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Eдинственият GLP-1 рецепторен
агонист доказал, че предотвратява
сърдечно-съдови събития 1,2,11,*

Ново!
Доказано предотвратява
сърдечно-съдовите
събития 1,2,11

Ненадминато
намалява HbA1C3-9,12

Ненадминато
намалява
телесното тегло 3-9,12

Възползвайте се от предимствата, нужни на Вашите пациенти,
с най-използвания GLP-1 рецепторен агонист в България и света

2,10

GLP-1 рецепторен агонист = глюкагоноподобен пептид-1 рецепторен агонист.
* Victoza® е показан за лечение на възрастни пациенти с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и упражнения. Подобряването на гликемичния контрол и намаляването на
сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност са неразделна част от лечението на диабет тип 2. В проучването LEADER са рандомизирани 9 340 пациенти на случаен принцип на лираглутид (4 668) или плацебо (4 672), и в
двата случая в допълнение към стандартна терапия за HbA1C и сърдечносъдови (СС) рискови фактори.
Референции: 1. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al; the LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311322. 2. Victoza® [Summary of Product Characteristics]. Bagsværd, Denmark: Novo Nordisk A/S; 2017. 3. Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP4 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. 4.
Nauck M, Rizzo M, Johnson A, Bosch-Traberg H, Madsen J, Cariou B. Once-daily liraglutide versus lixisenatide as add-on to metformin in type 2 diabetes: a 26-week randomised controlled clinical trial. Diabetes Care. 2016;39(9):1501-1509.
5. Buse JB, Nauck M, Forst T, et al. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study. Lancet. 2013;38(9861):117-124. 6. Pratley RE, Nauk MA, Barnett AH,
et al; for the HARMONY 7 study group. Once-weekly albiglutide versus once-daily liraglutide inpatients with type 2 diabetes inadequately controlled on oral drugs (HARMONY 7): a randomized, open-label, multicenter, non-inferiority phase
3 study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2:289-297. 7. Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, et al; for the LEAD-6 Study Group. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes; a 26-week randomised, parallel-group,
multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet. 2009;374(9683):39-47. 8. Dungan KM, Provedano ST, Forst T, et al. Once-weekly dulaglutide versus once-daily liraglutide in metformin-treated patients with type 2 diabetes (AWARD-6); a
randomised, openlabel, phase 3, non-inferiority trial. Lancet. 2014;384(9951):1349-1357. 9. Pratley RE, Nauck M, Bailey T, et al: for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did
not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet. 2010;375(9724):1447-1456. 10. Internal calculations based on IMS MIDAS database, April 2017. 11. Pfeffer MA et al.
N Engl J Med 2015;373:2247–2257; 12. Trujillo J. et al; Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism 2014; DOI: 10.1177/2042018814559725
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 с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като
допълнение към диета и упражнения като монотерапия (когато метформин се счита за неподходящ поради непоносимост или противопоказания) или като допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет.
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 инсулин, трябва да се има предвид намаляване на дозата на СУП или инсулина, за да се намали риска от
хипогликемия. Пациенти над 65 години - не е необходимо адаптиране на дозата въз основа на възрастта. Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти с леко, умерено или тежко бъбречно увреждане. Не се препоръчва
употребата на Victoza® при 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. Липсва терапевтичен опит при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност клас IV по Нюйоркската кардиологична асоциация (NYHA) и затова лираглутид не се
препоръчва за употреба 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. Остър панкреатит е наблюдаван при употребата на GLP-1 рецепторни агонисти. Пациентите трябва да бъдат информирани
за характерните симптоми на острия панкреатит. Ако съществуват съмнения за панкреатит, употребата на лираглутид трябва да бъде прекратена; ако острият панкреатит се потвърди, лечението с лираглутид не трябва да се
подновява. Нежелани събития от страна на щитовидната жлеза, като гуша са съобщени при клинични изпитвания и особено при пациенти със съществуващо заболяване на щитовидната жлеза. Затова лираглутид трябва да се
използва внимателно при тези пациенти. 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 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 фаза 3а контролирани изпитвания, изпитването LEADER 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, дехидратация, бъбречно увреждане, остра бъбречна недостатъчност, холелитиаза, холецистит. Редки - анафилактични реакции,
интестинална обструкция. Много редки - панкреатит. 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: 07/2017. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
D - 021/2017; ИАЛ №: 34634/15.08.2017. За повече информация: Ново Нордиск Фарма ЕАД, София 1407, ул. “Златен рог” 20, тел.: (02) 962 74 71/72
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Проф. д-р Ивона Даскалова, дмн
Ендокринология

Проф. д-р Илко Карагьозов, дмн
Акушерство и гинекология

Проф. д-р Йордан Шейтанов, дмн
Ревматология

Проф. д-р Красимир Нейков
Урология и онколог ия

доц. д-р Лиана Герчева, дм
Хематология и онкология

Доц. д-р Николай Димитров, дмн
Кардиология

Доц. д-р Теофил Седлоев, дм
Хирургия

Проф. д-р Цветана Кътова, дмн
Кардиология
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Препоръки
на NICE за
оценка и
поведение
при тежко
менструално
кървене
Представяме ви актуализираните препоръки на National Institute
of Clinical Excellence (NICE) за
оценка и поведение при тежко менструално кървене, които се базират
на новите данни за диагностика, терапевтични подходи, медикаментозна терапия при
жени с големи маточни миоми и акцентират
върху правилното лечение на жените с менорагия, оказваща влияние върху качеството
им на живот (1).
Тежкото менструално кървене (ТМК) се
определя като прекомерна менструална кръвозагуба,
която пречи на физическото, емоционалното, социалното и материалното качество на живот на жената и което може да се прояви
самостоятелно или в комбинация
с други симптоми.
Всички интервенции срещу
ТМК трябва да имат за цел подобряване на показателите за качество на живот, а не да се концентрират върху менструалната
кръвозагуба.

Диагностика на ТМК
Анамнеза.
Първоначално
трябва да бъде снета от жената
анамнеза, която да включва информация за естеството на кървенето, свързаните с него симп-
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томи, насочващи към структурна
или хистологична аномалия, влияние върху качеството на живот
и други фактори, които могат да
определят възможностите за лечение (като наличието на придружаващи заболявания).
При диагностициране на ТМК,
клиницистите трябва да вземат
предвид нормата и естествената/
физиологична променливост на
менструалните цикли и кръвозагуба и да обсъдят тези вариации
с жената. Ако тя смята, че състоянието й не е в нормалните граници, трябва да се обсъдят възможностите за лечение.
Ако анамнезата предполага
ТМК без структурна или хистологична аномалия, може да се запо-

чне фармакотерапия без извършване на физикален преглед или
на други изследвания при първоначалната консултация в първичната медицинска помощ, освен
ако избраното лечение е левоноргестрел-освобождаваща вