермални
графтове: Депигментираният епидермис се отстранява чрез повърхностна дермоабразия, включваща папиларния дермис, и много тънки дермо-епидермални слоеве се присаждат
върху денудираната кожа
l Вакуумно епидермално присаждане: Eпидермални присадки могат да се получат чрез вакуумна аспирация, обикновено със 150 mmHg.
Областите на присаждане се подготвят чрез аспирация, замразяване или
дермоабразия 24 часа преди присаждането. Депигментираният покривен
слой се отстранява и епидермалната
присадка се поставя върху областите с витилиго.
l „Punch minigrafting“: Малки
донорски присадки се въвеждат в инцизии на кожата на реципиента. Заздравяване на кожата и поява на репигментация настъпват в рамките на
4-6 седмици. Обикновено козметичните резултати са много добри.
l Култивиран епидермис с меланоцити или култивирани меланоцитни суспензии: Депигментираната кожа се отстранява чрез приложение на течен азот, повърхностна дермоабразия или лазери с въглероден двуокис; присаждат се много
тънки слоеве от култивирания епидермис или суспензиите се прилагат
върху денудираната повърхност
Друг терапевтичен вариант е
микропигментацията. Татуирането
може да се използва за репигментиране на депигментираната кожа при
хора с тъмна кожа. Много е трудно
да се постигне точно съответствие на
цветовете, тъй като те избледняват с
времето. (ЗВ)
* APECED - autoimmune polyendocrinopathycandidiasis-ectodermal dystrophy
Използван източник:
1. Groysman V. Vitiligo. MedscapeDermatology
http://emedicine.medscape.com/article/1068962overview
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Диабет тип
1 в детскоюношеска
възраст

l Кетонурия и клинични симптоми на диабетна кетоацидоза
(ДКА)
Серологичните маркери за автоимунен патологичен процес,
включително антитела срещу островните клетки, GAD (glutamic
acid decarboxylase, декарбоксилаза на глутаматната киселина), IA-

ДТ1 е характерна и повишената
склонност към кетоацидоза.

Диагноза

Кръвна глюкоза. Определянето на нивата на кръвната глюкоза
в проби от капилярна кръв, с помощта на глюкомер, е обичайният
метод за всекидневен контрол на
диабета.
Диагностичните критерии на Американската диабетна асоциация
(ADA) включват:
l Плазмена глюкоза
на гладно (ПГГ) >/=7.0
mmol/l*, като на гладно
означава липса на калориен внос най-малко 8 часа
преди изследването или
l Стойности на плазмената глюкоза на втория час (2чПГ) >/=11.1
mmol/l** по време на
оралния глюкозотолерантен тест (ОГТТ) с максиФигура 1. Диаграма на ефектите на инсулиновия дефицит
мално 75 g глюкоза (глюкоза 1.75 g/kg телесно теИнсулинов
дефицит
гло, разтворена във вода),
или
Мобилизация на Нарушено навлизане на
l Случайна стойност
Гликогенолиза
Глюконеогенеза
глюкоза в клетките на
мазнини
черния дроб, мастната
на ПГ>/=11.1 mmol/l**,
тъкан и мускулите
измерена по всяко време на деня, независимо от
Хипергликемия
Повишен
часа на последното хранеКетогенеза
апетит
не, при пациент с класиЗагуба на мусГлюкозурия
чески симптоми на хиперкулна маса
гликемия или хипергликемична криза
Кетонемия
Полидипсия
Полиурия
Загуба на тегло

Захарният диабет тип
1 (ДТ1), имунно-медииран, е хронично заболяване, което се характеризира с липсваща собствена продукция на инсулин
(водеща до абсолютен или
относителен - в ситуации
на повишени нужди, инсулинов дефицит) поради автоимунна, Т-клетъчно медиирана деструкция
на бета-клетките на панкреаса. Повечето деца с
ДТ1 се нуждаят от екзогенно приложение на инсулин през целия си живот, тъй като при над 50%
от случаите не настъпва
парциална клинична ремисия (фаза на „медения
месец“) през първите месеци след изявата на заболяването и инициирането на инсулиновото лечение (1).
ДТ1 се изявява клинично, когато около 90% от
бета-клетките са разрушеЗабележка:
ни. Три четвърти от всич* Съответните стойности (mmol/l)
Метаболитна
ките сл учаи на ДТ1 възса ≥6.3 при изследване на венозна
Дехидратация
Хипервентилация
ацидоза
или на капилярна кръв
никват (се диагностици** ≥10.0 във венозна кръв и ≥11.1
рат) под 18-годишна възmmol/l в капилярна кръв
Гадене
раст.
Гликиран хемоглобин.
и повръщане
Хиповолемия
На Фигура 1 са предОпределянето на нивата
ставени ефектите на дена гликирания хемоглоБъбречна неЗагуба
достатъчност
на електролити
фицита на инсулин.
бин (HbA1c) е най-добриПонижен
Признаците и симпят метод за контролиране
церебрален
кръвоток
томите на ДТ1 включна диабета в средносроКома и летален
ват:
чен и дългосрочен план.
изход
l Хипергликемия
Международна експертl Глюкозурия
на комисия, включваща
l Полидипсия
2, IA-2ß или инсулинови антитела,
представители на ADA, Европейl Енуреза
се откриват при 85-90% от пациската асоциация за изучаване на
l Необяснима загуба на тегло
ентите с хипергликемия на гладдиабета (EASD), Международната
l Неспецифична отпадналост
но. Освен това, за пациентите с
диабетна федерация (IDF) и Меж-
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ност. Целта на хранителния режим е да се постигне баланс между приема на храна, дозата на инсулина и физическата активност,
за да могат нивата на кръвната глюкоза да се поддържат възможно най-близо до референтните
стойности, като се избягват хипои хипергликемиите.
По-долу са представени поЛечение
следните консенсусни препоръки
за храненето (но те трябва да се
Гликемичен контрол. ADA и
ISPAD препоръчват таргетно ниво
разглеждат в контекста на особена HbA1c <7.5% при всички деца
ностите на всеки пациент):
и юноши с ДТ1, незавиl
Въглехидрати
–
Фигура 2. Възможен механизъм за развитие на ДТ1
симо от възрастта им.
трябва да осигуряват 50Диаграма на възможните механизми за развитие на ДТ1
Според ADA, по-ни55% oт дневния прием
ско ниво на HbA1c (<7%)
на енергия; не повече от
Предразположеност
може да бъде от пол10% трябва да идват от
за, ако неговото постизахароза или други рафиГенетични
Околна среда
фактори
гане не води до увеличенирани въглехидрати
ние на честотата на хипоl Мазнини – трябва
Имунологичен
гликемиите. Поради това,
да осигуряват 30-35% oт
прайминг
при всеки пациент трябдневния енергиен прием
ва да се поставят индивиl Белтъци - 10-15% oт
дуални цели за гликемидневния прием на енергия
чен контрол, след преценФизическото натоварАвтоимунно заболяване
ка на съотношението полване е асоциирано с реалза/риск (полза от контрони предимства при децала на хипергликемията с
та с метаболитното забоДеструкция на клетките
на Лангерхансовите острови
цел превенция на диабетляване и те трябва да бъната нефропатия и сърдат насърчавани редовно
дечносъдовите заболявада извършват физически
ния спрямо риск от повиупражнения.
Инсулинов дефицит
шена честота на хипоглиДТ1 е хронично метакемиите, особено при поболитно заболяване, прималките деца).
чинено от абсолютен или
Клинично изявен
При децата под 6-гоотносителен дефицит на
диабет
дишна възраст, както и
инсулин, който е анабопри деца и юноши с чести
лен хормон. Инсулинът се
хипогликемии или с намапродуцира от бета-клетТерапията включва приложение
лен усет за улавяне на хипогликите на Лангерхансовите острона базален и препрандиален инкемия, трябва специално внимави на панкреаса и липсата, десулин, като през последните гоние и промяна на целите за гликеструкцията или загубата от друдини предимство имат инсулиномичен контрол с оглед избягване
го естество на тези клетки води
вите аналози - съответно дългона тежките хипогликемии. Малкидо ДТ1. Възможен механизъм за
действащите инсулини glargine
развитието на ДТ1 е представен
те деца не могат да разпознават
и detemir, или бързодействащина Фигура 2.
симптомите на хипогликемия или
те lispro, aspart и glulisine. УлтраЗахарният диабет тип 2 (ДТ2) е
да предприемат мерки за нейното
дългодействащият инсулинов анахетерогенно нарушение. Повечето
овладяване.
лог degludec също е разрешен да
пациенти с ДТ2 имат инсулиноПреди хранене (препрандиалсе използва за базален инсулин
ва резистентност и техните бетано) експертите на ADA препоръчпри деца на възраст от една годиклетки са лишени от способносват стойности на кръвната глюкоза 5.0-7.2 mmol/l, а вечер прена нагоре.
тта да преодолеят тази резистентди лягане и през нощта - 5.0-8.3
Диета и физическа активност. В някои държави 20% или
дународното дружество по детски
и юношески диабет (ISPAD) препоръчват използването на HbA1c
както за диагностициране на диабета (експертите от ISPAD не са
толкова категорични относно рутинното му използване като скрининг текст), така и за критерий за
постигане на оптимален гликемичен контрол.
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mmol/l. Стойностите на постпрандиалната кръвна глюкоза трябва да се измерват при несъответствие между препрандиалните
стойности на кръвната глюкоза и
нивото на HbA1c с оглед адаптиране на дозите на препрандиалния
инсулин при пациентите на базално-болусен режим.
Инсулинотерапия. При всички
пациенти с ДТ1 се налага провеждането на инсулинотерапия, като
дозите се адаптират в зависимост
от нивата на кръвната глюкоза.
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повече от новите пациенти с диабет в детството или през пубертета имат тази форма на диабет,
което се дължи с повишената честота на затлъстяване.
Други пациенти могат да имат
наследствени нарушения, асоциирани с инсулинова резистентност, водещи до моногенен диабет тип MODY (maturity onset
diabetes of the young).
По-рядко срещани са: неонаталният диабет (изявява се през
първите три месеца от живота, като перманентната му форма
се дължи на панкреасна аплазия,
свързана с редки генетични мутации), вроденият митохондриален
диабет (често се придружава от
сензоневрална глухота и се дължи
на мутирала митохондриална ДНК, която се пренася от майката), свързаният с кистична фиброза
диабет и индуцираният от
някои медикаменти диабет. По-долу е разгледан
само имунно-медиирания
ДТ1.

на кома може да не се възстанови в рамките на 10 минути, въпреки съответната терапия. При
никакви обстоятелства не трябва
да се прилага по-нататъшно лечение, особено интравенозна глюкоза, докато не се проверят нивата
на кръвната глюкоза и не се установи, че са под нормите.
Свръхтерапията на хипогликемията може да доведе до мозъчен
оток и летален изход. Ако комата
персистира, трябва да се търсят
други причини.
Хипогликемията е особено
опасна при децата на възраст <4
години, тъй като се смята, че ниските нива на кръвната глюкоза
могат да доведат до нарушаване
на интелектуалните функции на

Хипогликемия
Хипогликемията е вероятно най-ненавижданото и предизвикващо найголям страх усложнение
на диабета, от гледна точка детето и на семейството.
Леката хипогликемия може да
се овладее чрез приложение на
бързорезорбиращи се перорални
въглехидрати или глюкоза. При
пациентите в кома се инжектира
интрамускулно хормонът глюкагон, който стимулира отделянето
на гликоген от черния дроб и освобождаването на глюкоза в циркулацията.
Когато това е удачно, алтернативна терапия е интравенозно
приложена глюкоза (за предпочитане с концентрация не по-висока от 10%). Всички изброени терапевтични мерки осигуряват възстановяване в рамките на приблизително 10 минути.
Понякога дете с хипогликемич-

по-късен етап от живота. Към настоящия момент, обаче, се смята,
че персистиращата хипергликемия
е по-вредна.

Хипергликемия
При хората с диабет стойностите на глюкозата нарастват, ако
инсулинът е недостатъчен за даден глюкозен товар.
Бъбречният праг за реабсорбция на глюкозата се превишава,
когато стойностите на серумната глюкоза са над 10 mmol/l, което причинява глюкозурия с типичните симптоми на полиурия и полидипсия.
При всички деца с диабет има
епизоди на хипергликемия, но
персистиращата
хипергликемия
при много малките деца (възраст
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<4 години) може да доведе до нарушаване на интелектуалните
функции на по-късен етап от живота.

Диабетна
кетоацидоза
Диабетната кетоацидоза (ДКА)
е много по-рядко срещана от хипогликемията, но е потенциално
животозастрашаващо състояние.
Кетоза обикновено не настъпва
при наличието на инсулин. При
липса на инсулин, обаче, тежка
хипергликемия, дехидратация и
продукция на кетони допринасят
за развитието на ДКА.
Най-сериозното усложнение
на ДКА е развитието на мозъчен оток, което повишава риска
за летален изход и заболеваемост
в дългосрочен план. Найголяма е вероятността за
развитие на церебрален
едем при много малки деца
към момента на поставяне
на диагнозата.
ДКА обикновено се
развива след нарастваща
хипергликемия и симптоми на осмотична диуреза. Най-честите симптоми
са гадене, повръщане, коремна болка. ДКА може
да се изяви и като респираторен дистрес.
Биохимичната дефиниция на
ДКА, предложена от International
Society of Pediatric and Adolescent
Diabetes (ISPAD) и European
Society of Pediatric Endocrinology,
е:
l хипергликемия – кръвна глюкоза =/>11 mmol/l
l pH на венозна кръв <7.3 или
бикарбонат <15 mmol/l
l кетонемия (бета-хидроксибутират >1 mmol/l) и/или кетонурия
ДКА възниква при състояние
на относителен или абсолютен дефицит на инсулин в комбинация с
повишени нива на контраинсуларните хормони – глюкагон, адреналин, кортизол, растежен хормон.
Абсолютен дефицит на инсулин е налице при първоначалната
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изява на ДТ1 и при прекъсване на
инсулинолечението (нарушена инсулинова доставка, например поради техническа неизправност на
инсулиновата помпа).
Относителен инсулинов дефицит се среща по време на остър
стрес, травма, сепсис, хирургични
интервенции или интеркурентни
заболявания като гастроентерит
(вследствие на повишените инсулинови нужди).
Инсулинопенията
причинява
повишен катаболизъм (увеличени
глюконеогенеза и гликогенолиза),
водещ до хипергликемия. Хипергликемията, от своя страна, причинява осмотична диуреза и дехидратация.
Нарушеното периферно усвояване на глюкозата води до стимулиране на липолизата като алтернативен източник на енергия. Това
води до образуваване на свободни
мастни киселини (СМК) и до кетогенеза, кетоза (намален алкален
резерв) и метаболитна ацидоза.
Комбинацията от тези метаболитни нарушения и особено задълбочаването на ацидозата води
до потискане на съзнанието и
до кома, ако не се предприемат
адекватни терапевтични мерки за
овладяване на състоянието.

на диабета.
Честотата и тежестта на ретинопатията нарастват с възрастта
и са най-високи при пациентите с
лош контрол на диабета. През последните години, честотата и тежестта на това усложнение намалява, но то се развива при почти
80% от пациентите с ДТ1.

Диабетна нефропатия
и хипертония
Точният механизъм на развитие на диабетната нефропатия не
е известен. Пиковата честота е
след пубертета, 10-15 години след
поставянето на диагнозата и може

Диабетна
ретинопатия
Диабетната ретинопатия е рядко срещана преди пубертета или в
рамките на пет години от изявата
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Периферна и автономна
невропатия
Периферните и автономните
нерви се засягат от ДТ1. Хипергликемичните ефекти върху аксоните и микроваскуларни изменения на ендоневроналните капиляри са възможните механизми.
Описани са автономни промени, включващи сърдечносъдовия
контрол (сърдечна честота, постурален отговор) при до 40% от
децата с диабет. Вероятността за
тези патологични изменения нараства с увеличаване на давността
на диабета и с влошаване на контрола.

Макроваскуларно
заболяване

Хипертрофия на
инжекционното място
Ако децата инжектират инсулина си постоянно на същото място, може да се развие оток на подкожните тъкани, което причинява участъци на уплътнение, повлияващи неблагоприятно абсорбцията на инсулина. Проблемът се
разрешава чрез редовна смяна на
местата на инжектиране.
Възможно е да настъпи и мастна атрофия, вероятно във връзка
с инсулинови антитела. Това състояние е много по-рядко срещано.

гиотензин-конвертиращия ензим
(ACEi) или на ангиотензин-рецепторни блокери (ARB) и агресивен
контрол на АН. Редовният скрининг за микроалбуминурия е възможност за ранна детекция и лечение с цел превенция на БН.
При децата на възраст <15 години с персистираща протеинурия, причината за ХБЗ може да
бъде и извън диабета и те трябва
да бъдат насочени към детски нефролог за по-нататъшна оценка.

да засегне до 30% от пациентите
с ДТ1.
При болните с нефропатия скоростта на екскреция на албумина (albumin excretion rate - AER)
се увеличава до настъпването на
изявена протеинурия, като това
може да прогресира до бъбречна
недостатъчност (БН).
Артериалното налягане (АН)
нараства с повишаването на AER
и хипертонията ускорява прогресията на хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ).
Прогресията на нефропатията
може да се забави или спре чрез
подобрен гликемичен контрол,
приложение на инхибитори на ан-
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Въпреки че това усложнение не
се среща при децата, то е важна
причина за заболеваемост и преждевременна смъртност при възрастните с диабет. Пациентите с
ДТ1 са с два пъти по-висок риск
за фатален миокарден инфаркт
(МИ) и инсулт, отколкото хората без диабет. Хората с ДТ1 имат
също така четирикратно повишен
риск за атеросклероза.
Тютюнопушенето, хипертонията, хиперлипидемията и лошият контрол на диабета увеличават
в голяма степен риска за съдово
заболяване. Тютюнопушенето, в
частност, може да повиши вероятността за МИ десетократно.

Автоимунни заболявания
Хипотиреоидизмът засяга 2-5%
от децата с диабет, а хипертиреоидизмът – 1%. Хипертиреоидизъм
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Omnitest® 5
Код по НЗОК WF098
 Изключително висока точност и надеждност.
 Подходящ за клиники и отделения по Хемодиализа
и за пациенти на хемодиализа.
 Наличие на App (AppleStore)
 Изключително бърз и лесен трансфер на данните
от апарата към друго устройство.
 Убождащото устройство е с нов и иновативен
дизайн - човек може да работи само с една ръка,
т.е. само с палеца го зарежда и натиска „спусъка“
 Апаратът е със светещ порт и екран за по-добра
видимост и контрол по време на измерването
(особено полезно за по-възрастни хора)
 Отговаря на най-високите стандарти и изисквания,
а именно: ISO 15197:2013

Omnitest® 3
Код по НЗОК WF076
Безопасно количество кръв в пробата: само 0.3 μL
Голям отвор за тест лентата (Код по НЗОК: WF076)
Постоянно посочване на датата и часа
Голям обем на паметта - 365 измервания
Прехвърляне на данните към персонален
компютър
 Автоматичното кодиране елиминира опасността от
грешно използване







Б.Браун Медикал ЕООД
София, 1528, бул. Христофор Колумб 64
София Еърпорт Център
Офис сграда 2, етаж 1, офис 111
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 20 124
37
на цената на един разговор
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обикновено се установява при диагностицирането на ДТ1.
Въпреки че болестта на Адисон
е рядко срещана, като засяга помалко от 1% от децата с диабет,
тя е животозастрашаващо състояние, което лесно се пропуска. Болестта на Адисон може да доведе
до понижаване на нуждите от инсулин и до нарастване на честотата на хипогликемия (тези ефекти
могат също да бъдат резултат от
недиагностициран хипотиреоидизъм).
Глутеновата ентеропатия (целиакия), която вероятно също е автоимунно заболяване, може да засегне до 5% от децата с ДТ1.
Necrobiosis lipoidica е друга
форма на автоимунно заболяване. Това състояние се среща обикновено, но не само, при хората с
ДТ1. Necrobiosis lipoidica засяга
1-2% от децата с ДТ1 и може да
бъде по-честа при случаите с лош
гликемичен контрол.

Ограничена ставна
подвижност
Смята се, че ограничената
ставна подвижност (засягаща предимно крайниците) е асоциирана
с лош контрол на диабета. Първоначално описана при около 30%
от болните с ДТ1, ограничената
ставна подвижност се среща при
50% от пациентите на възраст
>10 години, които са с давност на
диабета над пет години.
Това състояние ограничава екстензията на ставите, като води до
затруднено притискане на дланите
една към друга. Кожата на хората
с тежко ставно засягане е задебелена и е с восъчен вид.
Подобреният контрол на диабета през последните няколко години доведе до понижаване на честотата на тези допълнителни усложнения почти четири пъти. Пациентите имат значително по-малко тежки ограничения на ставната
подвижност.
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Патофизиология на ДТ1
Инсулинът е от изключителна
важност за метаболизирането на
въглехидратите, мазнините и белтъците. Той понижава нивата на
кръвната глюкоза, като позволява на глюкозата да навлезе в мускулните клетки и стимулира превръщането на глюкозата в гликоген (гликогенеза) като форма за
складиране на въглехидратите.
Инсулинът също така потиска освобождаването на складираната глюкоза от гликогена в черния дроб (гликогенолиза) и забавя разграждането на мазнините
до триглицериди, свободни мастни киселини и кетони. Той стимулира натрупването на мазнини.
Освен това, инсулинът инхибира разграждането на мазнините и протеините в черния дроб и
бъбреците за продукция на глюкоза (глюконеогенеза).
Хипергликемия
(случайна стойност на кръвната глюкоза =/> 11 mmol/l) настъпва, когато инсулиновият дефицит доведе до непотисната глюконеогенеза и предотвратява използването
и складирането на циркулиращата глюкоза.
Бъбреците не могат да реабсорбират излишната глюкоза,
което води до глюкозурия, осмотична диуреза, жажда и дехидратация. Повишеното разграждане
на мазнини и протеини има за резултат продукция на кетони и загуба на тегло. Детето с ДТ1 отслабва прогресивно и може да загине в резултат на ДКА.
Хипогликемия.
Инсулинът
инхибира глюкогеногенезата и
гликогенолизата, като стимулира
усвояването на глюкозата. При
хората без диабет продукцията на
инсулин от бета-клетките на панкреаса се потиска, когато нивата
на кръвната глюкоза спаднат <4.6
mmol/l.
При инжектиране на инсулин
при дете с диабет, което не е приело достатъчно количество въглехидрати, стойностите на плазме-
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ната глюкоза ще се понижат прогресивно.
Мозъкът зависи от вноса на
глюкоза като източник на енергия. При спадане на стойностите на глюкозата <3.2 mmol/l се
освобождават контраинсуларни
хормони (глюкагон, кортизол, адреналин) и настъпват симптоми
на хипогликемия – потене, тремор, обърканост, поведенчески
промени и накрая кома при спад
на плазмената глюкоза <1.7 - 2.2
mmol/l.
Стойноститe на глюкозата, при
които се развиват симптоми, варират в голяма степен при различните хора (както и през различните периоди от време при
един и същ човек), като зависят
отчасти от давността на диабета,
честотата на епизодите на хипогликемия, скоростта на спада на
гликемията и цялостния контрол.
Трябва да се отбележи също
така, че глюкозата е единственият източник на енергия за еритроцитите и за бъбречната медула.

Етиология
на ДТ1
Повечето случаи (95%) на ДТ1
са резултат от въздействието на
фактори на средата върху човек
с генетична предразположеност.
Това взаимодействие води до развитието на автоимунно заболяване, насочено към инсулин-продуциращите бета-клетки на Лангерхансовите острови на панкреаса.
Тези клетки прогресивно се разрушават, като инсулинов дефицит настъпва след деструкцията
на 90% от тези клетки.
Генетични фактори. Има сигурни данни за наличието на генетична компонента при ДТ1.
Монозиготните близнаци имат
60% доживотна конкордантност
за развитие на метаболитното заболяване, въпреки че то се изявява само при 30% в рамките на
10 години след диагностицирането на първия близнак. За разлика от това, при дизиготните близ-
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наци рискът за конкордантност е
само 8%, което е сходно на риска
при други братя и сестри.
Честотата на развитие на ДТ1
при детето на майка с това заболяване е 2-3%; процентът се
покачва до 5-6% за дете, чийто
баща има ДТ1. Рискът достига до
почти 30%, ако и двамата родители са с ДТ1.
Човешки левкоцитен антиген
(human leukocyte antigen - HLA)
клас II молекули DR3 и DR4 са в
изразена асоциация с имунно-медириания диабет. Повече от 90%
от хората от европеидната раса
с ДТ1 експресират едната или и
двете молекули, в сравнение с
50-60% от общата популация.
Пациентите с експресия на
DR3 са с повишен риск за развитие и на други автоимунни ендокринопатии и целиакия. При
тези хора е по-голяма вероятността за развитие на диабет на
по-късна възраст, да имат позитивни анти-островноклетъчни антитела, а също така да имат и
по-дълги периоди на остатъчна
функция на бета-клетките.
Пациентите, които експресират DR4, са обикновено на помалка възраст при поставяне на
диагнозата и е по-вероятно да
имат позитивни анти-инсулинови
антитела, но при тях е по-малка
вероятността да имат други автоимунни ендокринопатии. Експресията и на DR3, и на DR4, е асоциирана с най-висок риск за ДТ1.
Тези пациенти имат особености и
на DR3, и на DR4 групите.
Неонаталният диабет, включващ поставяне на диагнозата при
кърмачета на възраст <6 месеца, най-вероятно се дължи на наследствен дефект на iKir6.2 субединицата на калиевите канали на
бета-клетките на Лангерхансовите острови, поради което при тях
е показан генетичен скрининг.
Това е от особена важност, тъй
като тези деца отговарят добре
на терапия със сулфонилурейни
препарати.

Фактори на средата. Факторите на средата имат важно значение, тъй като дори еднояйчните
близнаци имат само 30-60% конкордантност за ДТ1 и тъй като
честотата на заболяването варира сред генетично сходни популации, които живеят при различни условия. Не е идентифициран
един-единствен фактор.
Вирусните инфекции могат
да бъдат най-важният фактор на
средата при развитието на ДТ1,
вероятно чрез иницииране или
модифициране на автоимунния
процес. Докладвани са случаи
на директни токсични ефекти на
конгениталната рубеола.
Данните от проучване сочат,
че ентеровирусните инфекции по
време на бременността са асоциирани с повишен риск за ДТ1
при поколението. Парадоксално,
обаче, честотата на ДТ1 е по-висока в области, където цялостната честота на инфекциозни заболявания е по-ниска.
Факторите, свързани с храната, също имат важно значение.
Кърмените деца са с по-нисък
риск за развитие на ДТ1. Някои
белтъци на кравето мляко (серумен албумин) имат антигенно
сходство с бета-клетките на панкреаса.
Известно е, че нитрозамините - химически вещества, които
се намират в пушените храни и
в някои водоизточници, причиняват ДТ1 при животински модели.
Не е установена, обаче, сигурна
асоциация с метаболитното заболяване при хората.
Нарастването на честотата
на ДТ1 с отдалечаването от екватора (най-висока е заболеавемостта във Финландия) се обяснява, сходно на по-високата честота на множествената склероза,
с понижената експозиция на ултравиолетови лъчи и по-ниските
нива на витамин Д.
Химични причини. Streptozotocin и RH-787 – отрова за
плъхове, селективно уврежда ос-
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тровните клетки на панкреаса и
води до развитието на диабет при
животински модели на заболяването.
Други причини. Допълнителни фактори при развитието на
ДТ1 са:
l Вродена липса на панкреас
или на островни клетки
l Панкреактектомия
l Увреждане на панкреаса (муковисцидоза, хроничен панкреатит, таласемия, хемохроматоза,
хемолитично-уремичен синдром)
l Синдром на Wolfram (инсипиден диабет, захарен диабет, оптична атрофия, глухота)
l
Хромозомни нарушения
като синдром на Down, Turner,
Kleinfelter, Prader-Willi (смята се,
че при синдромите на Down и
Turner рискът за ДТ1 е около 1%)

Епидемиология
Цялостната честота на ДТ1 е
около 24.3 случая на 100 000 пациенто-години.
ДТ1 се характеризира с изразени географски различия в разпространението. Годишната честота варира от 0.61 случаи на
100 000 души население в Китай
до 41.4 случаи на 100 000 души
население във Финландия.
Наблюдават се значителни
различия между близко разположените държави с различен начин на живот, например Естония
и Финландия, и между генетично сходни популации, като тези в
Исландия и Норвегия.
Също така впечатляващи са
различията между континентална Италия (8.4 случаи на 100 000
души население) и остров Сардиния (36.9 случаи на 100 000 души
население).
Тези големи вариации в заболеваемостта подкрепят важността
на факторите на средата при развитието на ДТ1. В повечето държави се съобщава за удвояване
на честотата на ДТ1 през последните 20 години. Честотата нараства с отдалечаване от екватора,
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но Сардиния прави изключение
от това правило.
Свързани с расата особености. Различни ефекти на средата върху развитието на ДТ1 усложняват влиянието на расата,
но така или иначе, расовите различия са сигурни. При хората от
европеидната раса е докладвана
най-висока честота на метаболитното заболяване, докато диабетът
е най-рядко срещан при китайците.
Вероятността за развитие на
ДТ1 е 1.5 пъти по-висока при
американците с европеиден произход, отколкото при афроамериканците или при латиноамериканците. Нови данни сочат, че когато хората се преместят от област
с ниска честота към област с повисока честота, то е налице тенденция вероятността за развитие
на заболяването да нараства.
Полови различия. Влиянието
на пола варира в зависимост от
цялостната честота. Мъжете са
с по-висок риск за ДТ1 в областите с висока честота, като при
тях вероятността за развитие на
заболяването често има сезонни
вариации. Жените са с повишен
риск за ДТ1 в регионите с по-ниска честота.
Възрастови особености. ДТ1
може да се срещне във всяка възраст, но като цяло неговата честота нараства с възрастта до средата на пубертета и след това намалява. Възникване през първата година от живота, въпреки че
е необичайно, е възможно.
Тъй като при кърмачета и при
деца в предучилищна възраст диагнозата диабет лесно се пропуска, при най-малкото съмнение е
показано изследване на глюкозата в кръвта.
Симптомите на ДТ1 при кърмачетата и децата могат да
включват:
l Тежко изразен обрив (дерматит) в областта на памперса
l Необяснима отпадналост,
летаргия
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l Лошо наддаване на тегло
или загуба на тегло
l Повишена жажда
l Гадене/повръщане и дехидратация
В районите с висока разпространеност на заболяването се съобщава за бимодална вариация в
честотата с пик в ранното детства (4-6 години) и втори, много
по-голям пик през пубертета (1014 години).

Усложнения
и прогноза
Като се изключат тежката ДКА
или хипогликемията, които са остри усложнения, ДТ1 се характеризира с ниска непосредствена
заболеваемост. Рискът за усложнения е пряко свързан с контрола на диабета.
С подходяща терапия пациентите могат да водят пълноценен
живот. Въпреки това, се смята,
че при пациентите с ДТ1 средната продължителност на живота
остава понижена с 13-19 години,
спрямо връстниците им с нормална обмяна.
Децата на възраст 1-4 години и подрастващите са с повишен риск за смъртност поради
забавена диагноза (диагностична грешка и забавяне на инсулиновата терапия) или неспазване на лечението, особено при момичетата в пубертета („диабулемия“ - разстройство в хранителното поведение, което води до
умишлено прекъсване на апликациите на инсулин с цел да се постигне глюкозурия и редукция на
телесното тегло), водещи до ДКА
и последващ мозъчен оток - найсериозното усложнение на ДКА,
който развиват 0.15-4.6% от случаите.
ДКА, която е животозастращаващо остро усложнение на ДТ1,
продължава да бъде първа изява на метаболитното нарушение
в детско-юношеска възраст при
10 до 70% от случаите (в зависимост от степента на развитие на
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диагностичната и лечебната помощ в първичната здравна мрежа).
Леталитетът при деца с ДКА
е 0.25-0.30% и се обуславя главно (в 57-87% от случаите) от настъпването на мозъчен оток.
Нелекуваната
хипогликемия
също може да доведе до летален изход - възможно е да настъпи внезапна смърт по време на
сън („синдром на внезапна смърт
в леглото“), която по-често засяга млади мъже. Предразполагащи фактори за тежка нощна хипогликемия е наличието на пиков
ефект на инсулина, който се разминава във времето с постпрандиалната хипергликемия, причинена от вечерния внос на въглехидрати; непланирана и интензивна и/или продължителна физическа активност, особено ако
е последвана от прекомерна консумация на алкохол, особено при
липса на допълнителен прием на
въглехидрати при подобна ситуация.
Усложненията на ДТ1 могат да
се разделят на три основни групи: остри, дългосрочни и асоциирани с автоимунни заболявания.
Острите усложнения, включващи хипогликемия, хипергликемия и ДКА, отразяват затрудненията при поддържането на баланса между инсулиновата терапия, приема на въглехидрати с
храната и физическото натоварване. Прекомерната консумация
на алкохол, особено на гладно,
също играе важна роля за възникването на тежки хипогликемични епизоди.
От друга страна, базално-болусната терапия с инсулинови
аналози се свързва с по-малка
вариабилност на инсулиновото
действие, което води до намалена честота на хипогликемии.
Дългосрочните диабетни усложнения възникват поради увреждащите ефекти на продължителната хипергликемия и други
метаболитни последствия от ин-
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сулиновия дефицит върху различни тъкани.
Въпреки че последните компликации са рядко срещани при
децата, поддържането на добър
контрол на диабета е от изключителна важност за превенцията на
усложненията на по-късен етап
от живота.
Изглежда вероятността за развитие на усложнения зависи от
взаимодействието на фактори
като метаболитен контрол, генетична предразположеност, начин
на живот (тютюнопушене, хранене, физическо натоварване), пубертетно развитие и пол.
Aсоциираните автоимунни заболявания са често срещани при
ДТ1, особено при деца с H lADR3. Някои състояния могат да
предшестват развитието на диабетното състояние, а други е
възможно да се развият по-късно. До 20% от децата с имунномедииран диабет имат анти-тиреоидни антитела.
ДТ1 при децата е свързан с
промени в когнитивните способности и в структурата на мозъка,
като в проучване е установено,
че обемът на лявата темпоро-париетална-окципитална кора е помалък при пациентите с ДТ1 в
детско-юношеска възраст, отколкото при здравите им връстници.
Същото проучване показа още,
че при децата по-голямата тежест
на изявата на ДТ1 корелира с поголеми структурни различия в
мозъка през първите три месеца
след поставяне на диагнозата.
При децата с по-високи стойности на гликирания хемоглобин
(HbA1c), обемите на бялото вещество на хипокампуса, таламуса и малкия мозък са били понижени; същото се отнася и за дебелината на дясната задна париетална кора, докато дебелината на дясната окципитална кора
е била по-голяма. Участниците в
проучването са били на възраст
7-17 години. Дългосрочните последици от тези промени са не-

известни.

Обучение
на пациентите
Обучението е продължителен
процес, включващ детето, семейството и всички членове на диабетния екип. Могат да се използват следните стратегии:
l Формални образователни сесии в клинични условия
l Обучения при необходимост
в клиниката или у дома
l Терапевтични лагери или
други организирани събития
l Организирани от пациентите срещи, като водеща роля в това
отношение имат техните диабетни
организации. (ЗВ)
За допълнителна информация:
Диабетна кетоацидоза при децата – диагноза
и лечение. Доктор Д, 2012, бр. 3/есен https://
spisaniemd.bg/dd-magazine/2012/10/diabetna-ketoatsidoza-pri-detsata-diagnoza-i-lechenie
Използван източник:
1. Lamb W. Pediatric type 1 diabetes mellitus. Medscape, January 2017 http://emedicine.
medscape.com/article/919999

Liraglutide
намалява
риска за
панкреатит
при диабет
тип 2
Възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и висок сърдечносъдов риск на терапия с liraglutide* имат по-малка вероятност за развитието на
остър панкреатит, в сравнение с
плацебо, според анализ на данните от две проучвания на Steinberg
и сътр., публикуван в списание
Diabetes Care.
Приложението на liraglutide е
свързано с повишение на серумните липаза и амилаза, което оба-
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че не е било предиктивно за последващ остър панкреатит.
Цел на първото проучването е да се изследват серумните
нива на амилаза и липаза, както
и честотата на остър панкреатит
при пациенти със ЗДТ2 и висок
сърдечносъдов риск на терапия с
liraglutide или плацебо за период
3.5-5 години (1).
Авторите
са
анализирали данните от проучването
LEADER**, което обхваща 9340
възрастни пациенти (средна възраст 64.3 години; 64.3% мъже)
със ЗДТ2 със средна давност
12.9 години и висок сърдечносъдов риск. Болните са разделени
в две групи: liraglutide в средна
доза 1.78 mg (n=4668) или плацебо (n=4672). Данни за предходен
панкреатит е имало при 267 пациенти: 147 в групата с liraglutide и
120 в контролната група.
В сравнение с плацебо, при
liraglutide е имало повишение на
серумните нива на липаза с 28%
(от 40 на 55.2 U/l) и амилаза със
7% (от 59.4 на 70.9 U/l), като повишението е настъпило към шестия месец от наблюдението, след
което нивата са се запазили стабилни.
По време на проучването, остър панкреатит е установен при
18 болни (0.4%; 1.1 събития на
1000 пациенто-години) в групата
с liraglutide и при 23 (0.5%; 1.7
събития на 1000 пациенто-години) в плацебо групата.
Повечето случаи на панкреатит са се развили >/=12 месеца след рандомизирането. Пациентите на терапия с liraglutide
и предходни данни за панкреатит (n=147) не са имали по-висок риск за развитие на панкреатит, отколкото подобни пациенти в контролната плацебо група
(n=120).
Повишените стойности на
амилаза и липаза в групата с
liraglutide не са били предиктивни за бъдещ риск за развитие
на остър панкреатит (позитивна
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предиктивна стойност <1%).
При повече болни в групата
с liraglutide е имало поне едно
повишение на нивата на липаза
(51.3%) в сравнение с плацебо
групата (31.8%). Същата закономерност е наблюдавана и по отношение на повишението на серумната амилаза – съответно 29
срещу 22.9%.
Потвърдени случаи на остър
панкреатит е имало при 18 пациенти в групата с liraglutide
(1.1/1000 пациенто-години) срещу
23 в контролната плацебо група
(1.7/1000 пациенто-години).
Най-често усложнението се е
развивало 12 месеца след началото на проучването, като рецидив
е имало при двама болни (в групата с liraglutide) и шест в плацебо групата с предходна анамнеза
за панкреатит.
Проучването LEADER доказа,
че при пациенти със ЗДТ2 и данни за сърдечносъдово заболяване на терапия с liraglutide в доза
до 1.8 mg, е налице намален риск
за сърдечносъдова смърт, нефатален миокарден инфаркт и нефатален инсулт, в сравнение с плацебо (2).
Изследването е проведено в 32
страни и показва, че приложението на аналога на човешкия глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1)
liraglutide, с ефект на дългодействащ рецепторен агонист на GLP1, намалява риска за значими сърдечни събития с 13%, на общата смъртност с 15% и на сърдечносъдовата смъртност с 22%, в
сравнение с плацебо, като успоредно с това редуцира стойностите на HbA1c и телесното тегло.
Вторичен анализ на обобще-

ните резултати от четири изследвания (клиничната програма SCALE) изследва активността на амилаза/липаза, както и
честотата на остър панкреатит
при пациенти с наднормено тегло или затлъстяване на терапия
с liraglutide. Данните са публикувани в същия брой на списание
Diabetes Care (3).
Обхванати са 5 358 пациенти
с индекс на телесна маса (ИТМ)
>/=30 kg/m2, или ИТМ 27-30
kg/m2 и с повече от едно съпътстващо заболяване. От всич-

амилаза (9.4 срещу 5.9%) и липаза (43.5 срещу 15.1%) над горната
граница на нормата, в сравнение с
плацебо. По-малко болни са имали повишение три пъти над горната граница на нормата за амилаза
(<0.1% за liraglutide или плацебо)
или липаза (2.9 срещу 1.5% съответно).
След преустановяване на терапията с liraglutide, стойностите на амилазата и липазата са се
възстановили до изходните. Остър панкреатит се развил при 13
пациенти: 12 по време на (n=9;
0.3%) или след (n=3; 0.1%) терапия с liraglutide 3 mg, и един
(0.1%) при плацебо.
Общо шест (от 13) пациенти с остър панкреатит (5/12 при
liraglutide; един при плацебо) са
имали холелитиаза към момента на развитие на острия панкреатит. Повишението на амилаза и
липаза е имало ниска предиктивна стойност (<1%) за развитието
на остър панкреатит. (ИТ)
* Victoza (liraglutide) на NovoNordisk
** LEADER - Liraglutide Effect and Action
in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results

ки, 1723 са били с нормогликемия, 2789 – с предиабет, и 846 –
cъс ЗДТ2. Участниците са разделени в три групи: liraglutide 3.0
mg (n=3302), liraglutide 1.8 mg
(n=211, само със ЗДТ2) или плацебо (n=1945).
След период на проследяване от
56 седмици, в групата с liraglutide
3 mg e имало повишение на средните нива на амилаза (със 7%)
и липаза (с 31%), в сравнение с
плацебо. По-голям брой пациенти на терапия с liraglutide 3 mg
са имали повишение в нивата на

Използвани източници:
1. Steinberg W., Buse J., Ghirbani M. et al.
Amylase, lipase, and acute pancreatitis in people with type 2 diabetes treated with liraglutide: Results from the LEADER randomized
trial. Diabetes Care, May 2017 http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/05/04/
dc16-2747
2. Marso S., Daniels G., Brown-Frandsen K. et
al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in
type 2 diabetes. N Engl J Med 2016; 375:311322
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1603827
3. Steinberg W., Rosenstock J., Wadden T. et
al. Impact of liraglutide on amylase, lipase,
and acute pancreatitis in participants with
overweight/obesity and normoglycemia, prediabetes, or type 2 diabetes: secondary analyses
of pooled data from the SCALE clinical development program. Diabetes Care, May 2017
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/05/03/dc16-2684

Изводи за клиничната практика:
l при болни със ЗДТ2 и висок сърдечносъдов риск при-

ложението на liraglutide води до по-нисък риск за развитие на остър панкреатит, в сравнение с плацебо
l liraglutide повишава по дозозависим и обратим начин активността на амилаза/липаза, което не е свързано с изходните характеристики на пациентите и не може да послужи
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за предиктор на развитието на остър панкреатит, причината
за който в около 50% от случаите е холелитиазата
l наличните данни не дават основание за мониториране
на стойностите на амилаза/липаза по време на терапия с
liraglutide, освен в случаите на суспектен остър панкреатит
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Кардиология

Анаболни
андрoгенни
стероиди и
сърдечно
здраве
Дългосрочната неразрешена употреба на анаболни андрогенни стероиди (ААС) от запалените по фитнеса,
желаещи да натрупат мускулна маса
(body-building), младежи може да доведе до увреждане на функцията на
лява камера (ЛК) и до акцелерация
на атеросклерозата, което има вероятност да персистира и след спиране на медикаментите. Данните са на
американски изследователи, публикувани в списание Circulation (1).
Авторите оценяват ЛК систолната
и диастолна функция с трансторакална ехокардиография и общия обем
на коронарните плаки с компютърно-томографска ангиография при 140
мъже на възраст от 34 до 54 години, които не са професионални спортисти, но се занимават с вдигане на
тежести. От тях 54 не използват, докато 86 използват ААС за период от

поне две години (58 в момента, а 28
преди период от средно 15 месеца).
Приемащите ААС, както се очаква, са с по-голям индекс на телесна
маса (BMI), както и свободен от мазнини BMI. При тях, обаче, систолната функция на ЛК е понижена в сравнение с тези, които не приемат ААС
(фракция на изтласкване 52% спрямо
63%, p<0.001). Диастолната функция
също е засегната в по-голяма степен
в първата група.

Използващите ААС имат повече плаки по коронарните си артерии
(средна разлика 0.46 mm3, р=0.012).
Всички резултати остават валидни
след отчитане на влиянието на възраст, раса, анамнеза за тютюнопушене, зависимост от кокаин или алкохол, седмична натовареност в часове
с аеробна активност през последните 10 години и фамилна анамнеза за
исхемична болест на сърцето (ИБС).

При хората, които са спрели употребата на ААС, систолната функция
показва известно подобрение, без да
достига стойностите, характерни за
групата без ААС. При диастолната
функция на ЛК тези тенденции не са
така изразени. Общата (кумулативна)
доза на ААС е тясно свързана с атеросклеротичния товар на коронарните артерии.
Според авторите, изследването
е от съществено значение, тъй като
хората, които те изследват и които
употребяват ААС, рано или късно
ще бъдат изпратени за консултация
с кардиолог поради понижена систолна функция на ЛК, клинична изява на ИБС или на сърдечна недостатъчност.
От друга страна, лекарите трябва да могат да разпознаят, че евентуалната причина за тези симптоми
при млади мъже, може да се дължи
на употребата на ААС. За това, винаги трябва да питаме нашите пациенти, които често посещават фитнес
залите, за употреба на различни „добавки“. (ЯС)
Използван източник:
1. Baggish A., Weiner R., Kanayama G. et al. Cardiovascular toxicity of illicit anabolic-androgenic
steroid use: Clinical perspective. Circulation 2017;
135:1991–2002 http://circ.ahajournals.org/content/135/21/1991

Краткият сън повишава смъртността при сърдечносъдово болните
Рискът за смърт, свързана със сърдечносъдово заболяване (ССЗ) или мозъчносъдово заболяване (МСЗ), се увеличава значително, ако спим по-малко от шест часа на
нощ, според резултати от проучване, представено на 31вата годишна среща на асоциираните професионални дружества по сън
(SLEEP 2017: 31st Annual Meeting
of the Associated Professional Sleep
Societies) (1).
Краткият сън е бил свързван със
заболеваемостта и смъртността от
ССЗ и МСЗ и в предишни проучвания, но тези резултати са базирани предимно на анкети относно навиците за сън. Настоящото проучване се отличава
с това, че оценява обективно, с помощта на полисомнографски данни, количеството сън при 1741 мъже и жени от общата популация, които са проследени 16 години.
ССЗ се дефинира при наличие на анамнеза за сърдечно заболяване, включително артериална хипертония и захарен

диабет, а МСЗ – при анамнеза за инсулт. Полисомнографски оцененото време на сън се определя като нормално
(шест или повече часа) или намалено (по-малко от шест
часа).
Установява се, че смъртността,
свързана със ССЗ и инсулт, се увеличава съответно 1.8 пъти (95%
доверителен интервал – ДИ: 1.322.54) и 2.4 пъти (95% ДИ: 1.284.44), когато продължителността на
съня е под шест часа.
Това, което трябва да се отбележи,
е, че при пациентите със ССЗ или инсулт не само сънната апнея, но и други причини за нарушения на съня, като
хроничното безсъние, например, влошават дългосрочната
прогноза. Следователно, добрият сън е предпоставка за добро здраве.
Използван източник:
1. www.medscape.com/viewcollection/34114
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Новости в
онкологията
По данни на СЗО, новодиагностицираните случаи на онкологични заболявания ще достигнат 22 милиона годишно през
следващите две десетилетия,
което е увеличение от 14 милиона спрямо 2012. Смъртните
случаи, дължащи се на тези заболявания, могат да се повишат
със 70% (1).
Днес прогнозата на тази група заболявания не е толкова песимистична, колкото в близкото
минало, което се дължи на новите възможности за диагностика и терапия.
Около 68% от възрастните и 81% от децата с рак имат петгодишна преживяемост след поставяне на диагнозата.
Това е значително
подобрение в сравнение с 80-те години на миналия век,
когато 50% от възрастните и 62% от децата имаха
петгодишна преживяемост.

Имунотерапия
Почти век след откриването
й, имунотерапията се е превърнала в стандарт за лечение при
различни онкологични заболявания. През 2016, американската
FDA одобри нови имунотерапии
за напреднали форми на рак на
белите дробове, бъбреците, пикочния мехур, Ходжкинов лимфом, карцином на главата и шията. Често пъти имунотерапията е единствената възможност
за подобряване и удължаване на
живота.
Според някои експерти, тези
постижения са само първата
вълна в областта на онкологичната имунотерапия. От ключово
значение в близко бъдеще ще е
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отговор на въпроса защо само
по-малко от половината пациенти имат полза от имунотерапия
и защо ефектът й е краткотраен.
През миналата година се установи и наличието на определени биомаркери, които могат
да се използват като предиктори
за успех от лечението при всеки
отделен пациент.
Друга възможност са опитите
да се комбинира имунотерапия с
други форми на лечение (лъчеи химиотерапия). Тези усилия
бележат следващата фаза в развитието на имунотерапията, определяна от American Society of
Clinical Oncology като Имунотерапия 2.0. Методът подобрява
и удължава живота на пациентите, голяма част от които имат
ограничен избор на терапия.
Повече от 100 години учени-

те се опитват да намерят начини, чрез които имунната система да блокира развитието на
злокачествени заболявания. Изпробвани са различни стратегии, като една от тях - блокиране на имунните инхибитори
(checkpoint inhibitors), се е доказала като ефективна при различна патология.
Имунните инхибитори са специализирани протеини, които действат като „спирачка” на
имунната система и позволяват тя да действа само, когато
и колкото е необходимо. Те гарантират, че имунната система
няма да се свръхактивира, което да доведе до автоимунни заболявания и ексцесивни възпалителни реакции.
1. Първите успешни резул-
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тати с приложението на блокери на имунните инхибитори са от 2011 при напреднал
меланом. През последната година, FDA одобри пет нови блокери на имунни инхибитори за
приложение при рак на белите
дробове, бъбреците, пикочния
мехур, Ходжкинов лимфом, карцином на главата и шията. За
съжаление, при не всички пациенти има подобрение в заболяването и преживяемостта.
Блокерът на имунните инхибитори ipilimumab е първата терапия, одобрена през 2011 ог
ЕМА, която удължава живота
на пациенти с напреднал меланом. Ipilimumab блокира имунния цитотоксичен инхибитор Тклетъчен лимфоцит-4.
През 2014, FDA одобри още
два блокера на имунни инхибитори за лечение на напреднал
меланом:
pembrolizumab
и
nivolumab (одобрени и от ЕМА през
2015), които са
дори по-ефективни
от ipilimumab.
2. През 2015
pembrolizumab и nivolumab
бяха одобрени за приложение
при не-дребноклетъчен рак на
белите дробове (NSCLC). Дотогава, използването на стандартна химиотерапия удължаваше преживяемостта на тази група болни само с 10 месеца.
Успешните резултати от проведени клинични проучвания
направиха pembrolizumab нова
стандартна терапия за пациенти с напреднал NSCLC и позитивен на лиганд-1 на програмираната клетъчна смърт (PD-L1),
въпреки приложението на предходно лечение.
Данните от голямо клинично проучване установиха, че
pembrolizumab може да е поефективен от химиотерапия като
първоначално лечение на болни
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с метастатичен NSCLC и високи нива на PD-L1 (>50% от злокачествените клетки да са PD-1
позитивни), докато в аналогично изследване не се установиха
подобни резултати за nivolumab.
Тези изводи ще променят
първоначалната терапия на метастатичния NSCLC и пациентите ще се тестуват за PD-L1.
При наличие на високи нива на
PD-L1 ще е по-подходящо приложението на имунотерапия, отколкото на химиотерапия.
Друг блокер на имунните инхибитори (atezolizumab) бе одобрен през 2016 при метастатичен NSCLC, въпреки приложена предходна терапия. Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултатите на две големи клинични проучвания, които установиха, че медикаментът удължава преживяемостта, в сравнение
със стандартната химиотерапия
с docetaxel. Atezolimumab е PDL1 инхибитор, който преди това
бе регистриран за лечение на
рак на пикочния мехур.
3. Нова терапия за рак на
пикочния мехур. През 2012 с
рак на пикочния мехур в света са диагностицирани 430 000
души, като заболяването е почесто при мъже, отколкото при
жени. Карциномът на пикочния
мехур е четвъртото по честота
злокачествено заболяване при
мъжете.
Най-често диагностицираната
форма е повърхностния карцином на пикочния мехур (не разпрострял се извън границите на
пикочния мехур), който обикновено се лекува успешно. При
напреднало метастатично заболяване (около 15% от случаите), преживяемостта е до пет години.
През последните няколко десетилетия нямаше особен напредък в терапията на авансиралия рак на пикочния мехур,
до регистрирането през 2016 на

atezolizumab. Одобрението на
atezolizumab от страна на FDA
е базирано на клинично проучване при болни с метастатичен
уротелен карцином (най-честата форма на карцином на пикочния мехур), които са имали предходна химиотерапия, базирана
на цисплатина или платина.
Имунотерапията играе важна
роля в лечението на ранния рак
на пикочния мехур още от 1990,
когато BCG ваксината бе одобрена за тази индикация. Макар че точните механизми на
действие не са напълно ясни,
предполага се, че BCG ваксината действа чрез стимулиране на
имунната система за разрушаване на раковите клетки.
През миналата година бяха
публикувани обещаващи резултати от две клинични проучвания за приложението на
pembrolizumab при пациенти с
напреднал рак на пикочния мехур.
Данните сочат удължена преживяемост в сравнение с химиотерапията.
Освен
това,
pembrolizumab може да е ефективен и като първоначална
(първа линия) терапия при напреднал рак на пикочния мехур
при пациенти, които не са подходящи за базирана на цисплатина химиотерапия.
В момента се провежда изследване с друг PD-L1 имунен
инхибитор (avelumab) като поддържаща терапия при болни с
рак на пикочния мехур, които
не са се влошили след първоначална химиотерапия.
4. Имунотерапията удължава живота при рецидив на
карцином на главата и шията. Всяка година в света се диагностицират повече от 600 000
случаи на карцином на главата
и шията. Тази форма на злокачествено заболяване се лекува
трудно, особено при наличието
на метастази.
Пациенти със сквамозно кле-
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тъчен карцином на главата и
шията, който се е влошил в рамките на шестмесечна химиотерапия, нямат ефективна алтернатива за удължаване на живота.
Скорошно клинично проучване установи, че nivolumab може
да има ефективност в тези условия. Резултатите показват удвояване на едногодишната преживяемост, в сравнение със стандартната химиотерапия (36 срещу 17%).
По-малък брой пациенти в
групата с nivolumab са имали тежки нежелани странични
ефекти от приложеното лечение
(13 срещу 35%). На основата на
тези данни, FDA одобри през
миналата година приложението
на nivolumab за терапия на рекурентен или метастатичен сквамозно клетъчен карцином на
главата и шията.
В момента се провеждат проучвания доколко комбинацията nivolumab/ipilimumab може
да доведе до допълнително подобрение.
Междувременно,
pembrolizumab бе одобрен за
лечение на пациенти с рекурентен или метастатичен карцином
на главата и шията.
5. Напредък в терапията
на овариалния карцином. В
сравнение с другите злокачествени заболявания, овариалният карцином е сравнително рядък (около 239 000 новодиагностицирани случаи в света за
2012). Той е петата причина за
смърт поради злокачествено заболяване сред жените в развитите страни.
Поради липсата на специфична симптоматика, диагнозата обикновено се поставя в напреднала възраст. Въпреки оперативното лечение и химиотерапията, повече от 70% от болните, които влизат в ремисия, в
последствие развиват рецидив.
По-малко от половината засегнати имат петгодишна преживя-
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емост след поставянето на диагнозата.
Резултатите от проучване,
публикувано през 2015 показа,
че nivolumab може да е от полза при жени с рецидив на овариален карцином след базирана на
платината химиотерапия.
Данните сочат, че 15% от изследваните са имали редукция
на туморния обем, а 30% са постигнали стабилизиране на заболяването. При две пациентки е имало пълна ремисия, една
от които е била със светлоклетъчен карцином, резистентен на
химиотерапия.
Тези резултати стимулираха допълнителни изследвания
как най-добре да се инкорпорира
имунотерапията в лечението
на овариалния карцином. В момента
протичат
няколко
клинични проучвания за приложението на nivolumab в
комбинация с други
имунотерапии,
при жени с рецидив
на овариален карцином.
6. Ходжкиновият лимфом (HL) е
рядко заболяване,
което е по-често срещано в млада възраст и при мъже. Класическият HL е най-честата форма (95%), като преживяемостта от заболяването се увеличи
през последните 40 години в резултат на подобрената терапия.
Пациенти с класически HL, лекувани първоначално с химиотерапия, имат петгодишна преживяемост от 86%.
Около 20-30% от болните с класически HL имат рецидив след първоначалното лечение или не отговарят на приложената терапия. При тях е необходимо да се приложи по-интензивно лечение, като високодозова химиотерапия, послед-
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вана от автоложна трансплантация на стволови клетки (АТСК).
При рецидив след АТСК се прилагат нови терапевтични режими, които комбинират таргетна
терапия с химиотерапия.
Напредък в лечението бе направен миналата година, когато
се откриха генетични промени в
малигнени класически HL клетки, наречени „клетки на ReedSternberg”. Генетичната промяна довежда до наличието на голям брой имунни инхибитори
(PD-L1 и PD-L2), което предполага, че тази форма на заболяването може да се повлияе от
PD-1 блокери на имунните инхибитори.
Одобрението през 2016 от

ЕМА на nivolumab за терапия
на класическия HL е базирано на резултатите от проучване, които показват ремисия в
66% от случаите и намаление с
50% на тежестта на заболяването при почти всички пациенти.
Медикаментът е толериран
добре, като най-честите нежелани странични ефекти са отпадналост, реакции на мястото на инфузия и промени в чернодробните ензими (повишена
липаза), които са регистрирани
само при 5% от болните.
В друго изследване е доказано, че pembrolizumab също е
ефективен при млади пациенти с рецидив или резистентен
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на терапия класически HL. При
64% от пациентите е отчетена
ремисия, а почти всички са имали редукция в туморния обем,
която се е задържала за период
от 24 седмици. Pembrolizumab
бе одобрен през миналата година от FDA за лечение на рецидив на класически HL.

Таргетна терапия
През миналата година беше
отбелязан значим напредък в
таргетната терапия и комбинираното й приложение с традиционно противотуморно лечение.
1. Острата миелоидна левкемия (AML) е втората по честота левкемия, диагностицирана при деца и възрасти.
Лечението на заболяването
е трудно, като петгодишна преживяемост след поставянето на диагнозата
имат само 27%. От
90-те години на миналия век не бяха
регистрирани нови
ефективни терапии
на заболяването.
През 2015 бе установено, че приложението на таргетна терапия с midostaurin в комбинация с химиотерапия при
пациенти с FLS-свързана тирозин киназа 3 (FLT3) позитивна AML води до удължена преживяемост, в сравнение със самостоятелното приложение на
химиотерапия (75 срещу 26 месеца).
Пациентите с FLT3-позитивна AML имат лоша прогноза и висок риск за рецидив.
Midostaurin удължава двойно средния период за преживяемост без настъпили събития
(дефинирани като фатален изход, рецидив или непълна ремисия в рамките на 61 дни) (8 срещу 3.6 месеца).
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2. Остра лимфобластна
левкемия (ALL). Нова терапия с inotuzumab ozogamicin
може да подобри крайния изход
при възрастни пациенти с ALL,
според данните от провеждано
в момента проучване.
Inotuzumab ozogamicin е от
нов клас противотуморна терапия, известен като конюгатен медикамент-антитяло. Той
се състои от свързано по химически път антитяло с мощния
противотуморен
медикамент
calicheamicin.
Антитялото е насочено срещу CD22 молекулата, която се
открива при 90% от пациентите
с В-клетъчна ALL и спомага за
достигането на calicheamicin до
левкемичните клетки.
Резултатите от рандомизирано проучване показаха, че
inotuzumab ozogamicin постига
2.5 пъти по-висока честота на
ремисия, в сравнение със стандартната интензивна химиотерапия (81 срещу 29%).
Периодът до влошаване на заболяването и средната преживяемост са били по-продължителни при inotuzumab ozogamicin,
отколкото стандартната терапия
– съответно 5 срещу 1.8 месеца
и 7.7 срещу 6.7 месеца.
Водещ нежелан страничен
ефект на медикамента е развитието на вено-оклузивно чернодробно заболяване, което е регистрирано при 11% от пациентите. Вероятно inotruzumab
ozogamicin ще се превърне в
нов стандарт за лечение на възрастни пациенти с рецидивираща или рефрактерна на терапия
В-клетъчна ОЛЛ.
3. ALK-позитивен NSCLC.
Около 3-7% от пациентите с
NSCLC са позитивни на анапластична лимфом киназа (ALK).
Първата терапия за специфично лечение на ALK-позитивни
тумори – crizotinib, бе одобрена през 2011. Макар че медикаментът редуцира тумора при го-

лям процент пациенти, повечето от тях получават рецидив в
рамките на първата година.
За да се преодолеят недостатъците на crizotinib, изследователите разработиха следващо поколение ALK инхибитори. Един от тях (alectinib) показа окуражаващи резултати
при болни с резистентност към
crizotinib, напреднал NSCLC,
включително с мозъчни метастази.
Данните сочат, че терапията с alectinib е довела до клиничен отговор при 48% от пациентите със средна продължителност на отговора 13.5 месеца. Установено е, че при 75%
от случаите с мозъчни метастази, обемът им е намалял. Резултатите са обещаващи, тъй като
химиотерапията има ограничена ефикасност при засягане на
ЦНС, като отговорът е обикновено около 45%.
През 2015 FDA одобри
alectinib за лечение на пациенти
с ALK-позитивен NSCLC, които
не могат да толерират crizotinib
или които са се влошили, въпреки терапията с crizotinib.
Медикаментът се толерира добре, като най-честите нежелани странични ефекти са гадене
и повръщане. Тежки аномалии
в чернодробните ензими се наблюдават при 6%.
Предварителни резултати от
продължаващо в момента проучване показаха, че alectinib
може да е от полза и при нелекувани пациенти с напреднал
ALK-позитивен NSCLC. Междинните данни показват намаление на обема на тумора с 92%,
в сравнение със 79% при приложение на crizotinib.
В групата с alectinibe е отчетен по-нисък (с 66%) риск за
влошаване на заболяването, отколкото при crizotinib, като последният е свързан с по-висока
честота на нежелани странични
ефекти (гадене, повръщане, ди-
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ария и зрителни нарушения).
4. Мултипленият миелом
е злокачествено заболяване на
плазмените клетки, които се намират в костния мозък и произвеждат антитела. Аномалии в
тези клетки могат да потиснат
развитието на други клетки и
да доведат до анемия, ексцесивно кървене и намалени защитни
сили срещу инфекции. Петгодишната преживяемост при заболяването е по-малко от 50%.
Нови проучвания показаха, че тройна медикаментозна комбинация (daratumumab/
bor tezomib/dexamethasone)
може да подобри крайния изход при пациенти с рецидивирал или резистентен на терапията мултиплен миелом.
Включването на daratumumab
води до намаление със 70% на
риска за прогресия на заболяването, в сравнение с двойната комбинация bortezomib/
dexamethasone, и пълен отговор при 9-19%. В групата с
daratumumab по-често са установени тромбоцитопения, периферна невропатия, диария и
анемия.
Daratumumab
таргетира
CD38 молекула върху плазмените клетки. Той е един от първите противотуморни медикаменти с два удължени механизми на действие: има способност да разрушава директно ракови клетки и да подпомага в
това отношение имунната система. През 2015 daratumumab
бе одобрен от FDA за лечение
на мултиплен миелом.
5. Напреднал рак на гърдата. Хормон рецептор-позитивният рак на гърдата е найчестата форма на заболяването. Макар че хормоналната (антиестрогенна) терапия е стандарт за лечение на пациенти с
хормон-рецептор
позитивен,
HER2- негативен метастатичен
рак на гърдата, клиничните ползи са ограничени, а резистент-
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ността към терапията е един от
основните проблеми.
През миналата година бяха
публикувани нови данни от голямо клинично проучване с
нова таргетна терапия при метастатичен рак на гърдата palbociclib. Palbociclib действа чрез блокирането на две молекули, участващи във формирането на резистентност при
хормонална терапия: циклинзависимата киназа 4 (CDK4) и
CDK6.
CDK4/6 инхибиторите са нов
клас таргетна терапия, която в
бъдеще може да намери приложение при различни форми на
злокачествени заболявания.
В изследването са включени
жени с хормон рецептор-позитивен, HER2-негативен метастатичен рак на гърдата, който е прогресирал след предходна хормонална терапия. Жените са разделени в две групи:
palbociclib плюс стандартна терапия (fulvestrant) или плацебо
плюс fulvestrant.
Резултатите показват, че добавянето на palbociclib към
хормонална терапия почти удвоява периода до влошаване на
заболяването (9.5 срещу 4.6 месеца). Около две трети от жените са имали клинично подобрение от режима с palbociclib,
като при една четвърт е отчетено намаление на туморния
обем.
Предимствата на palbociclib
са отчетени независимо от степента на резистентност към
хормоналната терапия, нивата на хормонални рецептори и
PIK3CA мутационния статус.
От друга страна, нежеланите
странични ефекти на медикамента са били значителни (73
срещу 22%), като на-често са
наблюдавани неутропения, анемия и левкопения.
Palbociclib е изследван и като
първоначална терапия при напреднал рак на гърдата в ком-
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бинация с хормонално лечение.
В голямо клинично проучване,
при постменопаузални жени с
естроген рецептор (ER)-позитивен, HER2-негативен рак на
гърдата, са приложени letrozole
плюс palbociclib или letrozole
плюс плацебо. Palbociclib е
удължил средното време до
влошаване на заболяването от
14 на 25 месеца.
Като първа линия терапия за
ER-позитивен, напреднал рак на
гърдата, е използван letrozole
плюс ribociclib (CDK4/6 инхибитор) или letrozole плюс плацебо. Данните сочат, че ribociclib
забавя значително прогресията на заболяването. Нежеланите странични ефекти на медикамента са сходни с тези на
palbociclib.
Все още не е ясно доколко
palbociclib или ribociclib удължават общата преживяемост,
тъй като няма резултати от дългосрочни проучвания с тях, както и специфични биомаркерни тестове като предиктори за
резултатите. При всички случаи, тези два медикамента вече
промениха стандарта за лечение при пациенти с хормон рецептор-позитивен метастатичен
рак на гърдата.
6. Напреднал рак на бъбреците. Бъбречно клетъчният
карцином (renal cell carcinoma
- RCC) е най-честата форма на
рак на бъбреците при възрастни. Към момента на диагнозата,
около една трета от пациентите
с RCC са с метастатично заболяване. Петгодишната преживяемост при RCC е само 12%.
Напредъкът в биологията на
карцинома на бъбреците доведе
до развитието на терапии, насочени срещу два молекулни пътя:
рецептори на съдово ендотелния растежен фактор VEGFR
и mTOR (mammalian target of
rapamycin).
Въведени преди десетилетие
в клиничната практика, тези те-
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рапии удължиха преживяемостта на пациенти с напреднал рак
на бъбреците от една на три години. Текущият стандарт за лечение при болни с рецидивирал,
напреднал рак на бъбреците
включва VЕGFR инхибиторите axitinib и sorafenib, и mTOR
инхибитора everolimus.
През миналата година бяха
публикувани резултатите от голямо рандомизирано клинично
проучване с нова таргетна терапия при RCC. Cabozantinib е
перорален медикамент, който
блокира няколко различни таргети в раковите клетки, включително киназите MET, VEGFR и
AXL.
Резултатите показват удължена обща преживяемост при
cabozantinib в сравнение със
стандартна терапия с everolimus
(21.4 срещу 16.5 месеца). Пациентите в групата с cabozantinib
са имали с 49% по-нисък риск
за прогресия на заболяването
и значително по-голяма редукция в туморния обем (17 срещу 3%).
Най-честите тежки нежелани ефекти, които са били предимно при cabozantinib, отколкото при everolimus, са повишено артериално налягане, диария и отпадналост, а в групата
с everolimus – анемия. На базата на тези резултати, през 2016
FDA одобри cabozantinib за лечение на RCC при пациенти,
които са имали предходна терапия с VEGFR инхибитор.
Две други големи клинични
проучвания изследват приложението на VEGFR инхибитори
при пациенти с напреднал, неметастазирал RCC, които са с
повишен риск за рецидив след
оперативно лечен ие.
Около 40% от болните в стадий III RCC получават рецидив с метастази след хирургична интервенция. Към момента
няма одобрена стандартна терапия при тази група болни, ос-
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вен наблюдение след оперативно лечение.
В
проучването
S-TRAC
(Sunitinib Treatment of Renal
Adjuvant Cancer), пациенти в
стадий III на светлоклетъчен
RCC са разделени в две групи
след оперативно отстраняване
на тумора: sunitinib или плацебо. Sunitinib блокира VEGFR и
няколко други молекулни таргети.
Резултатите показват, че периодът до влошаване на заболяването е бил сигнификантно по-продължителен при
sunitinib, отколкото при плацебо (6.8 срещу 5.6 години). Честотата на тежки нежелани странични ефекти като кожни обриви, повишено артериално налягане и отпадналост са били повисоки при sunitinib (63 срещу
22%). Все още не е ясно дали
sunitinib удължава преживяемостта при тази група болни.
От друга страна, мащабното
проучване ASSURE (Adjuvant
Sorafenib
or
Sunitinib
for
Unfavorable Renal Carcinoma;
ECOG-ACRIN E2805) не установи съществени разлики в
продължителността на преживяемостта без заболяване между пациенти с плацебо (6.6 години), sunitinib (5.8 години)
или sorafenib (6.1 години), след
проведено оперативно лечение.
Най-честите тежки нежелани
странични ефекти на sunitinib
и sorafenib са повишено артериално налягане, обриви и отпадналост. Регистрирани са пет
смъртни случая: един в групата със sorafenib и четири при
sunitinib.
Според
авторите,
sorafenib и sunitinib не трябва
да се прилагат като допълваща
терапия при високорисков, напреднал RCC.

Химиотерапия
Химиотерапията остава ключово лечение на много пациенти със злокачествени забо-

лявания. Освен разработването на нови медикаменти, изследователите проучват и нови методи за приложение на конвенционалната химиотерапия. През
последната година бе отбелязан
напредък в химиотерапията при
болни с рак на панкреаса и левкемия.
1. Ракът на панкреаса се
установява трудно, поради което обикновено се диагностицира, когато вече е метастазирал
или е неоперабилен. Само около 29% от пациентите имат едногодишна преживяемост след
поставянето на диагнозата. Заболяването е четвъртата по
честота причина за фатален изход от злокачествено заболяване в развитите страни.
Ранното откриване на заболяването, когато е възможна хирургична интервенция, е
свързано с по-продължителна преживяемост. През последните две десетилетия, стандарт
за лечение след оперативна интервенция е химиотерапията с
gemcitabine, която има за цел да
елиминира остатъчното заболяване и вероятността за рецидив.
Въпреки това, предимствата на
gemcitabine са ограничени, като
само 20% от пациентите имат
петгодишна преживяемост.
Скорошно проучване установи, че добавянето на втори
медикамент за химиотерапия
(capecitabine) към gemcitabine
може да подобри преживяемостта. Средната преживяемост при режима с два медикамента е бил 28 (capecitabine/
gemcitabine) срещу 25.5 месеца
(gemcitabine).
Въпреки малката разлика в средната преживяемост, добавянето на
capecitabine е увеличил вероятността за петгодишна преживяемост от 16 на 29%.
Резултатите доведоха до нов
стандарт за лечение с приложението на gemcitabine плюс
capecitabine като адювантна те-
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рапия след оперативно лечение
по повод на аденокарцином на
панкреаса.
Комбинираният режим е толериран добре, без съществено увеличение на нежеланите
странични ефекти, в сравнение
със самостоятелната терапия с
gemcitabine.
2. Високорискова остра миелоидна левкемия (AML). С
текущата терапия, болните от
AML имат преживяемост около шест месеца след поставяне
на диагнозата. През последните
десетилетия нямаше особен напредък в лечението на заболяването, но през миналата година бе създадена нова таргетна
терапия (виж раздела за таргетна терапия) и подобрен режим
на химиотерапия.
Новият медикамент, наречен
CPX-351, комбинира cytarabine
и daunorubicine в липозомна
форма, която позволява навлизането в левкемичните клетки.
CPX-351 е изследван при възрастни пациенти, новодиагностицирани с вторична AML.
Вторичната AML може да се
развие в резултат на лечение на
друго злокачествено заболяване
или облъчване.
В проучването, пациентите,
които са получили CPX-352, са
имали с четири месеца по-продължителна преживяемост, отколкото тези на стандартна комбинирана химиотерапия (средна
преживяемост 10 срещу 6 месеца).
Двугодишна
преживяемост
е имало при 31% (в групата с
CPX-351) срещу 12% (в групата
със стандартна химиотерапия).
Не са отчетени съществени разлики по отношение на нежеланите странични ефекти между
двете групи. (ИТ)
Използван източник:
1. Burstein H., Krilov L., Aragon-Ching J.
et al. Clinical cancer advances 2017: Annual report on progress against cancer from the
American Society of Clinical Oncology. JCO
2017; 35 (12):1341-1367 http://ascopubs.
org/doi/pdf/10.1200/JCO.2016.71.5292
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Интраназалните
кортикостероиди
и промивките
със серум са найефикасни
за първа линия
терапия на
хроничен синуит
Приложението на топикални интраназални кортикостероиди, заедно
с промивки с изотоничен разтвор, са
най-ефикасни като първа линия терапия при хроничен синуит при възрастни, показаха резултатите от системен обзор, публикувани в списание
JAMA (1).
Хроничният синуит е възпалително заболяване, което се дефинира като персистиращо симптоматично
възпаление на синоназалните кухини
с продължителност >3 месеца. Той е
причина за чести посещения при лекар (1-2% от всички прегледи) и е
свързан със значителни медицински
разходи. Подходящата терапия при
хроничен синуит е необходима за подобряване на качеството на живот на
пациентите и намаляване на риска за
остри възпалителни усложнения.
Цел на настоящия системен обзор
е да се направи обобщение на наличните клинични проучвания с най-висока степен на доказателственост по
отношение на медикаментозната терапия на хроничния синуит при възрастни и да се предложи оптимално,
доказателствено базирано лечение на
пациентите.
Авторите са анализирали рандо-

мизирани клинични проучвания, системни обзори и мета-анализи, публикувани в базите-данни MEDLINE,
EMBASE и Cochrane. Резултатите са
категоризирани като поддържаща, интермитентна или допълнителна терапия, и са разделени според наличието
или отсъствието на назални полипи.
29 проучвания отговарят на предварително зададените критерии: 12
мета-анализа с над 60 рандомизирани клинични проучвания, 13 системни
обзорa и четири рандомизирани клинични проучвания, които не са включени в мета-анализи.
Резултатите показват, че:

Хроничният синуит се характеризира с персистиращи симптоми на
възпаление на лигавицата на околоносните кухини, което е с продължителност най-малко три месеца
l приложението на интраназални кортикостероиди облекчава общата симптоматика (стандратизирана средна разлика – SMD
-0.46), намалява оплакванията при
наличие на полипи (SMD -0.73) и
намалява честотата на рецидив
на полипи след оперативно лечение (-41%; относителен риск - RR
0.59).
l промивките със серум подобряват симптоматиката в сравнение с липсата на лечение

Интраназалните кортикостероиди
намаляват възпалението на лигавицата на носа и на околоносните кухини,
понижават съдовата пропускливост и
редуцират освобождаването на гликопротеин от подлигавичните жлези.
Ползите от този вид поддържаща терапия, прилагана всеки ден, са свързани с най-висока степен на доказателственост - потвърдени са от 6 мета-анализа, в които са включени >40
рандомизирани клинични проучвания.
Три мета-анализа (>3624 пациенти), в които са оценени ползите от топикалните кортикостероиди при пациенти с назални полипи, установяват връзка между подобряването на
общата симптоматика, намаляване на
размера на полипите и честотата на
рецидиви на полипите след оперативното им отстраняване. Намаляването на размера на полипите е директно свързано с подобряване на качеството на живот на пациентите.
Системните кортикостероиди и пероралният doxycyclinе, приложени за
период от три месеца, намаляват значимо обема на полипите, в сравнение
с плацебо (р<0.001).
Левкотриеновите антагонисти подобряват назалната симптоматика в
сравнение с плацебо, при пациенти с
назални полипи (р<0.01).
Приемът на макролидни антибиотици за период от три месеца е свързан с подобрение на качеството на
живот в сравнение с плацебо, при пациенти без назални полипи (SMD0.43). (ИТ)
За допълнителна информация:
https://tpmgphysicianed.org/sites/tpmg.hosted.ethosce.com/files/Medical%20Therapies%20
for%20Adult%20Chronic%20Sinusitis.pdf
Използван източник:
1. Rudmik L., Soler Z. Medical therapies for adult
chronic sinusitis: a systematic review JAMA 2015;
314 (9): 926-939 http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2432168

Изводи за клиничната практика:
l топикалната интраназална терапия с кортикостерои-

ди и промивките с голям обем физиологичен разтвор се
препоръчват като първа линия терапия при хроничен
синуит (ниво на доказателственост на препоръката А-I)
l кратък курс със системни кортикостероиди (1-3 седмици), кратък курс със doxycyclinе (три седмици) или
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левкотриенов антагонист се препоръчват при пациенти
със синуит и назални полипи
l продължителен курс с макролидни антибиотици
може да се приложи при пациенти без назални полипи
l системни кортикостероиди се препоръчват като интермитентна или допълнителна терапия при синуит с назални полипи
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Нови
европейски
указания
за лечение на
ревматоиден
артрит
European
League
Against
Rheumatism (EULAR) публикува
през март нови указания за лечение на ревматоиден артрит (РА)
със синтетични и биологични болест-модифициращи антиревматични лекарства
(DMARDs) (1).
Новите стандарти засягат:
l
конвенционалните
синтетични (cs) DMADRs –
methotrexate
(MTX),
leflumonide, sulfasazine,
hydroxychloroquine
и
глюкокортикоиди (GC)
l
биологични
(b) DMARDs – инхибитори
на
TNFalfa
(adalimumab,
certolizumab
pegol,
etarnecept, golimumab, infliximab),
abatacept, rituximab (анти-В клетъчна таргетна терапия, насочена
срещу CD20 антигена), IL-6 инхибитори (tocilizumab, clazakizumab,
sarilumab и sirukumab)
l биоподобни (bs) и таргетно
синтетични (ts) DMARDs (инхибитори на Янус киназа; janus kinase;
JAK инхибитори - tofacitinib,
baricitinib)

Основни препоръки
Основните препоръки са 12,
подредени в логическа последователност. Те започват с необходимостта за начална ефективна терапия, непосредствено след поставянето на диагнозата и поставяне
на цели на лечението (стратегия
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treat-to-target):
1. Терапия с DMARDs трябва
да се започне веднага след поставянето на диагнозата ревматоиден артрит. Тази препоръка е
непроменена от стандартите през
2013 и е основна в лечението на
заболяването. Тя постулира:
l необходимост от поставяне
на ранна диагноза
l предимство на терапията с
DMARDs за превенция на уврежданията при по-голяма част от пациентите. DMARDs са свързани с
по-благоприятен дългосрочен краен изход при ранното им приложение, в сравнение с по-късната терапия.
2. Лечението трябва да е на-

сочено за постигане на продължителна ремисия или ниска активност на заболяването при
всеки пациент. Това са единствените терапевтични цели, а всяка
висока активност трябва да се определя като недостатъчно добър
контрол на заболяването и промяна в лечението.
По отношение на ремисията, EULAR препоръчва да се използват дефиницията на Boolean
и базирани на индекси дефиниции (Simplified or Clinical Disease
Activity Index, SDAI и CDAI).
И двете корелират във висока
степен с отсъствието на субклиничен синовиит, установен с магнитно резонансно изобразяване
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(MRI) и ултразвук, както и с липсата на прогресия на ставното увреждане.
Ниската активност на заболяването трябва да се измери и определи точно. Определянето й чрез
стойностите на С-реактивния протеин или скоростта на утаяване на
еритроцитите не винаги може да е
сигурно, когато се прилагат медикаменти, повлияващи острата фаза
на отговора, като IL-6 инхибитори или Jak-инхибитори.
Друг важен момент е да се определи каква е „продължителността” на отговора, тъй като различните проучвания използват различни дефиниции за това. Според
експертите, приемлив минимален
срок е период от шест
месеца.
3. Проследяването
на пациентите трябва
да е често в активната фаза (на всеки 1-3
месеца); при липса на
подобрение до три месеца след началото на
лечението или невъзможност за постигане
на целите до шестия месец, е необходима промяна в терапията.
Периодичността на
проследяване трябва да
е според активността
на заболяването, като при висока
активност тя трябва да е на всеки месец, а при по-слаба – на 6-12
месеца, когато са постигнати поставените цели.
Корекцията
на
терапията включва оптимизиране на дозировката на MTX (или друго
csDMARDs) или пътя на приложение, или интраартикуларно инжектиране на GC при наличието на
една или малко резидуално активни стави.
Ако целта на терапията не е напълно постигната до шестия месец, но активността на заболяването е намалена близо до предвиденото, е възможно терапията да
бъде продължена за още няколко
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седмици, преди да се направи преоценка на състоянието. При определяне на лечението трябва да се
има предвид промяната в активността на заболяването, спрямо
изходното състояние.
4. Methotrexate (MTX) трябва да е първа линия терапия на
РА. Приложението му е свързано с редица предимства: ефикасност и безопасност, относително
ниска цена, поради което той продължава да е първи избор както за
монотерапия, така и като част от
комбинираното лечение. MTX намалява честотата на съпътстващи
заболявания и смъртност при РА.
При ранни форми, той намалява активността на заболяването
в рамките на шест месеца. Обикновено дозировките се повишават
бързо (25-30 mg седмично) перорално или подкожно, в комбинация с фолиева киселина. Максималната доза MTX, ако се толерира, трябва да се продължи за 8-12
седмици, за да се определи степента на терапевтичен отговор.
5. При пациенти с противопоказания или ранна липса на толеранс към MTX, като
първа линия терапия трябва
да се приложи leflunomide или
sulfasalazine. Leflunomide се прилага в доза 20 mg дневно (без натоварваща доза), а sulfasalazine –
в повишаващи се дозировки до 3
g дневно. От трите медикамента,
само sulfasalazine има безопасен
профил при бременни жени.
6. Краткосрочен курс с GC
трябва да се обмисли при започване или промяна на терапия с csDMARDs, в различни дозировъчни режими и пътища за приложение, като приемът им се преустанови възможно най-рано, когато клиничното
състояние позволява. Добавената
ефикасност на GC, когато се комбинират със csDMARDs, е добре
установена. Всички проучвания,
които сравняват комбинациите
от GC/csDMARDs с bDMARDs/
csDMARDs показват сходна ефи-
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касност.
Терминът „ниски дози” GC е
обект на широко обсъждане. Експертите са на мнение, че високи дози не трябва да се прилагат
за продължително време. Дневна
доза prednisone от 7.5 mg (или пониска) e приета за „ниска доза”,
макар че някои нови проучвания
показват ефикасност на GC при
краткосрочно приложение, но в
доза >7.5 mg дневно, например 30
mg перорално начална доза, еднократна мускулна инжекция от 120
mg methylprednisolone или еднократна интравенозна пулсова терапия от 250 mg methylprednisolone.
По тази причина, терминът „ниски дози” бе заменен от „краткосрочно приложение”, което дава
свобода на избор от страна на лекаря и пациента на дозировъчен
режим и път на приложение.
Терминът „да се преустанови
възможно най-рано, когато клиниката позволява”, означава дозировката на GC да се намали и
спре обикновено в рамките на три
месеца и по изключение до шест
месеца.
Дългосрочното им приложение, особено в дози >5 mg дневно,
трябва да се избягват поради риск
за нежелани странични ефекти.
Трябва да се има предвид, че невъзможността да се преустанови
терапията с GC в посочените периоди, може да означава, че приложението на DMARDs е неуспешно. Интраартикуларното приложение на GC може да се обмисли в случаи на резидуално възпаление или реактивирана става.
7. Ако целите на терапията
не са постигнати с първоначалната стратегия с csDMARD, при
липсата на лоши прогностични
фактори, трябва да се обмисли
приложение на друг представител на csDMARDs
8. При невъзможност за постигане на терапевтичните
цели с първоначално избраната
стратегия с csDMARD и при наличието на лоши прогностични
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фактори, трябва да се обмисли
добавянето на bDMARDs или
tsDMARD; текущата практика е
да се включи bDMARD. Одобрените за приложение в клиничната практика bDMARDs включват:
TNF-инхибиторите (adalimumab,
certolizumab, etanercept, golimumab
и infliximab); abatacept; IL-6 рецепторните блокери (tocilizumab и
sarilumab); IL-6 рецепторни инхибитори (clazakizumab и sirukumab)
и анти-В клетъчното моноклонално антитяло rituximab
Тази препоръка е разширена в
сравнение с по-старата и включва tsDMARDs (Jak-инхибиторите
tofacitinib и baricitinib).
Към
момента
терминът
„tsDMARDs” се отнася само до
Jak инхибиторите. Tofacitinib и
baricitinib са одобрени в ЕС, като
в момента регулаторните органи разглеждат друг Jak-инхибитор
(filgotinib).
Повечето
проучвания
с
bDMARDs и tsDMARDs включват пациенти с висока активност
на заболяването, наличие на антитела или съществуващо ставно увреждане, т.е. такива с лоши прогностични белези. Към момента
обаче липсват изследвания, които да сравняват приложението на
тези медикаменти при болни с или
без лоши прогностични маркери.
От друга страна, няколко post
hoc анализи доказват ползата от TNF-инхибиторите при болни с лоши прогностични маркери. Всички bDMARDs са с равностойна ефикасност и безопасност, и изборът на терапия трябва да е на основата на икономическата изгода.
Rituximab е одобрен за приложение след неуспех от терапия с
TNF-инхибитори. Налице са голямо количество данни, които доказват неговата ефикасност при болни с ранен РА, които не са получавали bDMARDs. По тази причина той се прилага често след липса на отговор след csDMARDs,
особено когато има специфични
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СВОБОДАТА
ДА СЕ
ДВИЖИШ

артрозни заболявания
ревматични заболявания
на меките тъкани
спортни и битови травми
(навяхвания, контузии, изкълчвания)

Атакува болката,
възпалението и отока
Diclac: Съкратена информация за медицинските специалисти
Състав и разновидности: 1 g гел съдържа 50 mg диклофенак натрий
(diclofenac sodium).
Показания: • дегенеративни ставни заболявания • ревматични заболявания на меките тъкани • спортни и битови травми.
Дозировка: Да не се прилага при деца и юноши под 18 години. Да се
измиват ръцете след нанасяне, освен ако те не са обект на лечението.
Да се втрива тънък слой върху съответните области 3 пъти дневно.
При йонофореза: да се нанася върху катода.
Противопоказания: • свръхчувствителност към активната съставка
или някое от помощните вещества • при пациенти, чиито пристъпи на
астма, уртикария или остър ринит се провокират от НСПВС • последен триместър на бременността.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
Вероятността от системни реакции не може да се изключи когато се
прилагат върху сравнително обширни части от кожата за продължителен период от време. Нанася се върху здрава и неувредена кожа. Да
не влиза в контакт с очите, лигавиците. Да не се поглъща. Може да се
прилага с пропусклива превръзка. В случай на поява на обрив след
приложение на продукта, лечението трябва да бъде прекъснато.
Взаимодействия: взаимодействия са малко вероятни.

Бременност и кърмене: Не трябва да се използва по време на бременност. Противопоказан през третия триместър поради възможността да доведе до маточна инертност, фетално бъбречно увреждане с
последваща олигохидромниозаамнион и/или преждевременно затваряне на дуктус артериозус. При употреба при кърмачки поради непреодолими причини, да не се нанася върху гърдите или върху обширни
кожни участъци за дълго.
Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не
са известни.
Нежелани лекарствени реакции:
Чести: дерматит, обрив, еритема, екзема, пруритус; Редки: булозен
дерматит; Много редки: пустулозен обрив, свръхчувствителност, ангиоедем, астма, реакция на фоточувствителност.
Преди предписване, моля запознайте се с пълния текст на краткате характеристика на продукта (КХП), одобрен на 07.04.2017.
Лекарствен продукт: без лекарско предписание за лица над 18 години.
Нежеланите лекарствени реакции трябва да бъдат съобщавани:
директно към Изпълнителната Агенция по Лекарствата (www.bda.
bg) или към ТП Сандоз д.д. (pv.bulgaria@sandoz.com).
Лекарствен продукт, съдържащ диклофенак натрий.
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контраиндикации за други биологични средства (предходен лимфом или демиелинизиращи заболявания).
9. bDMARDs и tsDMARDs
трябва да се комбинират с
csDMARDs;
при
пациенти,
които не могат да приемат
csDMARDs като част от комбинирана терапия, се препоръчват IL-6 инхибитори и
tsDMARDs, които имат някои
предимства, в сравнение с другите bDMARDs
Актуализираната
препоръка е на базата на нови проучвания, които установиха, че всички
bDMARDs имат по-значима ефикасност, когато се комбинират с
MTX, отколкото като монотерапия. MTX трябва да се прилага в
доза 7.5-10 mg за да осигури допълнителна ефикасност на TNFинхибиторите.
Освен
това,
биологичните медикаменти могат да се комбинират ефективно и с други
csDMARDs. Експертите препоръчват, bDMARDs и tsDMARDs
да се комбинират с csDMARDs
(като MTX или leflunomide), като
се оставя възможност и за монотерапия.
10. Ако има неуспех от терапията с bDMARDs или
tsDMARDs, трябва да се обмисли приложение на друго
bDMARD или tsDMARD. Ако
има неуспех от лечението с TNFинхибитор, той може да се смени
с друг TNF-инхибитор или медикамент с подобно действие. При
неуспех от терапията с втори
TNF-инхибитор, пациентите трябва да получат медикамент с друг
механизъм на действие.
11. Ако пациентът е в постоянна ремисия след постепенно намаляване на дозировката
на GC, може да се обмисли намаление и на bDMARD, особено ако се използва комбинирана терапия с csDMARD
12. Ако пациентът е в постоянна ремисия, трябва да се об-
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мисли постепенно намаление
на дозировката на csDMARD.
Трябва да се има предвид, че това
указание означава постепенно намаление на дозировката, а не спиране на csDMARDs. (ИТ)
Използван източник:
1. EULAR recommendations for the management
of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016
update Ann Reum Diseases 2017 http://ard.bmj.
com/content/annrheumdis/early/2017/03/06/annrheumdis-2016-210715.full.pdf

Ниски дози
глюкокортикоиди при
дългосрочна
терапия
на ранен
ревматоиден
артрит
Терапията на ранния ревматоиден артрит (РА) с много ниски дози
глюкокортикоиди (GC) за продължителен период е с добър профил
на безопасност, показаха резултатите от проучването ESPOIR, публикувани в списание Annals of the
Rheumatic Diseases.
Въпреки това, тази група лекарствени средства трябва да се
прилага във възможно най-ниската доза и за възможно най-краткия период от време, успоредно с
болест-модифициращи антиревматични средства (DMARDs) (1).
Макар че GC се прилагат широко за лечение на ранен РА, все още
няма достатъчно данни за съотношението полза/риск при продължително приложение. Това е първото изследване, което има за цел
да установи дългосрочния профил
на безопасност и толерантност на
GC при ранен РА.
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В ESPOIR са обхванати 602 пациенти (79% жени) на средна възраст 48+/-12 години) с ранен РА
(давност до шест месеца), разделени в две групи: с (n=386) или без
(n=216) приложение на GC поне
веднъж, за среден период на наблюдение от седем години (5.9+/1.84 години).
Комбиниран показател за краен
изход са били нови нежелани събития, като фатален изход, развитието на сърдечносъдово заболяване
(включително миокардна исхемия,
остър коронарен синдром, стенокардия, сърдечна недостатъчност и
мозъчносъдово заболяване), тежка
инфекция, налагаща приложение
на интравенозни антибиотици или
хоспитализация, и фрактура.
Повечето от пациентите (68.1%)
в групата с GC са започнали лечение през първите шест месеца от
заболяването. Те са получили основно ниски (3.1+/-2.9 mg дневно)
и средни дози (средно 2.4 mg дневно) prednisone по време на период
на проследяване. Системните GC
са прилагани перорално, мускулно
или интравенозно.
Средната продължителност на
прием на GC е била 1 057+/-876
дни (средно 803 дни). Контролната
група е включвала болни или без
приложение на GC, или само с локално приложение (интра-артикуларно или инхалаторно).
Пациентите са имали възпалителен артрит в поне две стави с
давност от шест седмици до шест
месеца, с риск за развитие на РА,
като към момента не са получавали GC или DMARDs. От проучването са изключени болни с данни за сърдечносъдово заболяване,
тежка инфекция или фрактура, тъй
като на тях по-рядко се предписват
GC и имат по-висок риск за нежелани странични ефекти.
В края на проучването са регистрирани 65 нежелани събития в
двете групи (седем смъртни случая, 14 сърдечносъдови заболявания, 19 тежки инфекции и 25 фрактури), 44 от които (11.4%) в група-
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та с GC и 21 (9.7%) в контролната група.
Фаталните случаи са се дължали на злокачествени заболявания
(четири пациенти), салмонелоза и
руптура на аортна аневризма (по
един случай) и един случай с неясна причина. Честотата на инфекции е била по-висока в групата с
GC, но разликата не е била сигнификантна.
Продължителното приложение
на ниски дози GC при ранен РА е
безопасно, е заключението на авторите. (ИТ)
Използван източник:
1. Roubille C., Rincheval N., Dougados M. et
al. Seven-year tolerability profile of glucocorticoids use in early rheumatoid arthritis: data
from the ESPOIR cohort. Ann Reum Diseases 2017 http://ard.bmj.com/content/early/2017/02/17/annrheumdis-2016-210135

Нови
препоръки
на EULAR/
ERA-EDTA
за лечение
на ANCAасоциирани
васкулити
Нови препоръки на Европейската лига срещу ревматизма (European League Against
Rheumatism - EULAR), Европейската бъбречна асоциация
(European Renal Association ERA) и Европейската асоциация по диализа и трансплантации
(European Dialysis and Transplant
Association - EDTA) за лечение
на свързаните с антинеутрофилни
цитоплазмени антитела (ANCA)
васкулити - AAV бяха публикувани в списание Annals of the
Rheumatic Diseases (1).

AAV* включват: грануломатоза с полиангиит (GPA,
грануломатоза на Wegener),
микроскопски
полиангиит
(MPA) и еозинофилна грануломатоза с полиангиит (EGPA,
синдром на Churg-Strauss)

Препоръка 1. Пациентите
с AAV трябва да се лекуват и
проследяват в съответните експертни центрове (или в тясно
сътрудничество с тях)
Оценката на пациентите с AAV
изисква проследяване от опитен специалист, който да може
да различи активност на заболяването от увреждане или инфекция и да познава различните диференциални диагнози. Често се
налага участието на мултидисциплинарен екип от имунолози, опитни специалисти в лечението с
rituximab при рефрактерно заболяване, радиолози, офталмолози,
оториноларинголози и нефролози/
трансплантолози.
За пациенти с рефрактерно заболяване, най-добрият вариант
може да бъде насочване към центрове, участващи в клинични изпитвания.
AAV може да рецидивира години след постигане на ремисия,
дори и в преди това незасегнати
органи и системи. Допълнително, пациентите могат да развият
усложнения от терапията много
години след прекратяване на лечението. Поради това, е необходимо дългосрочно проследяване
и бърз достъп до специализирана помощ за всички пациенти с
AAV.
Препоръка 2. Положителна-

Брой 4, 2017

та биопсия е показателна и в
голяма степен поставя диагнозата васкулит, поради което се
препоръчва за потвърждаване
на новопоставена диагноза и за
допълнителна оценка за пациенти с подозрение за рецидив
Хистопатологичните данни за
васкулит, като гломерулонефрит
с негативна имунофлуоресцентна
находка (pauci-immune) или некротизиращ васкулит, в който и
да е орган, остават златен диагностичен стандарт. Прицелният за
биопсиране орган зависи от симптомите, така например при пациентите с GPA с бъбречно засягане диагностичната стойност на
бъбречната биопсия може да бъде
до 91.5%.
Оториноларингологичен преглед при пациентите с GPA често разкрива абнормни промени и
биопсиите от тези области може
да бъдат положителни за възпалителни промени в до 68.4%.
Голямо проучване на биопсии
– 60 назални, 27 параназални, 17
ларингеални, 5 периорбитални, 5
орални, 4 от средното ухо, 3 мастоидни, 2 от външно ухо и 3 от
слюнчената жлеза разкри, че често се наблюдава неспецифично
хронично възпаление, а по-характерните находки - грануломи и васкулит - се срещат по-рядко, отколкото в другите тъканни биопсии.
Белодробните биопсии се различават по диагностичната си
чувствителност, като само 12%
от трансбронхиалните биопсии на
алвеоларна тъкан са били положителни за GPA и 66.7% за EGPA
в едно проучване. Отворените
пулмонални биопсии, макар и поинвазивни, са с много по-висока
диагностична стойност.
Перкутанната бъбречна биопсия трябва да се извършва при
възможност под ултразвуков контрол, като е доказано, че е свързана с нисък риск за усложнения,
включително хеморагия. Рискът
за кървене след перкутанна бъ-
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бречна биопсия е по-висок при
пациентите, лекувани с плазмен
обмен (PLEX). Генетичните фактори, свързани с повишен риск
за кървене, налагащо кръвопреливане, включват напреднала възраст, повишено систолно артериално налягане и увредена бъбречна функция.
Препоръка 3. За индуциране на ремисия при новодиагностициран орган-застрашаващ
или животозастрашаващ AAV
се препоръчва лечение с комбинация от кортикостероид (КС)
и cyclophosphamide (CYC) ИЛИ
rituximab (RTX)
Комбинацията от КС (1 mg/kg/
ден – максимална дневна доза 80
mg) и CYC (2 mg/kg/ден – максимално 200 mg/ден) се използва за
индуциране на ремисия при AAV
още от 70-те години на миналия
век, но поради риск за висока кумулативна доза на CYC, са проучени интравенозни пулсови схеми, като най-мащабно е рандомизираното проучване CYCLOPS
(изследва пероралния дневен срещу пулс CYC като терапия на
ANCA-свързан системен васкулит).
Проучването използва данните от мета-анализ на три проучвания, включващи 143 пациенти,
които показват, че с пулсово интравенозно приложение на CYC е
по-вероятно да се постигне ремисия и то се асоциира с по-малко
странични ефекти, отколкото пероралното дозиране.
Въпреки че процентът на пациентите с поне един рецидив е
по-висок при лекуваните с пулсова терапия, липсва разлика по
отношение на преживяемост, бъбречна функция в края на проучването и нежелани реакции между
двете рамена, показва дългосрочното проследяване на участниците в CYCLOPS.
Пулсовите схеми се предпочитат поради намалената обща доза
CYC, както и по-нисък риск за
усложнения на пикочния мехур.
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Няма публикувани рандомизирани контролирани проучвания (RCT) за лечение на EGPA с
CYC (за разлика от GPA/MPA).
Едно изследване сравнява различни дози CYC – CYC (0.6 mg/m2)
се прилага първоначално на всеки две седмици в продължение на
един месец, след което на всеки
четири седмици. Така, активното
рамо получава общо шест, а контролната група – 12 пулса. Пълна ремисия е постигната и в двете групи с подобна скорост (21/23
и 21/25, съответно за активното и
контролното рамо).
Заедно с интравенозния CYC
трябва да се прилага рутинно и
антиеметична терапия. Допълнително, метаболитите на CYC са
токсични за уротелиума и могат
да доведат до развитието на хеморагичен цистит в краткосрочен и
злокачествени заболявания в дългосрочен план. Затова, пациентите трябва да бъдат насърчавани да пият много течности или да
получат интравенозно течности в
деня на инфузията за разреждане
на метаболитите в урината.
Пациентите на пулсова терапия с CYC могат да получат също перорален или венозен
2-mercaptoethanesulfonate
sodium (MESNA), който се свързва с акролеина (токсичен метаболит на CYC), превръщайки го в нетоксичен. MESNA
също забавя разграждането на
4-hydroxymetabolites, което води
до намаляване на токсичните
акролеинови продукти в урината.
MESNA може да бъде от полза и
за пациентите на дългосрочно лечение с перорален CYC.
Пациентите на терапия с CYC
подлежат на строго мониториране, като и при двете схеми на
приложение може да се наложи
промяна на дозата или прекъсване на лечението в случай на остра
или постепенна левкопения. При
стабилна левкопения, може да е
възможно да се поддържа имуносупресията при строг контрол на
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кръвната картина.
Препоръчва се профилактика
срещу инфекция с Pneumocystis
jirovecii
с
trimethoprim/sulfamethoxazole (800/160 mg през
ден или 400/80 mg всеки ден) при
всички пациенти на CYC без контраиндикации, а при нежелани реакции, може да се използва месечно приложение на инхалаторен pentamidine (не е икономически ефективно и не се препоръчва
рутинно). Другите алтернативи са
dapsone и atovaquone.
Rituximab при AAV е изследван в две RCT – RAVE (Rituximab
за лечение на грануломатоза на
Вегенер и микроскопски полиангиит) и RITUXVAS (международно, рандомизирано проучване, което сравнява RTX със стандартна схема cyclophosphamide/
azathioprine за лечение на активен, “генерализиран” ANCA-асоцииран васкулит).
И в двете проучвания, пациентите първоначално са получавали високи дози КС с последващо титриране, а дозата на RTX е
375 mg/m2 телесна повърхностна, веднъж седмично в продължение на четири инфузии. И в двете
RCT, RTX е не по-малко ефективен от CYC, като ефектът му при
рецидивиращо заболяване е поголям в RAVE.
Отново, доказателствата за използването на RTX при пациенти
с EGPA са по-малко, отколкото за
GPA/MPA. Въпреки това, ретроспективен анализ на 41 пациенти
с EGPA, които са получили различни схеми на RTX, показва, че
34% са постигнали пълна ремисия
след шест и 49% след 12 месеца.
Поради високата си цена, приложението на RTX е ограничено.
Въпреки това, има случаи, когато
се предпочита пред CYC, като например при необходимост от запазване на репродуктивния потенциал (CYC се свързва с намален яйчников резерв, яйчникова
недостатъчност и безплодие при
мъжа). Дългосрочните ефекти на
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RTX върху фертилитета не са изследвани, но не са докладвани подобни случаи.
Работната
група
определя таргетни дози от 7.5-10 mg
prednisolone (или еквивалент)
след 12 седмици лечение, като в
някои случаи може да са нужни и
пет месеца за достигането им.
Препоръка 4. За индуциране на ремисия при орган-незастрашаващ AAV, се препоръчва лечение с комбинация от
КС и methotrexate (MTX) или
mycophenolate mofetil (MM)
MTX и MM не трябва да се използват за индуциране на ремисия при:
l Менингеално ангажиране
l Ретроорбитално заболяване
l Засягане на сърцето
l Мезентериално ангажиране
l Mononeuritis multiplex с остро начало
l Белодробен кръвоизлив без
значение на тежеста
MTX (20-25 mg/седмица, перорално или парентерално) може
да бъде алтернатива на CYC при
пациенти с по-лека степен на заболяването и при тези с нормална бъбречна функция. Данните
от проучванията показват, че пероралният MTX 20-25 mg/седмица е не по-малко ефективен от пероралния CYC на шестия месец,
но при дългосрочно проследяване, пациентите на MTX са били с
по-лош контрол на заболяването,
в сравнение с тези на CYC.
MTX следователно трябва да
влиза в съображение само при
орган-незастрашаващо заболяване (при липса на бъбречно засягане):
l Назално и параназално заболяване без засягане на коста (ерозия) или хрущяла или обонятелна
дисфункция или глухота
l Засягане на кожата, без улцерации
l Миозит (само скелетната
мускулатура)
l Некавитиращи белодробни
възли/инфилтрат без хемоптиза

l Когато CYC или RTX не са
достъпни или са противопоказани
или това е избор на пациента
Към момента има две RCT с
ММ, основно при пациенти с
MPA (MPA засяга често бъбречната функция и MTX не е показан). Проучванията не включват
пациенти с белодробен кръвоизлив или засягане на централната
нервна система (ЦНС) и следователно ММ не трябва редовно да
се предпочита при пациенти с животозастрашаващо състояние.
Препоръка 5. При сериозен
рецидив на орган-застрашаващ
или животозастрашаващ AAV,
се препоръчва лечение, както
при новодиагностицирано заболяване с комбинация от КС и
CYC ИЛИ RTX
Препоръката се основава на
факта, че повечето проучвания за
индуциране на ремисия при AAV
не правят разлика между пациенти с ново заболяване или с рецидив. Все пак, RAVE стратифицира
участниците на такива с ново или
с рецидивиращо заболяване, като
данните показват, че болните с
рецидив, на лечение с RTX е повероятно да са с ремисия на шести и 12-и месец, но не и на 18-и
месец от проследяването.
Кумулативната доза CYC е
свързана с токсичност, особено при продължително перорално
приложение, поради което работната група отдава предпочитание
на RTX пред CYC при рецидив на
заболяването.
Лечението на по-леките рецидиви на AAV с временно увеличение на КС доза възстановява
ремисията при повечето пациенти, но честотата на нови рецидиви след относително кратък период от време е висока. Поради
това, се препоръчва лечение с интензификация или модификация
на имуносупресивната терапия за
поддържане на ремисията.
Препоръка 6. Плазмен обмен
трябва да влезе в съображение при пациенти с AAV и се-
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румен креатинин >500 mcmol/l
(5.7 mg/dl) в резултат на бързопрогресиращ
гломерулонефрит при ново или рецидивиращо заболяване. Плазмен обмен (PLEX) може да се обмисли и при тежка, дифузна, алвеоларна хеморагия.
Най-голямото до този момент
проучване MEPEX включва пациенти със серумен креатинин >500
mcmol/l (5.7 mg/dl) или такива на
диализа. Резултатите показват, че
PLEX е от полза за предотвратяване на краен стадий на бъбречно заболяване или смърт на третия месец, но дългосрочното проследяване не показва статистически значима полза.
Едно RCT с дългосрочно проследяване изследва болни със серумен креатинин <500 mcmol/l,
като резултатите показват, че след
един месец никой от участниците
с PLEX не е с влошаване на бъбречната функция или с нужда от
хемодиализа (HD), в сравнение с
шест с намалена ренална функция
и пет на HD в референтната група (р<0.05). Въпреки по-добрите бъбречни резултати в групата
на PLEX, няма разлика в общата
смъртност в сравнение с контролите при петгодишното проследяване.
PEXIVAS (плазмен обмен и КС
за лечение на ANCA-асоцииран
васкулит) е мащабно проучване,
което изследва ползите от PLEX
при AAV и в момента набира пациенти с умерено бъбречно увреждане (гломерулна филтрация –
eGFR <50 ml/min).
Има потенциална полза от
PLEX и при пациенти с AAV,
които са положителни за антитела срещу гломеруларната базална мембрана (GBM), особено при
тези с линейно отлагане на IgG
върху GBM, като PLEX трябва да
се извършва още в ранните стадии, за да се подобри прогнозата.
Препоръка 7. За поддържане
на ремисията на AAV, се препоръчва лечение с комбинация от
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ниски дози КС и azathioprine
(AZA), rituximab, methotrexate
(MTX)
или
mycophenolate
mofetil (MM).
AZA (2 mg/kg/ден) е по-безопасен от пероралния CYC, но със
същата ефективност на 18-и месец за профилактика на рецидивите. MTX (20-25 mg/kg/седмица) се използва ефикасно за поддържаща терапия след постигната
с CYC ремисия при серумен креатинин <130 mcmol/l (1.5 mg/dl).
Leflunomide (20-30 mg/ден)
може да бъде по-ефективен от
MTX за поддържане на ремисия,
но е свързан с повече нежелани
ефекти, затова се счита за втора
линия на лечение в случаи на непоносимост към AZA, MTX, MM
или rituximab. Ранното спиране
на лечението е свързано с повишен риск за рецидив.
Проучването MAINRITSAN
(за ефикасността на две терапии
за постигане на ремисия на васкулит) сравнява ниски дози RTX
при GPA/MPA (фиксирана доза
500 mg) с лечение с титриране
на AZA за поддържане на ремисията след индукция с пулс CYC.
На 28-и месец са настъпили значителни рецидиви: 17 в групата
на AZA (8 бъбречни) и 3 в тази
на RTX (без бъбречни рецидиви).
AZA се предпочита пред ММ
за поддържане на ремисия, в резултат на данните от проучването IMPROVE (ММ срещу AZA за
поддържаща терапия при ANCAасоцииран системен васкулит).
И в двете групи медикаментът
за поддържане на ремисия е намален след 12 и след 18 месеца и е спрян след 42-и месец. Рецидиви има при 42 участници на
ММ и при 30 в групата на AZA
(р<0.01).
Добавянето на trimethoprim/
sulfamethoxazole (800/160 mg два
пъти дневно) към стандартната
поддържаща терапия може да намали риска за рецидив при GPA.
При пациентите с назално за-
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сягане, локалното лечение с антибиотици като mupirocin може да
се използва при хронично носителство на Staphylococcus aureus.
Препоръка 8. Препоръчва се
поддържащата ремисия терапия за AAV да продължи наймалко 24 месеца след индукция
на трайна ремисия.
Като цяло, опитите за намаляване на КС трябва да бъдат преди
титрирането на имуносупресивния агент. Мета-анализ на 13 проучвания (983 участници – 8 RCT
и 5 обсервационни), изследващи
влиянието на продължителността
на КС върху честотата на рецидивите, показва, че продължаването
на КС е свързано с по-малко рецидиви.
При пациенти с AAV с бъбречно засягане, наличието на MPOANCA се свързва с по-лоша прогноза, по-тежко тубулоинтерстициално възпаление, като CD3(+) Тклетъчният тубулит и тубуларната атрофия са независимо свързани с промяната в eGFR на 12-ия
месец.
Допълнително, установената с
бъбречна биопсия склероза също
са свързва с по-лоша прогноза
при AAV, а болните с PR3-ANCA
или сърдечносъдово/белодробно
засягане са по-предразположени
към рецидиви.
Препоръка 9. За пациентите с AAV, които са рефрактерни на терапията за индуциране
на ремисия, се препоръчва преминаване от CYC на RTX или
от RTX на CYC. Тези пациенти
трябва да бъдат насочени към
експертни центрове за допълнителна оценка и потенциално включване в клинични проучвания.
EULAR определя рефрактерно
заболяване като:
l Непроменена или повишена
активност при остър AAV след 4
седмици лечение със стандартна
терапия или
l Липса на отговор – <50%
намаление на скора за активност
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на заболяването (Birmingham
Vasculitis
Activity
Score
–
BVAS
или
BVAS/wegener’s
granulomatosis) след 6 седмици на
лечение или
l Хронично, упорито заболяване, определено чрез наличие на
поне един основен или три второстепенни показатели на скора за
активност на заболяването след
>12 седмици лечение
Важно е да се преценят възможните причини за рефрактерно
заболяване чрез:
l Ревизия на първичната диагноза
l Оптимизиране на лечението
с достигане на таргетните дози
l Преценка дали става въпрос
за активност на заболяването или
за настъпило увреждане
l Касае се за AAV или инфекция/коморбидност/злокачествено
заболяване?
RTX е с доказана ефективност
при рефрактерни пациенти, особено при лекувани преди това с
CYC (болните с бъбречно заболяване имат по-голям шанс за подобрение, от тези с ретроорбитално
засягане).
Въз основа на резултатите от
допълнителния анализ на проучването WEGENT (сравняващо
MTX и AZA като поддържаща терапия при ANCA-асоциирани васкулити), работната група препоръчва като потенциална стратегия преминаване от пулс на перорален CYC, в случай че RTX не е
достъпен.
При проследяване на пациентите от RAVE, при които не е достигната първичната крайна точка,
лечението със заслепено прекръстосване или според медицинската
преценка на изследователя е довело до контрол на болестта при
повечето болни.
RTX може да бъде по-ефективен от CYC за PR3-ANCA позитивните болни.
При пациентите без постигната ремисия и с постоянна ниска активност, може да влезе в
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съображение адювантна терапия с интравенозен имуноглобулин (IVIG). Преди лечението, серумните нива на IG трябва да бъдат измерени, тъй като пациентите със селективен дефицит на IgA
може да развият анафилактична
реакция или предварително съществуващата хиперглобулинемия
да се влоши до състояние на хипервискозитет.
Препоръка 10. Препоръчва
се решението за промяна на лечението на AAV да се основава на задълбочена клинична
оценка, а не на изследването на
ANCA
Проследяването на ANCA за
прогнозиране на бъдещ рецидив
е спорно, като отрицателният резултат не изключва AAV при данни за активно заболяване. Някои
проучвания показват, че пациентите, при които титрите на ANCA
персистират, повишават се четирикратно или се позитивират
имат по-висока честота на рецидив, докато други изследвания не
потвърждават тази асоциация.
Като цяло, настоящите препоръки са, че тези фактори не трябва да водят до промяна в терапията, а по-скоро до по-често клинично мониториране.
Мултиорганното засягане е
често при AAV, поради което е
задължителна задълбочена клинична оценка при всички пациенти, при всяка визита (за откриване на ново органно засягане)
с различни клинични инструменти като BVAS Vasculitis Damage
Index, BVAS/WG, Disease Extent
Index и Five Factor Score.
Изследване на урина трябва да
се извършва на всеки пациент при
всяко посещение за откриване на
инфекция, бъбречен рецидив или
оценка на отговора, както и засягане на пикочния мехур. По време
на проследяването, възпалителните маркери и бъбречната функция
трябва да се изследват периодично (на всеки 1-3 месеца).
Пълна кръвна картина и про-

следяване на чернодробната функция трябва да се извършват на подобни интервали за откриване на
лекарствена токсичност, като острият спад в броя на левкоцитите
или прогресивна левкопения, както и влошаването на бъбречната
функция може да изискват намаляване или прекратяване на имуносупресивното лечение.
Периодично трябва да се проследява и нивото на кръвната
глюкоза на фона на лечение с КС.
Препоръка 11. Препоръчва
се задълбоченото изследване на
причините за персистираща необяснима хематурия при пациенти с предшестваща експозиция на CYC
CYC се свързва с повишен
риск за рак на пикочния мехур.
Използването на MESNA като
уропротективно средство намалява риска за хеморагичен цистит,
но не и за неоплазия на пикочния мехур. Пушачите са особено застрашени, като при тях може
да се развие рак с по-ниски дози
и по-рано, отколкото при непушачите. Затова, на всички пациенти трабва периодично да бъде
изследвана урината по време на
проследяването.
Препоръка 12. След лечение
с RTX може да настъпи хипоимуноглобулинемия,
поради
което се препоръчва изследване на серумните нива на имуноглобулин преди всеки курс с
RTX и при пациентите с рекурентни инфекции
Хипоимуноглобулинемията се
свързва с многократното приложение на CYC и RTX и зависи от
кумулативна доза, като не всички
пациенти развиват инфекциозни
усложнения.
По отношение на имунизациите се смята, че ваксинирането
срещу грип не се свързва с рецидив при пациентите с AAV. Трябва да влезе в съображение и ваксинирането срещу херпес зостер
и пневмококи. Въпреки това, живите атенюирани ваксини трябва
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да се избягват при възможност.
Препоръка 13. Препоръчва
се периодична оценка на сърдечносъдовия риск при пациентите с AAV
Пациентите с AAV са с повишен риск за усложнения, както
от самото заболяване, така и от
лечението, като е установено, че
бъбречните, отоларингологични и
свързаните с лечението компликации (сърдечносъдови заболявания, диабет, остеопороза и неоплазии) нарастват с течение на
времето.
Препоръка 14. Препоръчва
се на пациентите с AAV да бъде
внимателно разяснено естеството на заболяването, възможностите за лечение, страничните ефекти, както и краткосрочната и дългосрочна прогнози (например чрез образователни програми, групи за самопомощ...)
Препоръка 15. Препоръчва
се след терапевтичните фази на
индукция и ремисия, пациентите с AAV да бъдат оценявани за
степента и влиянието на съпътстващите състояния, свързани
с диагнозата
Като системно заболяване AAV
е с потенциал да засегне почти
всеки орган – пациентите могат
да получат трайно увреждане на
бъбреците, белите дробове и дихателните пътища, сърцето, периферната и централна нервна система, пълна или частична загуба
на зрение или слух, да се оплакват от тежка умора, мускулна слабост и хронични болки. (ЕП)
* GPA, MPA и EGPA имат годишна честота на разпространение от 2.1-14.4, 2.4-10.1 и
0.5-3.7 на милион в Европа, а разпространението на AAV е 46-184 на милион. Петгодишната преживяемост за GPA, MPA и EGPA е
съответно 74-91%, 45-76% и 60-97%.
Използван източник:
1. Yates M., Watts R., Bajema M. et al. EULAR/ERA-EDTA recommendations for the
management of ANCA-associated vasculitis.
Ann Rheum Dis 2016, doi:10.1136/annrheumdis-2016-209133 http://ard.bmj.com/content/
annrheumdis/early/2016/06/23/annrheumdis-2016-209133.full.pdf
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Хормонална
терапия при
мъже с CRPC
без предходна
химиотерапия
Мъжете с кастрационно-резистентен рак на простатата
(castration-resistant prostate cancer
- CRPC), които не са получавали
предходна химиотерапия, трябва
да поддържат постоянно или интермитентно кастрационно състояние чрез орхиектомия или фармакологична кастрация, независимо дали си са асимптоматични
или симптоматични, според новите указания на American Society
of Clinical Oncology (ASCO), публикувани в Journal of Clinical
Oncology (1).
Основната цел на терапията на
CRPC е палиативното лечение,
облекчаване на симптоматиката
и удължаване на преживяемостта. Въпреки резистентността към
първоначалната андроген-депривационна терапия (ADT), повечето мъже отговарят на втора линия
хормонална терапия (например
антиандрогени, CYP 17 инхибитори). Тя може да се обмисли при
болни с неметастазирал CRPC, но
с висок риск за развитието на метастази (бързо удвояване на PSA
времето или скоростта).
При пациенти с рентгенологични данни за метастази и минимална
симптоматика
трябва да се предложи enzalutamide*
или abiraterone acetate плюс
prednisone, след обсъждане на
предимствата и недостатъците на
терапията. Като алтернатива могат да се използват радий-233 и
sipoleucel-T.
Все още няма достатъчно данни, които да определят оптималната последователност на хормо-
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налното лечение при CRPC след
използването на втора линия хормонална терапия.
При пациенти с метастази е
разумно изследването на PSA на
всеки 4-6 месеца. Рутинни рентгенологични изследвания за преоценка на стадия не се препоръчват, но могат да се обмислят при
пациенти с риск за метастази или
такива с данни за прогресия на за-

Карциномът на простатата е
най-честото онкологично заболяване при мъжете – 14% от
всичките нови случаи със злокачествени тумори, като е причина
за 5% от всичките смъртни случаи поради рак.
Стандартното ниво на простатно-специфичния антиген (PSA)
е 0-4.0 ng/ml. В зависимост от
възрастта, нормалните нива на
PSA са съответно: 0-2.5 ng/ml в
групата 40-49 години; 0-3.5 ng/
ml – при 50-59 години; 0-4.5 ng/
ml – при 60-69 години и 0-6.5
ng/ml за възрастовата категория
70-79 години.
Повечето от злокачествените
тумори на простатата (95%) са
аденокарциноми (жлезисти).
Стандартният подход за стадиране на рака на простатата зависи
от цифровата скала на Gleason.

боляването.
Първа линия хормонална терапия (ADT) се предписва често при мъже с рекурентен, прогресирал или метастастазирал рак
на простатата, който е андрогенчувствителен. Много мъже с андроген-чувствително заболяване,
които получават ADT, ще развият
биохимични, рентгенологични и/
или клинични белези на прогресия
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на заболяването, въпреки постигнатите кастрационни нива на тестостерон (<50 ng/ml). Това състояние се дефинира като „кастрационно-резистентен рак на простатата”.
До 20% от мъжете с биохимичен рецидив и повечето с напреднало заболяване ще развият кастрационна резистентност. По тази
причина, пациентите се разделят
в две групи: с биохимичен рецидив (рецидив на серумния PSA)
и липса на рентгенологични данни за метастази (bCRCP или М0
CRPC), и такива с рентгенологично (или по друг начин установено) метастатично заболяване. Последното обикновено се диференцира като асимптоматично (M1a
CRPC) и симптоматично (М1s
CRPC) метастатично заболяване.
Въпреки резистентността към
първоначалната ADT (първа линия хормонална терапия), повечето мъже отговарят на втора линия хормонална терапия. Има различни варианти за лечение при
CRPC със системни терапии, някои от които (като enzalutamide и
abiraterone acetate) се определят
като хормонални интервенции.
Enzalutamide
и
abiraterone
acetate са одобрени за приложение
преди и след терапия с docetaxel.
В допълнение, sipuleucel-T (нехормонално средство) е одобрено
за периода преди химиотерапия.
Новите указания се отнасят за
лечението на аденокарцином на
простатата и не включват други
хистологични видове, като дребноклетъчен, невроендокринен или
интрадуктален простатен карцином. Също така не е разгледано
приложението на имунотерапия,
радионуклеотиди и таргетиращи
костите агенти.

Основните проблеми,
върху които са
фокусирани новите
препоръки:
1. При мъже, които развиват
CRPC независимо от постигнатите

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 63

УРОЛОГИЯ

Брой 4, 2017

63

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 64

УРОЛОГИЯ
кастрационни нива на тестостерон,
се препоръчва:
l кастрационното ниво да се
поддържа непрекъснато
l кастрационното ниво да се
поддържа чрез орхиектомия или
фармакологична кастрация (агонисти/антагонисти на LHRH, антиандрогени)
2. Необходимо ли е да се използва втора линия хормонална терапия при пациенти (неполучавали химиотерапия), които развиват
CRPC, но нямат рентгенологични
данни за метастази (M0 CRPC)?
l при нисък риск за метастази
(ниски стойности на PSA и бавно време/скорост на удвояване на
PSA), не се препоръчва втора линия хормонална терапия
l при висок риск за метастази
(бързо удвояване на PSA или скорост на PSA), може да се приложи втора линия хормонална терапия за намаляване на стойностите и забавяне на нарастването на
PSA, след обсъждане на предимствата и недостатъците с пациента
l алтернативното поведение
включва наблюдение с поддържане
на кастрационното ниво
l химио- или имунотерапия не
се препоръчват, освен в рамките
на клинично проучване

l няма определен оптимален
ред на хормоналната терапия, след
втора линия хормонална терапия
за високорискови пациенти (без
предходна химиотерапия) с М0
CRPC
3. Трябва ли да се прилага втора линия хормонална терапия при
пациенти без предходна химиотерапия, които имат рентгенологични данни за метастази, но са с минимална симптоматика (М1а/М1s
CRPC)?
l enzalutamide трябва да се
предлага, тъй като подобрява сигнификантно периода без прогресия на заболяването и общата преживяемост, както и забавя необходимостта от цитотоксична химиотерапия, риска за първи скелетни събития, времето за прогресия
на PSA и времето за влошаване на
качеството на живота
l abiraterone acetate плюс
prednisone трябва да се предлагат,
тъй като подобряват сигнификантно периода без прогресия на заболяването и общата преживяемост,
както и забавят необходимостта от
химиотерапия, влошаване на състоянието и прогресията на PSA
l
алтернативното
лечение
включва имунотерапия (sipuleucelT), химиотерапия (docetaxel и

prednisone) и радий-223
l ако не е възможно да се приложат тези терапии или те не се
толерират от пациента, могат да
се използват други антиандрогени, prednisone и ketoconazole/
hydrocortisone. Те имат скромни
клинични предимства без доказано подобрение на преживяемостта.
l липсват стандарти, които да
определят оптималната последователност на хормоналните терапии,
след втора линия хормонална терапия при пациенти с М1 CRPC
l при всички болни с M1 CRPC
без предходна химиотерапия, трябва да се предложат палиативни
грижи, особено при тези с изразена симптоматика и влошено качество на живот
4. Колко често трябва да се извършва мониториране на PSA при
пациенти с CRPC?
l няма достатъчно данни, за да
се определи оптималната честота на PSA мониторирането преди
започването или след началото на
втора линия хормонална терапия
l при случаи без рентгенологични данни за метастази и забавено време на удвояване на PSA, се
определя оценка на PSA на всеки
4-6 месеца. Ако нивата на PSA са
увеличени, е необходимо измерва-

Изводи за клиничната практика:
l мъже, които развиват CRPC въпреки постигнатите
кастрационни нива на тестостерон, трябва да се поддържат непрекъснато в кастрационно състояние
l няма данни, които да подкрепят приложението на
втора линия хормонална терапия при мъже с М0 CRPC
без предходна химиотерапия, които са с нисък риск за
развитие на метастази (ниският риск се дефинира като
нисък PSA или бавно време/скорост на удвояване на
PSA)
l при пациенти без предходна химиотерапия с висок
риск за развитие на метастази (бързо време за удвояване на PSA), може да се предложи втора линия хормонална терапия, след обсъждане на предимствата и недостатъците с пациента
l enzalutamide или abiterone acetate плюс prednisone
трябва да се предлагат като втора линия хормонална
терапия след неуспех от първа линия хормонална терапия при мъже без предходна химиотерапия, които развиват CRPC и имат рентгенологични данни за метастази (М1а/М1с CRPC). За тези медикаменти е доказано,
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че удължават сигнификантно рентгенологично установения период без прогресия на заболяването и общата преживяемост
l изследване на PSA на всеки 4-6 месеца трябва да се
извършва при мъже, които развиват CRPC, нямат рентгенологични данни за метастази (М0 CRPC) и бавно
време на удвояване на PSA. Ако нивата на PSA се повишават, е необходимо изследването на серумния тестостерон.
l изследване на нивата на PSA на всеки три месеца се
препоръчва при мъже, които развиват CRPC с бързо
време на удвояване на PSA или рентгенологични данни
за метастази (М1 CRPC)
l за образна диагностика на мъже с CRPC, трябва да
се приложат скенер на костната система, СТ или MRI
на коремната кухина и таза
l палиативни грижи трябва да се осигуряват на всички
мъже без предходна химиотерапия с М1 CRPC, и особено на тези, които са симптоматични с влошено качество на живот
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нето на серумния тестостерон.
l при пациенти с бързо увеличаване на времето за удвояване на
PSA или рентгенологични данни за
метастази, оценката на PSA трябва
да се извършва на три месеца
5. Кои образни методи са подходящи за пациенти с CRPC?
l при обмислянето на образна
диагностика преди и след началото на лечението, се имат предвид
скениране на костната система,
компютърна томография (СТ) или
магнитно резонансно изследване
(MRI) на коремната кухина и таза
l образна диагностика с 18Fмаркирана позитронна емисионна
томография (18F-PET) не се препоръчва, тъй като не навсякъде е

одобрена за диагноза на рекурентен рак на простатата при мъже с
повишено PSA след проведено лечение. Този метод е ограничен до
участници в клинични проучвания.
6. Колко често пациенти с CRPC
трябва да преминават през рентгенологично изследване или рутинно
рентгенологично рестадиране?
l рентгенологичното изобразяване не е индицирано при мъже с
повишаващ се PSA, освен ако това
не води до промяна в терапията
или ако се развие/влоши симптоматиката (например костна болка)
l рутинно рентгенологично
рестадиране не се препоръчва, освен при пациенти, при които PSA
не е надежден маркер на заболя-

ването. (ИТ)
* enzalutamide (Xtandi) на Astellas (www.
xtandi.com)
Ензалутамид е нестероиден инхибитор на
андрогенния рецептор (AR). Той е одобрен
за лечение на метастазирал, резистентен на
кастрация, рак на простатата при пациенти,
които са били на пред ходна терапия с docetaxel , както и при случаи, които не са получавали
преди това химиотерапия https://ec.europa.
eu/health/documents/community-regis ter/2015/20150828132853/anx_132853_en.pdf
За допълнителна информация:
В онлайн базата данни на списанията ни
МД, Доктор Д и Кардио Д (www.spisaniemd.
bg) има повече от 30 статии за диагнозата и
лечението на рака на простатата
Използван източник:
1. Virgo K., Basch E., Loblaw D. еt al. Second-line hormonal therapy for men with chemotherapy-naive, castration-resistant prostate
cancer: American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion J Clin Oncol
2017 (35) http://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/
JCO.2017.72.8030

PDE5 инхибиторите са свързани с по-нисък риск за рак на простатата
при мъжете с еректилна дисфункция
При мъжете с еректилна дисфункция (ED) приложението
на инхибитори на фосфодиестераза 5 (PDE5i) e свързано
с по-ниска честота на простатен карцином (PCa) за седем
години проследяване, показва ретроспективен анализ на
данните от медицинската документация на мъже с ED на
възраст 50-69 години (1).
Всичките участници са били с ED и
без анамнеза за PCa, на сходна възраст
и със сравними други рискови фактори. При едната група (2362 души,
47.5% от цялата кохорта) са били прилагани PDE5i (sildenafil, tadalafil и
vardenafil) за период от седем години,
докато в другата група с ED не е било
използвано това лечение. Авторите са
сравнили честотата на диагностициране на PCa в двете групи.
За периода на проследяване, рак на
простатата е бил диагностициран при
4.1% (97 случая) сред лекуваните с
PDE5i в сравнение с 9.9% (258 случая) при останалите участници, което
означава по-нисък риск с 60% (адаптиран коефициент на вероятност 0.40;
р<0.0001). В групата на терапия с
PDE5i са отчетени и по-малко случаи
с повишени нива на PSA (10.0% спрямо 13.1%; р<0.0008).
Високите нива на PSA и напредналата възраст са значими предиктори за рак на простатата при мъжете с еректилна дисфункция, докато употребата на PDE5i при сходни пациенти се намира в обратна зависимост с честотата
на PCa, смятат авторите на анализа.
Редица проучвания установяваят връзка между сексуалната активност на възрастните мъже и риска за развитието на рак на простатата, въпреки че резултатите от тях са
противоречиви.
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Така например, според някои данни, повишената сексуална активност е индикатор за повишена андрогенна активност, която е рисков фактор за развитието на този вид
злокачествен тумор.
Обратно, според други изследователи, по-честата еякулация е свързана с намален риск за
рак на простатата поради намалена задръжка на простатен секрет в ацините
и на съдържащите се в него карциногенни вещества. Мъжете с ED, лекувани PDE-5i, могат да имат по-нисък
риск за PCa поради повишената честота на еякулация (в резултат на повишената сексуална активност) в сравнение
със случаи с ED, които не получават
терапия с PDE5i.
Не може да се изключи и наличието на физиологична или молекулярна
протективна активност на PDE-5i върху жлезистия епител на простатата посредством стимулиране на апоптозната каскада, забавено разграждане на
цикличния гуанозин монофосфат (cGMP) и намаляване на тъканната хипоксия (увеличение на циркулаторната перфузия и реоксигенацията), понижаване на индуцираната от хипоксията активност на адрогенния рецептор и
антиканцерогенни ефекти върху тумор-реактивната строма на простатата (2).
Използвани източници:
1. Chavez A., et al. Incidence rate of prostate cancer in men treated for
erectile dysfunction with phosphodiesterase type 5 inhibitors: retrospective analysis. Asian J Androl. 2013; 15 (2): 246-248 www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3739162/pdf/aja2012162a.pdf
2. Tiwari A., Chen Z. Repurposing phosphodiesterase-5 inhibitors as
chemoadjuvants. Front Pharmacol. 2013; 4 (82):1-3 www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3691472/pdf/fphar-04-00082.pdf
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Новини
от ЕМА
Нови
медикаменти
Европейската
лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.
europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:
l Refixia (nanocog beta pegol;
N9-GP) на Novo Nordisk за профилактика и лечение на кървене
при възрастни и деца с хемофилия В. Медикаментът е гликопегилиран рекомбинантен фактор,
който има значително подобрен
фармакокинетичен профил и пет
пъти по-продължителен полуживот в сравнение
с останалите стандартни лекарствени форми на тази
група.
Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от фаза 3 клинично
проучване, което показва, че седмичното
приложение на Refixia поддържа нива на активност на фактор
IX >15% при намалена честота
на кървене и подобрено качество на живот. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са: гадене, сърбеж, отпадналост и реакции на мястото на
аплициране.
l Spherox на CO.DON AG за
симптоматично възстановяване
на дефекти на ставния хрущял
на фемуралния кондил и пателата (степен III и IV по скалата
на International Cartilage Repair
Society - ICRS), с размер на дефекта до 10 cm2.
Медикаментът се прилага
като имплантна суспензия с активна субстанция 10-70 триизмерни сфероиди в 1 cm3, кои-

то формират хрущялен матрикс
с хондроцити на пациента, изолирани от здравен хрущял и
култивирани in vitro. Най-честите нежелани странични ефекти от приложението на медикамента са деламиниране на графта, хипертрофия, ставен излив,
артралгия и оток на ставата.
l Reagila (cariprazine) на
Gedeon Richter за лечение на
шизофрения при възрастни пациенти. Активната субстанция
на медикамента има антипсихотичен ефект, който се дължи
на свързването й с D2 и D3 допаминовите рецептори, както и
с 5-HT1A серотониновите рецептори. Най-честите нежелани
странични ефекти са акатисия
(психомоторна възбуда) и пар-

кинсонизъм.
l Kyntheum (brodalumab) на
LEO Pharma за терапия на умерени и тежки форми на плакатен псориазис при възрастни
пациенти, които са кандидати за
системна терапия.
Brodalumab е рекомбинантно напълно хуманизирано моноклонално антитяло срещу имуноглобулин IgG2, което има висок афинитет за свързване с IL17RA, като блокира биологичната активност на проинфламаторните цитокини IL-17A, IL17F, IL-17A/F хетеродимер и
IL-25. Най-честите нежелани
странични ефекти от лечението са артралгия, главоболие, отпадналост, диария и орофарингеална болка.
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l
Trimbow
на
Chiesi
Farmaceutici за поддържаща терапия при възрастни пациенти с
умерена и тежка форма на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не са
адекватно контролирани с комбинация от инхалаторен кортикостероид (ICS) и дългодействащ бета2-агонист (LABA).
Trimbow е тройна комбинация от ICS (beclometasone
dipropionate), LABA (formoterol
fumarate dehydrate) и дългодействащ мускаринов антагонист - LAMA (glycopyrronium
bromide). Медикаментът е под
формата на дозов инхалатор,
който осигурява в еднократна
доза 87 mcg/5 mcg/9 mcg от съответните субстанции.
Beclomet asone
намалява
възпалителната реакция
в белите дробове,
докато formoterol и
glycopyrronium релаксират гладките
бронхиални мускули и улесняват дишането.
Предимствата на комбинирания медикамент
са в облекчаване и
превенция на симптомите, както
и намаление на екзацербациите
на ХОББ.
l Veltassa (patiromer) на
Vifor Fresenius Medical Care
Renal Pharma за лечение на хиперкалиемия при възрастни пациенти. Активната субстанция
на медикамента е неабсорбиращ
катионен обменен полимер, който съдържа комплекс на калций
и сорбитол.
Patiromer увеличава фекалната екскреция на калий чрез
свързването му в чревния лумен, което води до намаление
на серумната му концентрация.
Най-честите нежелани странични ефекти са хипомагнезиемия,
запек, диария, болки в корема и
флатуленция.
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l Insulin lispro на SanofiAventis за лечение на възрастни
пациенти и деца с диабет, които се нуждаят от инсулинова терапия за нормализиране на глюкозната хомеостаза. Медикаментът може да се прилага и за
първоначално стабилизиране на
заболяването.
Активната субстанция е бързодействащ инсулинов аналог.
Insulin lispro е биоподобен медицински продукт, който е сходен във висока степен с референтния Humalog (insulin lispro)
и притежава сходна ефикасност
и безопасност.

Opdivo e с разширени
индикации за
приложение
Opdivo
(nivolumab)
на
Bristol-Myers Squibb бе одобрен от Европейската комисия
за приложение при възрастни
пациенти с локално авансирал
неоперабилен или метастатичен
уротелиален карцином (mUC),
след неуспех от предходна, базирана на препаратите на платина, химиотерапия (1).
В Европа годишно се диагностицират около 151 000 нови
и 52 000 смъртни случая от на
рак на пикочния мехур. Уротелиалният карцином е най-честата форма на заболяването
(около 90% от пациентите).
През последните няколко десетилетия има малък напредък в лечението на заболяването. Към момента, nivolumab
е единствената имуно-онкологична терапия в Европа за лечение на този тип злокачествено заболяване и осмата одобрена индикация за приложение на
Opdivo.
Положителното
становище на регулаторния орган е
базирано на резултатите от
фаза 2 клиничното проучване
CheckMate-275, които показват 20% отговор на терапията
с nivolumab и 3% - пълен от-
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говор. Честотата на отговор е
била 25% при пациенти с PDL1 туморна експресия >/=1% и
15.8% при PD-L1 туморна експресия <1%.
От общо 270 пациенти, получавали медикамента, 17.8%
са имали нежелани странични ефекти (степен 3 и 4), като
4.8% са преустановили приема
по тази причина. Регистрирани
са четири смъртни случая в резултат на пневмонит или сърдечносъдова недостатъчност.

ването, при които е имало предходна индукционна химиотерапия и е постигнат поне частичен отговор, последван от миелоаблативна терапия и трансплантация на стволови клетки,
както и при данни за рецидив
или рефрактерен невробластом
(с или без остатъчно заболяване).
Dinutuximab beta е разработен от Apeiron Biologicals, a
правата за продажби са придобити от EUSA Pharma.

Първа имунотерапия за
лечение на невробластом

Нов медикамент
за лечение на
невротрофичен кератит

Dinutuximab beta на EUSA
Pharma е одобрен от ЕМА като
първата имунотерапия за лечение на високорисков невробластом (2).
Невробластомът е рядко заболяване, като годишно в Европа се регистрират около 1200
нови случая. Той е най-честото
злокачествено заболяване при
кърмачета и третото по честота
при деца след левкемията и мозъчните тумори. Невробластомът е злокачествен тумор на
симпатиковата нервна система,
като най-често се локализира в
една от надбъбречните жлези,
но може да се развие и в нервните тъкани в областта на шията, гръдния кош, коремната област и таза.
Dinutuximab beta е моноклонално химерично антитяло,
разработено да таргетира специфичен антиген (GD2) върху
невробластомните клетки, и ще
се прилага за лечение на деца
на възраст над една година.
Наличните данни сочат, че
приложението на медикамента
води до подобрение в преживяемостта на пациентите, като
най-честите нежелани странични ефекти са фебрилитет, болка и алергични реакции.
Одобрението на dinutuximab
beta дава нова надежда за високорисковите случаи на заболя-
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Oxervate (cenegermin) на
Dompe е одобрен от ЕМА за
лечение на умерени и тежки
форми на невротрофичен кератит – рядко очно заболяване,
което може да доведе до загуба
на зрението (3).
Засегнатите имат увреждане на тригеминалния нерв, което е свързано с намалена или
липсваща чувствителност на
роговицата, както и ограничена продукция на субстанции,
необходими за възстановяването й.
Cenegermin е произведен
чрез рекомбинантна ДНК технология и е копие на човешкия нервен растежен фактор.
Прилагането му под формата
на очни капки при неутрофилен
кератит води до подпомагане
на някои от нормалните процеси на оздравяване и възстановяване на уврежданията на роговицата.
Към момента няма адекватно лечение на заболяването. В зависимост от тежестта
на увреждане, на пациентите
се предписват капки за овлажняване на окото, антибиотици
при очни инфекции и протективни контактни лещи; в определени случаи се прилага оперативно лечение.
Положителното
становище
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на регулаторния орган е базирано на резултатите от две
фаза 2 клинични проучвания
при 204 пациенти с умерена и
тежка форма на неутрофилен
кератит.
Обобщените резултати показват, че след период на лечение от осем седмици с Oxervate
се постига пълно оздравяване на корнеята, в сравнение с
плацебо. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са били: болка в окото,
възпаление на окото, повишена лакримация, болки в клепача, дразнене в окото.
Zykadia е одобрен като
първа линия терапия при
ALK-позитивен,
напреднал
NSCLC
ЕМА разшири индикациите за приложение на Zykadia
(ceritinib) на Novartis, който ще
може да се прилага и като първа линия терапия при пациенти с напреднал, не-дребноклетъчен белодробен карцином
(NSCLC), чиито тумори са позитивни на анапластична лимфом-киназа (ALK) (4).
Ceritinib e перорален, селективен инхибитор на ALK – ген,
който може да се свърже с други подобни и да формира анормален „слят” протеин, който
стимулира развитието и растежа на някои видове злокачествени заболявания, включително
NSCLC.
Положителното
становище
на регулаторния орган е базирано на резултатите от рандомизираното, фаза 3 клинично проучване ASCEND-4. То
има за цел да изследва профилите на безопасност и ефикасност на ceritinib при възрастни
пациенти със стадий IIIВ или
IV ALK-позитивен напреднал
NSCLC, които не са приемали
предходна терапия, в сравнение
със стандартна химиотерапия.
От 376 болни, 189 (59 с мозъчни метастази) са получи-

ли ceritinib 750 mg дневно, а
187 (62 с мозъчни метастази) – стандартна, базирана на
pemetrexed, дублетна платинова химиотерапия (pemetrexed
500 mg/m2 плюс cisplatin 75
mg/m2 или carboplatin) за четири цикъла, последвана от поддържаща терапия с pemetrexed.
Около 60% от пациентите с
изходни мозъчни метастази на
терапия с ceritinib не са имали
предходна лъчетерапия (текущ
стандарт за лечение на мозъчни метастази).
Резултатите показват, че пациентите на първа линия терапия със Zykadia са имали намаление с 45% на риска за прогресия на заболяването, в сравнение с тези на стандартна терапия.
Средната преживяемост без
прогресия на заболяването е
била 16.6 месеца (при церитиниб) срещу 8.1 месеца в контролната група. Болните без
данни за мозъчни метастази са
имали преживяемост без прогресия на заболяването от 26.3
месеца (при ceritinib) в сравнение с 8.3 месеца при контролната група. За пациентите с мозъчни метастази съответните
стойности са били 10.7 срещу
6.7 месеца.
Най-честите нежелани странични ефекти (>25%) при
Zykadia са били диария, гадене, повръщане, повишение на
чернодробните ензими, липса
на апетит и отпадналост.

Нова менингококова
В ваксина
ЕМА одобри Trumenba на
Pfizer - ваксина за превенция на инвазивно менингококово заболяване, причинено от
Neisseria meningitidis серогрупа В (MenB), при възрастни и
деца над 10 години, която се
прилага в две или три дози (5).
Тежката менингококова инфекция може да причини смърт
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в рамките на 24 часа. Въпреки
наличната терапия с антибиотици, 10-15% от случаите са с
фатален изход, а около 60% могат да имат значителни физически и ментални проблеми. Найрискови за заболяването са децата и подрастващите, поради
наличието на асимптомни носители на причинителя в семейството или общността.
Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от клинични проучвания
с над 20 000 пациенти. Данните сочат, че Trumenba индуцира образуването на протективни серумни бактериални антитела срещу MenB, при добър
профил на безопасност.
Най-честите нежелани странични ефекти на ваксината са:
болка, оток и зачервяване на
мястото на инжектиране, главоболие, отпадналост, втрисане,
диария, мускулни и ставни болки, гадене. Trumenba бе одобрена през 2014 в САЩ и досега е приложена на над 600 000
деца и подрастващи.

Лекарствена
безопасност
ЕМА препоръча промени
в лекарствената инструкция
на vancomycin за да се гарантира правилното му приложение при лечението на тежки инфекции, причинени от Gram (+)
бактерии (6).
Vancomycin се използва в
клиничната практика от средата
на миналия век и остава важна
терапевтична алтернатива при
лечението на тежки инфекции.
Антибиотикът принадлежи към
групата на гликопептидите и се
прилага чрез венозна инфузия
за лечение на тежки инфекции,
причинени от Gram (+) микроорганизми, като methicillinрезистентни
Staphylococcus
aureus (MRSA), резистентни на
други антибиотици.
Може да се използва за пе-
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риоперативна
профилактика
при пациенти с риск за развитие на бактериален ендокардит
и за терапия на перитонит в резултат на перитонеална диализа.
Vancomycin се прилага и перорално за лечение на инфекции, причинени от Clostridium
difficile, които най-често се
развиват при хоспитализирани пациенти на терапия с други антибиотици.
Според експертите, инфузия
с vancomycin може да продължи да се прилага за лечение на
тежки инфекции, предизвикани
от определени патогени (включително на MRSA) при пациенти във всички възрасти.
Vancomycin може да се използва за превенция на бактериален ендокардит при болни,
подложени на оперативно лечение, както и за лечение на инфекции при пациенти, подложени на перитонеална диализа.
Пероралният прием на антибиотика трябва да е ограничен
до инфекции, предизвикани от
Clostridium difficile. Тъй като
наличните данни не подкрепят
използването на vancomycin за
лечение на стафилококов ентероколит, той не трябва да се
прилага за тази индикация.

Новите
указания:
1. Vancomycin за интравенозна инфузия:
l парентерална инфузия на
vancomycin може да се прилага при пациенти от всички възрастови групи за лечение на
мекотъканни, костни и ставни инфекции, придобита в обществото или в болнични условия пневмония (включително за
свързана с апаратна вентилация пневмония), инфекциозен
ендокардит, остър бактериален
менингит, бактериемия, свързана с описаните инфекции.
Може да се използва за пери-
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оперативна профилактика при
пациенти с риск за развитие на
бактериален ендокардит, както
и при перитонит в резултат на
перитонеална диализа.
l препоръчителната начална
доза на vancomycin за инфузия
трябва се определя от възрастта и теглото на пациента. Наличните данни сочат, че препоръчваните до момента дневни дози са свързани със субоптимални серумни концентрации
на vancomycin.
l всяка следваща промяна в
дозировката трябва да се основава на серумната концентрация за постигане на таргетна
терапевтична концентрация
l парентералната лекарствена форма на vancomycin, одобрена и за перорален прием,
може да се предписва per os при
пациенти от всички възрастови групи за лечение на инфекции, причинени от Clostridium
difficile
l парентералната лекарствена форма на vancomycin, одобрена
за
интраперитонеално приложение, може да се използва при пациенти от всички
възрастови групи за лечение на
перитонит, свързан с перитонеална диализа
2. Vancomycin капсули:
l наличните данни не подкрепят достатъчно използването на
перорален vancomycin за лечение на стафилококов ентероколит и деконтаминация на гастроинтестиналния тракт при болни с нарушен имунитет, поради което vancomycin не трябва
да се прилага за тази индикация
l vancomycin капсули може
да се предписва при пациенти
над 12-годишна възраст за лечение на инфекции с Clostridium
difficile; при по-малки деца се
налага използването на по-подходяща лекарствена форма
l
максималната дозировка не трябва да надхвърля два
грама дневно
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l при пациенти с възпалителни
чревни
заболявания, серумната концентрация
на vancomycin след перорален
прием трябва да се проследява
стриктно
Използвани източници:
1. EU approves Opdivo for bladder cancer
www.pharmatimes.com/news/eu_approves_
opdivo_for_bladder_cancer_1194789?utm_
s o u r c e = P T + D a i l y + Ne w s l e t t e r & u t m _
m e d i u m = e m a i l & u t m _
campaign=pt+daily+news+alert
2. EMA Dinutuximab beta Apeiron www.
ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/
human/003918/WC500227727.pdf
3. New medicine for rare eye disease www.
ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
news_and_events/news/2017/05/news_detail_002750.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
4. Novartis receives positive CHMP opinion for first-line use of Zykadia® in ALKpositive advanced non-small cell lung cancer
(NSCLC)
www.worldpharmanews.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=3940:novartis-receives-positive-chmpopinion-for-first-line-use-of-zykadia-in-alkpositive-advanced-non-small-cell-lung-cancer-nsclc&catid=30:novartis&Itemid=250
5. EU nod for Pfizer’s men B jab Trumenba www.
pharmatimes.com/news/eu_nod_for_pfizers_men_b_jab_trumenba_1194585?utm_
s o u r c e = P T + D a i l y + Ne w s l e t t e r & u t m _
m e d i u m = e m a i l & u t m _
campaign=pt+daily+news+alert
6. EMA recommends changes to prescribing
information for vancomycin antibiotics www.
ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
news_and_events/news/2017/05/news_detail_002748.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Сливания
и придобивания във фармацевтичната
индустрия
l Astellas Pharma придоби
срещу 800 милиона евро белгийската Ogeda, която с специализирана в разработването
на малки молекули, таргетиращи G-протеин двойките рецептори (GPCR).
Водещ продукт на Ogeda е
fezolineatant – селективен NK3
рецепторен антагонист, който
преминава през фаза 2а клинич-
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ни изпитвания за нехормонална
терапия на менопаузални вазомоторни симптоми.
l Novo Nordisk закупи 20%
дял в британската ConvaTec
срещу 1 милиард британски паунда. ConvaTec е бивше поделение на BMS, което е специализирано в апаратура за интензивна медицина, лечение на захарен диабет и иновативна терапия на рани.
l Merck (MSD в Европа)
продаде срещу 670 милиона
евро бизнеса си с биоподобни
медикаменти на Fresenius.
Със сделката, Fresenius възнамерява да се фокусира върху иновативни и биоподобни
онкологични и противовъзпалителни
лекарствени
средства. Новите планове са за придобиване на американския
генеричен производител Akorn срещу
$4.75 милиарда.
l
AstraZeneca
сключи
споразумение
с
американската
Pieris
Pharmaceuticals за
съвместна разработка на инхалаторни
медикаменти за лечение на белодробни заболявания.
В основата на сделката е
платформата Anticalin на Pieris,
която създава протеини, наподобяващи антитела, но с помалки размери, което дава възможност да бъдат доставяни директно в белите дробове.
Водещ продукт на Pieris е
PRS-060 – антагонист на рецептор алфа на IL-4, който преминава предклинични проучвания
за приложение при астма. Двете компании се надяват да разработят съвместно още четири
подобни медикамента за респираторни заболявания.
l Pfizer и Sangamo сключи-

ха споразумение за разработването и комерсиализацията на
генна терапия за хемофилия А,
която включва SB-525 – един
от четирите водещи продукта
на Sangamo.
SB-525 има потенциала да се
превърне в най-добрия представител в класа си, като осигури
продължително стабилни нива
на фактор VIII при еднократно
аплициране.
l Biogen заплати $120 милиона на Remedy Pharmaceuticals
за Cirara - потенциално нова терапия за лечение на исхемичен
инсулт, която в момента преми-

нава през фаза 3 клинични изпитвания. Активната съставка
на медикамента е интравенозна
лекарствена форма на glyburide
(glibenclamide) - сулфонилурейно производно (СУП), което се
използваше в миналото често
като перорално средство за лечение на захарен диабет тип 2,
но бе изместено от по-новите
генерации СУП.
При одобрение от американската FDA, Cirara ще е първата нова терапия за инсулт, след
регистрирането на alteplase (човешки тъканен тип активатор
на плазминогена – t-PA) преди
почти 20 години.
Резултатите от фаза 2 кли-
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ничните
изпитвания
показват, че приложението на i.v.
glyburide намалява честотата на
неврологична смърт, в сравнение с плацебо (25 срещу 7%).
l J&J инвестира $990 милиона за притежавания от
Protagonist PTG-200 – следващо поколение IL-23 пептиден антагонист, създаден за лечение на болестта на Crohn.
PTG-200 е наследик на PTG100 - представлява алфа4-бета7 интегрин-специфичен пептид, който в момента преминава клинични изпитвания за улцеративен колит.
l Sanofi заплати $30
милиона за правата на
онкологичното
портфолио на ImmunoGen.
Водещи
продукти
на
ImmunoGen
са:
isatuximab
(SAR650984) – антиCD38 антитяло за лечение на мултиплен
миелом; SAR566658 –
конюгат антитяло/медикамент, таргетиращ
CA6, който преминава фаза 2 клинични изпитвания за тройно негативен рак на гърдата; SAR408701 (анти-CEACAM5ADC) и
SAR428926 (анти-LAMP1ADC),
изследвани за лечение на солидни тумори.
l
Bristol-Myers
Squibb
(BMS) продаде производствената си база за активни фармацевтични инградиенти (малки молекули) в Ирландия на корейската SK Biotek. През годините, базата произвеждаше медикаменти за редица сериозни
заболявания, като онкологични,
сърдечносъдови, хепатит, HIV
инфекция и психиатрични.
SK Biotek възнамерява да
инвестира допълнително средства в научно-изследователска
дейност и да разшири продуктовото портфолио. (ИТ)
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СЗО актуализира списъка с
най-необходимите медикаменти
за всяка здравна
система
Световната здравна организация
актуализира списъка с най-необходимите за всяка здравна система медикаменти, като даде нови препоръки за приложението на антибиотици
и добави нови лекарствени средства
за лечение на инфекции с вируса на
хепатит С и HIV, туберкулоза и злокачествени заболявания (1).

гури ефективен резерв като последна линия терапия, при неуспех от
предходно лечение.
Промените отразяват стратегията
на СЗО „Глобален план за действие
срещу антибиотичната резистентност”, която има за цел да осигури
най-ефикасното използване на антибиотици.
l групата ACCESS (достъпни)
трябва да е налична по всяко време за лечение на широк кръг чести инфекции. Тя например включва amoxicillin, използван за терапия
на различни инфекции, вкл. пневмония. Списък на всички лекарства, попадащи в тази категория, е
публикуван на тази уеб-страница:

433 е броят на най-необходимите медикаменти за посрещане на най-важните здравни
проблеми във всяка страна.

Новият списък (WHO Essential
Medicine List - EML) добавя 30 медикамента за възрастни и 25 за деца,
и определя нови приложения за девет вече вписани в листата продукта (2).
Най-важна е промяната в секцията за антибиотици, където експертите на СЗО са ги групирали в три
категории – ACCESS, WATCH и
RESERVE, с препоръки как всяка от
тях да се прилага.
Новите категории се отнасят
само за антибиотици, които се предписват за най-честите 21 общи инфекции, и ако тази класификация се
окаже сполучлива, тя ще бъде разширена и за други медикаменти в
следващите версии на EML.
Основната цел е да се гарантира,
че антибиотиците ще са налични,
когато има нужда от тях, и че за определена инфекция ще се предписва
правилният антибиотик. Това трябва
да подобри крайния изход, да намали вероятността за развитие на антибиотична резистентност и да оси-
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www.who.int/medicines/publications/
essentialmedicines/EML_2017_
ExecutiveSummary.pdf
l групата WATCH (под наблюдение) включва антибиотици, които
се препоръчват като първи и втори
избор на терапия за малък брой инфекции. Например, прилагането на
ciprofloxacin (използван за лечението на уроинфекции и инфекции на
горните дихателни пътища), трябва да се ограничи значително, за намаляване на изграждането на резистентност.
l групата RESERVE (резервни)
включва антибиотици като colistin,
аztreonam, fosfomycin (i.v.), linezolid,
tigecycline, daptomycin и някои цефалоспорини (четвърта и пета генерация), които трябва да се обмислят като последен вариант и да се
прилагат само при най-тежки състояния, както и след неуспех от пре-
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дходно лечение (например животозастрашаващи инфекции в резултат
на мултирезистентни бактерии).
Актуализираният списък EML
включва няколко нови медикамента, като две перорални терапии за
злокачествени заболявания, комбинирана терапия за хепатит С, поефективни лекарствени средства за
инфекция с HIV, нови лекарствени
форми за терапия на туберкулоза
при деца, нови обезболяващи:
l dasatinib и nilotinib за лечение
на хронична миелоидна левкемия,
която е резистентна на стандартна
терапия. Резултатите от клиничните проучвания показват, че 50% от
пациентите на терапия с тези медикаменти за постигнали пълна и стабилна ремисия на заболяването.
l sofosbuvir/velpatasvir като първа комбинирана терапия на всичките
шест типа хепатит С
l dolutegravir за лечение на HIV
инфекция, тъй като има благоприятно съотношение ефикасност/безопасност и нисък риск за резистентност
l пре-експозиционна профилактика с tenofovir (самостоятелно или
в комбинация с emtricitabine или
lamivudine), за превенция на HIV
инфекция
l delamanid за лечение на деца и
подрастващи с мултирезистентна туберкулоза и clofazimine за лечение
на деца и възрастни с мултирезистентна туберкулоза
l комбинирана лекарствена форма, подходяща за деца, с фиксирани дози isoniazid, rifampicin,
ethambutol и pyrazinamide за лечение на туберкулоза при деца
l fentanyl дермален пластир и
methadone за облекчаване на болката при пациенти със злокачествени
заболявания. (ИТ)
Използвани източници:
1. WHO updates Essential Medicines List with
new advice on use of antibiotics, and adds medicines for hepatitis C, HIV, tuberculosis and cancer www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/
www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/essential-medicines-list/en/
2. WHO Model List of Essential Medicines
www.who.int/medicines/publications/
essentialmedicines/20th_EML2017.pdf?ua=1
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Авторска обзорна статия

Синдром на карпалния канал – често
срещано и подценявано състояние
Д-р Веселин Карабинов1, д-р Георги П. Георгиев д.м.2,

3

1.

2.

Клиника по неврология, МБАЛ Национална кардиологична болница - София
Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София
3. Катедра ортопедия и травматология, Медицински университет - София
Имейл: karabinov@hotmail.com
Представяме кратък преглед
на анатомията, патофизиологията,
клиничната картина и методите за
лечение на синдрома на карпалния
канал – най-честата мононевропатия, засягаща 2-5% от хората, предимно в трудоспособна възраст.
Познаването на анатомичните
и патофизиологичните механизми
трябва да насочи лекарите за търсене на редица системни заболявания, чиито първа проява може да

бъде компресия на медианния нерв.
Своевременното диагностициране и адекватният терапевтичен подход
са предпоставки за предотвратяване на инвалидизацията, подобряване
на качеството на живот на пациента, както и намаляване на икономическите загуби за обществото.

Синдромът на карпалния канал
(СКК), описан за първи път от
Paget през 1854 година, е с честота 125-515/100000. Среаща се почесто при жени (1). По данни на
National Health Interview Survey,
около пет милиона души в САЩ
страдат от това заболяване.

Анатомия
Карпалният канал се загражда от китковите кости (hamulus
osis hamati, os triquetrum и
os pisiforme - медиално; os
scaphoideum, os trapezium - латерално) и retinaculum flexorum
musculorum, през който преминават сухожилията на мускулите
сгъвачи и n. medianus.
Стените на канала се образуват отпред от повърхностния дебел слой на retinaculum flexorum
musculorum, а отзад от дълбокия

слой на ретинакулума и костите на китката. В медиалната част
на канала са разположени сухожилията на m. flexor digitorum
superficialis и m. flexor digitorum
profundus, латерално от който
се разполага сухожилието на m.
flexor pollicis longus и най-повърхностно от него се разполага
n. medianus (Фиг. 1 и 2).
Различни анатомични вариации,
като тези на m. palmaris longus
(аксесорни сухожилия, обърнат “reversed” palmaris longus, m.
palmaris profundus), персистираща a. mediana, раздвоен медианен
нерв (bifid median nerve), са предпоставка за възникването на СКК
(2, 3).
Анатомо-физиологични особености - плътни, нееластични стени, наличие на подвижни сухожи-

лия в съседство с нерва и вродена
стеноза на карпалния канал, също
могат да доведат до развитие на
СКК.

Етиология
Причини за възникване на СКК
са стеснение на обема на канала
вследствие на развитие в областта на екзостози, остеофити, ганглиом, липом, ксантом, подагрозни тофи, тежък синовит на флексорите, лошо зарастнала фрактура на дисталния радиус на типично място, анатомични вариации,
тромбоза на медианната артерия
и директна, повтаряща се травма
при физически работници.
Смята се, че причина за възникване на синдрома са професионални или обичайни повтарящи се еднотипни, бързи, напрегнати движения на китката, често и
с натиск върху дланите (4).
По-рядко, синдромът се развива при бременност, акроцианоза,
захарен диабет, ревматоиден артрит, миелом, мукополизахаридоза. Нарушенията във функцията на щитовидната жлеза също са
етиологичен фактор за развитието
на СКК (5).
Често причината за СКК остава неясна, като се засягат найчесто жени между 30 и 60-годишна възраст, които не са физически
работнички. Ето защо може да се
предполага и ролята на хормоналните промени, характерни за тази
възраст. При деца СКК е рядкост,

75
България

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 76

Списание мд

секция медицината днес в българия

Фиг. 1. Анатомия на карпалния канал

Фиг.2. Топография на карпалния канал. В жълто е представен
н. медианус, костните структури - в черно, сухожилия - в синьо

Фиг. 3. В синьо е обозначена зоната на медианния нерв

най-вече при пациенти с макродактилия, лизозомални болести
или фамилна предиспозиция към
тази компресионна невропатия.

Патофизиология
Непосредствен механизъм за
СКК е компресията на нерва в
тесния карпален канал. При повишаване на налягането в канала над 20-30 mmHg се нарушава
епиневралният кръвоток и съответно функцията на нерва.
Флексията и екстензията на китката водят до повишаване на налягането в карпалния канал. Найчестата причина е теносиновиит, амилоидозата води до инфилтрация на сухожилията, ревматоидният артрит води до притискане на нерва чрез разрастване на

синовиална тъкан, хипотиреоидизмът – чрез предизвиквания оток
на съединителната тъкан.
Обикновено, синдромът е двустранен, като засягането е асиметрично и по-тежко е засегната доминантната ръка (ръката с която
пациентът пише). Като цяло невропатията е в резултат от притискане от съседни структури, но в
патофизиологичния процес присъства и локална исхемия на нерва.
Податливостта на аксоните към
постепенно притискане е в пряка
зависимост от диаметъра им. Дебеломиелинизираните, бързопровеждащи влакна се засягат първи,
по-слабо миелинизираните, с диаметър под 5 микрона, са относи-
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Фиг. 4. N. medianus и клоновете му в областта
на китката и дланта

Фиг. 5. Атрофия на тенарната мускулатура
при СКК (наш случай)
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Фиг. 6. Определяне на мястото на компресия в карпалния канал чрез
инчинг. Вижда се значителното увеличение на латентното време преди
и след компресията

Фиг. 7. Графично представяне на резултатите от стъпково ЕМГ. Ясно
личи промяната преди и след точката на компресия (стрелката)

Фиг. 8. Оперативна декомпресия на медианния нерв (наш случай)

Инцизия на трансверзалния
лигамент
Освобождаване
на медианния нерв

телно пощадени, докато немиелинизираните влакна се засягат при
тежка увреда на нерва, когато аксоналната дегенерация при дебеломиелинизираните фибри е значително напреднала.
Засягането на сетивните влакна
говори за хроничен ход на процеса (6).

Клинична картина
Симптомите се появяват и
прогресират бавно във времето.
Пациентите съобщават за нощни
парестезии, брахиалгии, сутрешна
скованост, както и сетивни и двигателни нарушения в зоната на n.
medianus (Фиг. 3).
Изтръпването обхваща палмарните повърхности на I, II, III, и
част от IV пръст, може да засегне

китката, предмишницата и дори да
достигне до рамото. Често, парестезиите и парещата болка събуждат пациентите през нощта, нарушават съня им и при хронифициране на състоянието и системен
недостиг на сън, водят до тежки нарушения на когнитивните и
психични функции.
С прогресията на състоянието, болката и парестезиите стават постоянни, добавят се отпадните сетивни, а по-късно - и моторни симптоми. Сетивните нарушения са в инервационната зона
на n. medianus и неговите клонове
(Фиг. 4), проявяват се с нарушен
усет за болка и патологична дискриминационна сетивност.
Настъпват слабост и атрофия
на тенарната мускулатура, най-ве-

че на m. abductor pollicis brevis и
на m. opponens pollicis (Фиг. 5).
При СКК е позитивен симптомът
на Tinnel – болки и парестезии в
II, III и IV пръст при почукване
върху карпалния канал.
Тестът на Phalen – при максимална палмарна флексия на китката при около 75% от случаите след 30-60 секунди се появяват парестезии в зоната на медиануса. Обратният тест - при максимална дорзална екстензия, е помалко надежден.
Тестът на Luethy също е положителен. Поради пареза на m.
abductor pollicis bravis, не може
да се обхване овален предмет (бутилка) между палеца и показалеца, като при захвата участва само
улнарният кант на палеца. Това се
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Диагноза
Диагнозата на СКК се поставя на базата на анамнезата, специфичната клинична картина и
инструменталните
изследвания,
от които основно значение има
електро-миографското изследване
(ЕМГ).
ЕМГ е метод на избор за поставяне на диагнозата чрез измерване на скоростта на провеждане по n. medianus, амплитудата на
М-отговора, определяне на точното място на компресия на нерва, като се прави отдиференциране на СКК от състояния с подобна клинична картина.
Чрез инчинг (стъпкова ЕМГ)
може да се определи точното място на компресия по хода на карпалния канал (6) (Фиг. 6 и 7). През
последните години, като допълнителен метод навлиза ехографското
изследване (7).

Лечение
При леко изразена сиптоматика, без хипотрофия на тенарната

секция медицината днес в българия
мускулатура, нощното шиниране,
нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС), физиотерапията, витамин В6 и поставянето на кортизон (с или без инсулин) локално имат място при лечението на СКК.
Изпозват се и медикаменти за
лечение на невропатната болка
като прегабалин, габапентин, дулоксетин, които много добре повлияват нощните болки и парестезии.
Пациенти с умерана и тежка
увреда са показани за оперативно лечение. При случаи с остро
възникнал СКК, лечението трябва да се индивидуализира в зависимост от причината. Например
при фрактури на дисталния радиус, лекувани консертвативно с
ексцесивна флексия, намаляването на флексията в гривнената става облекчава симптомите.
При прогресиране на симптоматиката и неповлияване от консервативното лечение, пациентите са показани за оперативна интервенция. По отношение на опе-
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ративното лечение, най-популярна остава отворена декомпресия
на карпалния канал посредством
инцизия на трансверзалния карпален лигамент (Фиг. 8). Също са
описани и ендоскоското му освобождаване, както и мини инвазивни техники.
Използвани източници
1.Yunoki M., Kanda T., Suzuki K et al. Importance of recognizing carpal tunnel syndrome
for neurosurgeons: A Review. Neurol Med Chir
(Tokyo) 2017; 57 (4):172-183
2. Iliev A., Jelev L., Landzhov B. et al. A doubled palmaris longus muscle: case report. Acta
Morphol Anthropol. 2012; 19:78-80
3. Slavchev S., Georgiev G. Aberrant abductor digiti minimi muscle found during open surgical decompression of the carpal tunnel: case
report. Revista Argentina de Anatomia Clinica
2013; 5(2): 88-91
4. Боснев В. Клинична вегетология и
гранични проблеми. АЕС АМН, София 2004,
138-147.
5. Карабинов В., Хараланов Л. Неврологична
симптоматика при хипертиреоидизъм – от
дискретна диплопия до кома. Представяне на
два клинични случая. Здраве и наука 2013; 3
(2):18-21
6. Fournier E. Examen electromyographique et
etude de la conduction nerveuse. EMInter 2003
7. Patil P., Dasgupta B. Role of diagnostic ultrasound in the assessment of musculoskeletal
diseases. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2012; 4:
341-355
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Урология

Клинични случаи

Билатерален класически семином
Доц. д-р Тошо Ганев дм1, 2, д-р Валерий Дулгеров1, д-р Ивелин Абушев1
преподавател Милена Нанкова2, гл. ас. Катя Генова2
1

2

МБАЛ Св. Анна - Варна, Клиника по урология
Медицински университет Проф. д-р П. Стоянов - Варна
Имейл: milena.nankova@mu-varna.bg
Туморите на тестиса се срещат
сравнително рядко (2-3% от злокачествените тумори при мъжете и
6-10% от туморите на урогениталната система). Семиномът на тестиса е най-честия тумор на герминативната тъкан (50% от всички тумори на половите жлези) (1). Заболяването засяга най-вече мъже на
възраст между 15 и 40 години (2).
Честотата на двустранните тумори
на тестисите е 0.5-7%, от които метастатични контралатерални са 8085% от случаите и първични дву-

странни тумори са 15-20% (3, 4).
Рисковите фактори за развитие на тумор на тестисите са крипторхизъм, атрофия, неврогенни, инфекциозно-възпалителни, травма, хормонални или генетични (1, 5).
Двустранната орхиектомия остава „златен стандарт” за лечение на
двустранни семиноми. В случаите на малки тумори в контралатералния
тестис, е възможно извършването на частична орхиектомия (6).
Предвид чувствителността на семинома към рентгеновата терапия,
може да се приложи облъчване на илиачната, ингвиналната и парааорталната области. Поради висок процент нарушения в потентността на
болните, през последните години много автори препоръчват химиотерапия. И двата подхода осигуряват 5-годишна преживяемост при над 95%
от болните.

Представяме случай на мъж
на 38 години, постъпил в клиниката за диагностично уточняване и адекватно лечение. Оплакванията датират от няколко
месеца, като болният е забелязал неболезнено увеличение на
обема на левия тестис без видима причина. При консултация
с уролог, в амбулаторни условия, палпаторно е установена
формация с размери 4-5 cm и
неравни граници.
Повърхността на тестиса е

твърда, с увеличен обем, променена форма и палпиращи се
възловидни участъци. Епидидимът е уплътнен, с уголемен
обем и не може да се отграничи от семенника.
При ултразвуковото изследване се установява лезия в областта на тестиса, с нехомогенна структура на паренхима и неясни граници. Туморните маркери (серумен алфа фетопротеин - AFP, бета субединица на човешкия хорион гона-

Фигура 1. Гефрир на семином на тестис

дотропин - beta-HCG и алкална фосфатаза - АФ) са в референтните стойности. Пациентът
е насочен за оперативно лечение.
При прегледа се палпира туморна формация и в контралатералния тестис, ангажираща средна трета и долен полюс. Орбазованието е неболезнено при палпация, неангажиращо епидидима, с гладка повърхност.
Със спешно хистологично изследване (гефрир) се доказа класически билатерален семином
на тестиса (Фиг. 1), по повод на
който бе извършена двустранна
орхиектомия (Фиг. 2 и 3).
Оперативно
проведената
компютърна томография (КТ)
не установи данни за метастази
в лимфни възли и други органи.
След
дехоспитализацията,
пациентът бе насочен за лъчеи химиотерапия, и проследяване в онкологичен диспансер.
Използвани източници:
1. Салтиров И. Тумори на тестиса, 398403, Клинична урология, София 2004
2. Patel S., Richardson R., Kyols L. Synchronous and methacronous bilateral testic-
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Фигура 2. Ляв тестис

ular tumors: Mayo Clinic experience. Cancer 1990; 65(1): 1-4
3. Coogan C., Foster R., Simmons G. et al.
Bilateral testicular tumors: management and
outcome in 21 patients. Cancer 1998; 83(3):
547-552

Фигура 3. Десен тестис

4. Theodore C., Terrier-Lacombe M.,
Laplanche A. et al. Bilateral germ-cell tumours: 22-year experience at the Institut
Gustave Roussy. Br J Cancer 2004; 90(1):
55–59
5. Che M., Tamboli P., Ro J. et al. Bilateral

testicular germ cell tumors: twenty-year experience at M.D. Anderson Cancer Center.
Cancer 2002; 95(6): 1228-1233
6. Oliveira R., Correia T., Cardoso A. Synchronous bilateral seminoma

Първичен аденокарцином
на уретрата при жена
Доц. д-р Тошо Ганев дм1, 2, д-р Валерий Дулгеров1, д-р Ивелин Абушев1
преподавател Милена Нанкова2, гл. ас. Катя Генова2
1

2

МБАЛ Св. Анна - Варна, Клиника по урология
Медицински университет Проф. д-р П. Стоянов - Варна
Имейл: milena.nankova@mu-varna.bg

Първичният карцином на женската уретра е рядко заболяване - около 0.02%
от всички карциноми при жени и по-малко от 1% от всички урологични тумори при жени (1). Най-често срещан е във възрастта 50-60 години. По-голяма честота се установява при жени от европеидната раса (2).
Етиологичните фактори, свързани с развитието на уретрален рак при жените, включват левкоплакия, хронично възпаление, карункули, полипи, дивертикули на уретрата, раждане, човешки папиломен вирус или други вирусни инфекции.
Произходът на уретралния аденокарцином остава неясен. Най-често клиничната картина се изразява с дизурия, уретрорагия, обструктивни уринарни симптоми, перинеални болки, хематурия, уринарна инконтиненция, уретро-вагинални фистули.
При жените, плоскоклетъчният карцином е най-честия хистологичен вид
- 70% от всички случаи. Преходноклетъчните карциноми (20%) и аденокарциномите (8-10%) са следващите най-често срещаните видове уретрални тумори (3, 4).
Първичният аденокарцином на женската уретра е неоплазма, изхождаща от парауретралните жлези, а преходноклетъчният и плоскоклетъчният карцином произхождат от уретралния епител.
При развитието си, карциномът на женската уретра инвазира съседните органи. Метастазира късно в лимфните възли и в отдалечени органи.
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Представяме случай на уретрален аденокарцином на проксималната уретрата при 44-годишна жена, която се представи с безболезнено уретрално кървене. Биопсията доказа аденокарцином на уретрата.
Коремната и тазовата компютърна томография (КТ) с контраст не установиха метастази.
След прилагане на частична
уретректомия, пациентката е
свободна от заболяването вече
повече от пет години.
Представяме и друг рядък случай на муцинозен аденокарцином при 52-годишна
жена. Магнитно резонансното изследване визуализира тумор около цялата уретра и двустранни метастази в ингвиналните лимфни възли. Хистологичното изследване установи,
че се касае за муцинозен аденокарцином.
Проведена бе предна тазна екзентерация и двустранна
лимфна дисекция, последвани
от химиотерапия. След 12-месечно проследяване, пациентката няма локален рецидив или
далечни метастази.
Представяме и случай на
жена на 70 години с оплаквания, датиращи от няколко месеца, свързани с инициална
хематурия (уретрорагия), дизурия, обструктивни уринарни
симптоми, уриниране с усилие
и перинеални болки. Болната е
открила туморната формация
при самоизследване чрез палпация в областта на уретрата.
Пациентката е с хистеректомия по повод на миома на матката.
При физикалното изследване се установи полипоидна
формация, с размери 4-5 cm,
пролабираща през меатуса на
уретрата, без увеличени ингвинални лимфни възли ( ).
Лабораторните
изследвания са в норма, урина: белтък
(+), седимент: 7-8 левкоци-

секция медицината днес в българия
на хоспитализация, пациентката бе изписана с препоръки за
извършване на гръдна, коремна и тазова КТ с цел проследяване и стадиране. Насочена бе
към онколог за химио- и лъчетерапия.
Муцинозният
аденокарцином на женската уретра е рядък – намерихме описани само
26 случая в международната литература (6, 7). В началото на развитието си, туморът е добре локализиран (с вид
на папилом), в по-късните стадии може да се наблюдава гъбеста маса, лесно кървяща при
допир.
Малките,
повърхностни,
дистални тумори на уретрата, могат да бъдат лекувани с ексцизия на дисталната
уретра. При напредналите стадии се препоръчва комбинация
от оперативно лечение, химиотерапия и лъчетерапия (самостоятелно или в комбинация)
(8, 9, 10).

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

ти; 5-6 еритроцити; бактерии.
Трансвагиналната
ехография
на уретрата показва добре отграничено хетерогенно огнище
с увеличен кръвен поток. Със
спешно хистологично изследване (гефрир) се доказа аденокарцином на уретрата (Фиг. 2).
Извърши
се
парциална
уретректомия до здрава тъкан
(Фиг. 3). При уретроцистоскопията не се установиха данни
за инфилтрация в пикочния мехур.
Хистологичното изследване
показа умерено диференциран
аденокарцином с инвазия в периуретрален мускулен слой,
pT2 Nx M1 G2.
След постоперативен период без усложнения и двуднев-

Използвани източници:
1. Srinivas V., Khan S. Female urethral
cancer - an overview. Int Urol Nephrol
1987; 19: 423-427
2. Салтиров И. Тумори на уретра,
Клинична урология, 404-406, 2004
3. Ouzaid I., Hermieu J., Dominique S. et
al. Management of adenocarcinoma of the
female urethra: case report and brief review. J Urol. 2010; 17: 5404-5407
4. Gheiler E., Tefilli M., Tiguert R. et al.
Management of primary urethral cancer.
Urology 1998; 52: 487-493
5. Reis L., Billis A., Ferreira F. et al. Female urethral carcinoma: evidences to origin from Skene’s glands. Urol Oncol.
2011; 29: 218-223
6. Chen Y., Epstein J. Primary carcinoid
tumors of the urinary bladder and prostatic
urethra: a clinicopathologic study of 6 cases. Am J Surg Pathol. 2011; 35: 442-446
7. Ney C., Miller H., Ochs D. Adenocarcinoma in a diverticulum of the female urethra: a case report of mucous adenocarcinoma with a summary of the literature. J
Urol. 1971; 106: 874-877
8. Meis J., Ayala A., Johnson D. Adenocarcinoma of the urethra in women. A clinicopathologic study. Cancer. 1987; 60: 10381052
9. Tanaka H., Masuda Н., Komai Y. et al.
Primary adenocarcinoma of the female urethra treated by multimodal therapy. Hinyokika Kiyo. 2009; 55: 43-46 (на японски)
10. Awakura Y., Nonomura M., Itoh N.
et al. Adenocarcinoma of the female urethral diverticulum treated by multimodality therapy. Int J Urol. 2003; 10: 281-283
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Здравен мениджмънт

Авторска обзорна статия

Различен поглед върху здравните
неравенства в ЕС
Боян Игнатов, докторант УНСС, имейл: boyan.ignatov@abv.bg
Всяка година стотици хиляди души в Европейския съюз (ЕС) умират,
заради неадекватните здравни системи на страните-членки, като България е на челно място в тази негативна статистика.

През 2014 година в ЕC са починали близо 1.7 милиона души
до 75-годишна възраст (1). Смъртта на една трета от тях, или на
около 560 000 души, се счита за
ненавременна и би могла да бъде
предотвратена при наличие на покачествена здравна система*, а
именно – повече знания и умения
на медицинския персонал и по-добра обезпеченост с апаратура и
оборудване.
Тази
статистика
изглежда
стряскащо, на фона на постоянно увеличаващите се разходи за
здравеопазване във всички европейски страни. Поради това, в настоящата статия е направен анализ на тенденциите от последните няколко години.
В таблица 1 са показани данните за броя на предотвратимите случаи на смърт на 100 000
души население за всички страни
членки и средно за ЕС, за периода
2011-2014.
В челото на тази негативна класация е Латвия с близо 332 случая
(или 47% от общия брой на починалите до 75 години), следвана
от Румъния, с близо 320 случая,
Литва и България, в която предотвратимите смъртни случаи са близо 43% от общия брой починали
до 75-годишна възраст.
Оказва се, че в тези страни
близо половината от починалите
могат да бъдат спасени, при наличие на по-добре работещи здравни системи.
С най-добри показатели е Фран-

ция - 78 случая на предотвратима
смърт на 100 000 души население
или 24% от общия брой починали
до 75-годишна възраст са предотвратими, следвана от Люксембург
и Холандия с по 87 случая на 100
000 души население.
Този показател в голяма степен характеризира ефективността на използване на ресурсите в
здравеопазването и все още съществуващите дълбоките неравенства между отделните държави. Равенството в здравеопазването е свързано със създаването
на еднакви възможности за здраФиг. 1

82
България

ве и със свеждане на различието
в здравето до неизбежния минимум (2).
Колкото повече средства се отделят за здравеопазване в една
държава, толкова по-малко трябва да са предотвратимите смъртни случаи. Това до голяма степен
обяснява факта, че лидери по наймалък брой предотвратими смъртни случаи са Франция, Холандия
и Люксембург, които са от страните с най-високи бюджети за
здравеопазване в ЕС.
Неочаквано обаче, Германия,
която е в топ 5 на страните в ЕС
по отношение на разходи за здравепоазване, се нарежда на едва
на 12 място, с показатели сравними с тези на Ирландия и Финлан-
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Таблица 1
Държава

Латвия
Румъния
Литва
България
Унгария
Словакия
Естония
Хърватска
Чехия
Полша
ЕС (28)
Гърция
Малта
Словения
Великобритания
Португалия
Финландия
Германия
Ирландия
Австрия
Дания
Швеция
Белгия
Кипър
Италия
Испания
Холандия
Люксембург
Франция

Предотвратими случаи на смърт на хора под
75 години, на 100 000 души население (1)
2011
2012
2013
2014
371.2
357.2
352.9
331.6
343.6
338.7
325.4
319.2
345.6
337.7
328.0
310.8
279.8
299.7
274.7
289.4
288.2
281.5
269.9
266.1
262.2
260.6
261.5
242.8
254.6
252.3
240.5
234.6
226.2
216.3
206.3
207.3
196.3
193.4
193.5
176.7
197.4
192.4
184.0
169.9
137.9
135.3
131.1
126.2
128.8
132.8
125.0
124.7
157.6
151.3
125.4
122.7
137.3
133.5
129.7
122.7
125.7
121.9
119.0
116.1
122.8
119.2
113.7
115.2
129.8
125.2
118.5
114.3
120.4
117.5
117.6
112.9
126.5
121.7
116.8
112.4
114.2
111.7
111.7
109.0
116.2
111.7
103.8
99.2
105.9
102.4
102.3
97.9
105.6
103.8
103.6
94.9
104.7
106.1
92.0
92.3
99.9
98.7
93.7
90.3
97.0
94.6
91.1
88.6
100.1
99.3
95.4
87.9
103.7
100.6
112.4
87.3
83.8
81.7
80.1
77.7

Таблица 2
Показател
Общ брой починали в България
Брой починали до 75-годишна възраст
Брой предотвратими случаи на смърт
Предотвратими случаи на смърт, като процент
от броя починали до 75-годишна възраст

дия, които разполагат с по-скромни здравни бюджети.
Това е знак, че в Германия бюджетът за здравеопазване, макар и
доста голям, или не е достатъчен
или не се изразходва по начин,
гарантиращ опазване на живота
на спешните случаи в максимална степен. Още повече, че през
2014 г. това е страната с най-голям абсолютен брой предотврати-

2011
108 258
47 442
19 223
40.5%

2012
109 281
46 983
20 596
43.8%

2013
104 345
45 367
19 033
41.9%

2014
108 952
47 466
20 225
42.6%

ми смъртни случаи в ЕС (87 003
души).
В България през 2014 година
290 смъртни случая на всеки 100
000 души са могли да бъдат предотвратени. Това са тревожните
43.2% от общия брой починали до
75-годишна възраст за същия период или в абсолютно измерение
20 225 души.
Това ни отрежда челно място

в поредна негативна класация за
здравната ни система. Най-тежката и тревожна констатация от тези
данни всъщност е, че България е
единствената държава в ЕС, която
за разглеждания период не само,
че не бележи подобрение по този
показател, а тъкмо напротив – за
времето от 2011 до 2014 г. той се
увеличава (Фигура 1). При всички
други страни, включително за ЕС
като цяло, тенденцията е към намаляване.
Тази тенденция се потвърждава и от таблица 2, където са показани данни за смъртността в
България като цяло и на хората до 75-годишна възраст за разглеждания период. Вижда се, че
броят на предотвратимите случаи на смърт на хора до 75-годишна възраст расте по-бързо
от броя на починалите до тази
възраст и общия брой починали,
което в крайна сметка се проявява като увеличение на процента хора, чиято смърт е резултат
от неадекватната ни здравна система.
Изводът от всички тези данни е, че здравната ни система не
работи достатъчно добре. Средствата, изплатени от Националната здравноосигурителна каса за
2014 спрямо 2011 година, са с над
700 милиона лева повече и въпреки това, сме в ситуация на увеличаваща се смъртност, дължаща се
на здравната ни система.
Това показва, че средствата не
достигат и/или не се изразходват правилно и не носят нужната
ефективност. Факт, който допринася за задълбочаването на и без
това значителните здравни неравенства между България и развитите страни от ЕС.
* В този смисъл смъртта се счита за предотвратима, ако в светлината на медицинските
знания и технологии по време на настъпването и, всички или повечето смъртни случаи
от тази причина могат да бъдат избегнати
чрез оптимално и качествено здравеопазване.
Използвани източници:
1. Данни на Евростат
2. Делчева Е. Здравна
Стопанство, София, 2011

икономика,

УИ
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Нова книга:
Тестове по фармакология
за анестезиолози
Тестовете са станали неразделна част от изпита за специалност по Анестезиология и
интензивно лечение. Сборник,
превод и редакция на зам.-главния редактор на МД д-р Ивайло
Траянов, който съдържа 10 теста с по 50 въпроса и отговора
от типа multiple choice questions
(MCQs), ще излезе от печат
през юли.
Д-р Траянов е подбрал за
публикуване в МД България въпроси, на които могат да отговорят лекари от всички специалности – един чудесен летен
тест по фармакология за всички колеги.
За основа на сборника са използвани тестовe от изпита за
Европейска диплома по анестезиология на Европейската академия по анестезиология (EAA)
и от изпита за специалност
анестезиология във Великобритания (Primary и Final FRCA).
За купуване на новата книга
“Тестове по фармакология за
анестезиолози“, моля, обадете
се на телефон 02/8 22 04 18 или
ни пишете на md@protos.bg
Въпроси и отговори
1. Cimetidine:
а. намалява плазмения креатинин
б. удължава протромбиновото време
в. ускорява изпразването на
стомаха
г. потенциира антикоагулантното действие на антагонистите
на витамин К
д. може да наруши A-V про-

водимостта
Отговори:
а. грешно
б. грешно
в. грешно
г. вярно
д. вярно
2. Симптоми на дигиталисова интоксикация са:
а. главоболие
б. гадене
в. коремна болка
г. конвулсии
д. удължено проводно време
Отговори:
а. вярно
б. вярно
в. вярно
г. вярно
д. вярно
3. Lidocaine може да предизвика:
а. седиране
б. конвулсии
в. забавена A-V проводимост
г. удължаване на сърдечния
акционен потенциал
д. скъсяване на рефрактерния
период
Отговори:
а. вярно
б. вярно
в. вярно
г. грешно
д. вярно
4. Atropin антагонизира действието на:
а. morphine
б. acetylcholine в нервно-мус-
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кулния синапс
в. acetylcholine в потните
жлези
г. trimetaphan в автономните
ганглии
д. pilocarpine в очната зеница
Отговори:
а. грешно
б. грешно
в. вярно
г. грешно
д. вярно
5. Токсичните ефекти на
sodium nitroprusside:
а. не са свързани с дозата
б. се дължат на цианидни
йони
в. се дължат на тиоцианид
г. се дължат на вазодилатативния ефект
д. могат да се лекуват с витамин B12
Отговори:
а. вярно
б. вярно
в. грешно
г. грешно
д. грешно
6. При камерни екстрасистоли може да се приложи:
а. digoxin
б. amiodarone
в. mexiletine
г. verapamil
д. bretylium
Отговори:
а. грешно
б. вярно
в. вярно
г. грешно
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д. вярно
7.
Медикаменти,
които
действат върху съдовата стена, чрез промяна на калциевия транспорт са:
а. nicardipine
б. sodium nitroprusside
в. hydralazine
г. digoxin
д. dantrolene
Отговори:
а. вярно
б. вярно
в. вярно
г. грешно
д. грешно
8. Metoclopramide:
а. ускорява стомашното изпразване
б. стимулира секрецията на
пролактин
в. представлява фенотиазид
г. намалява кръвната захар
д. е допаминов антагонист
Отговори:
а. вярно
б. вярно
в. грешно
г. грешно
д. вярно
9. Медикаменти, които не
трябва да се спират внезапно, са:
а. cimetidine
б. propranolol
в. clonidine
г. amiodarone
д. digoxin
Отговори:
а. грешно
б. вярно
в. вярно
г. грешно
д. грешно
10. Salbutamol може да предизвика:
а. тремор
б. усилване на маточните кон-
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тракции
в. влошаване на клаудикацио
интермитенс
г. хипокалиемия
д. тахикардия
Отговори:
а. вярно
б. грешно
в. грешно
г. вярно
д. вярно
11. Клирънсът на медикаментите:
а. се отнася само за бъбречната елиминация
б. представлява обемът кръв,
който се очиства от медикамента за единица време
в. не може да надвиши степента на гломерулна филтрация
г. може да бъде повлиян от
тубулна секреция
д. съвпада с креатининовия
клирънс
Отговори:
а. грешно
б. вярно
в. грешно
г. вярно
д. грешно
12. Приемане на токсична
доза ацетил салицилова киселина води до:
а. тромбоцитопения
б. кома
в. метаболитна ацидоза
г. жълтеница
д. белодробен оток
Отговори:
а. вярно
б. вярно
в. вярно
г. грешно
д. вярно
13. Atropin:
а. преминава кръвно-мозъчната бариера
б. в началото може да предизвика краткотрайна брадикардия

в. ускорява изпразването на
стомаха
г. ускорява проводимостта в
A-V възела
д. предизвиква бронхоконстрикция
Отговори:
а. вярно
б. вярно
в. грешно
г. вярно
д. грешно
14.
Антикоагулантният
ефект на acenocoumarol:
а. се проявява директно в
кръвта
б. има бавно начало на действие
в. може да се антагонизира с
Vit K
г. се потенциира от phenylbutazone
д. се потенциира от барбитурати
Отговори:
а. грешно
б. вярно
в. вярно
г. вярно
д. грешно
15. За лечение на дигиталисова интоксикация може да се
приложи:
а. propranolol
б. lidocaine
в. phenytoin
г. калций
д. калий
Отговори:
а. вярно
б. вярно
в. вярно
г. грешно
д. вярно
16. Блокери на калциевите
канали са:
а. verapamil
б. propranolol
в. nifedipine
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г. captopril
д. hydralazine
Отговори:
а. вярно
б. грешно
в. вярно
г. грешно
д. грешно
17. Албумин:
а. има най-голям дял за плазменото онкотично налягане
б. се произвежда в черния
дроб
в. пренася CO2 в плазмата
г. е анион при pH 7.5
д. се филтрира през гломерулите
Отговори:
а. вярно
б. вярно
в. грешно
г. вярно
д. грешно
18. Фактори, които улесняват преминаването на вещества през клетъчната мембрана, са:
а. висока мастна разтворимост
б. нисък концентрационен
градиент
в. високо молекулно тегло
г. негативно хидростатично
налягане
д. висока степен на йонизация
Отговори:
а. вярно
б. грешно
в. грешно
г. грешно
д. грешно
19. Осмотичните диуретици:
а. са ефективни само, ако напълно се реабсорбират в бъбречните тубули
б. намаляват интракраниалното налягане
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в. диурезата, която предизвикват е лимитирана от степента на гломерулна филтрация
г. могат да предизвикат белодробен оток, при нарушена бъбречна функция
д. имат молекулно тегло между 40 000 и 65 000
Отговори:
а. грешно
б. вярно
в. грешно
г. вярно
д. грешно
20. Salbutamol:
а. е селективен бета-1 агонист
б. действа върху белите дробове само ако се приложи чрез
инхалатор
в. намалява форсирания експираторен обем при астматици
г. предизвиква вазодилатация
в скелетните мускули
д. може да доведе до хипокалиемия
Отговори:
а. грешно
б. грешно
в. грешно
г. вярно
д. вярно
21. Съхранена кръв в продължение на 21 дни:
а. съдържа голямо количество
тромбоцити
б. съдържа голямо количество
коагулационни фактори
в. може да има калиева концентрация от 10 mmol/l
г. може да има pH 7.0
д. съдържа голямо количество
2,3-дифосфоглицерат
Отговори:
а. грешно
б. грешно
в. вярно
г. вярно
д. грешно
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22. Кои от следните медикаменти реагират с периферните алфа-адренорецептори:
а. clonidine
б. isoflurane
в. trimethaphan
г. droperidol
д. phentolamine
Отговори:
а. грешно
б. грешно
в. грешно
г. вярно
д. вярно
23. Glyceryl trinitrate:
а. повишава налягането в пулмоналната артерия
б. повишава централното венозно налягане
в. предизвиква бронхоконстрикция
г. увеличава интракраниалното налягане
д. намалява преднатоварването на сърцето
Отговори:
а. грешно
б. грешно
в. грешно
г. вярно
д. вярно
24. При екстремно високи
стойности на серумния калий
се прилага:
а. NaHCO3 интравенозно
б. калциеви препарати перорално
в. Ca gluconate или CaCl интравенозно
г. кортикостероиди интравенозно
д. глюкоза с инсулин интравенозно
Отговори:
а. вярно
б. грешно
в. вярно
г. грешно
д. вярно
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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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Медицински дайджест + Медицината Днес в България
www.spisaniemd.bg

За въЗСтановяване и поддържане
баланСа на чревната флора

Брой 4, Година XIV
Юли 2017
Цена 3 лева

подходящ За продължителна
употреба
= 5 млрд. пробиотични бактерии

при антибиотична терапия
= 14 млрд. пробиотични

бактерии

Синбиотик
(пробиотик + пребиотик)
За деца от най-ранна
детСка въЗраСт
За укрепване на
имунитета на детето
= 5 млрд. пробиотични
бактерии
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тел.: +359 2 96 00 330; e-mail: sofia@medica.bg, www.medica.bg
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Ендокринология, Ревматология
Специализирано издание за лекари

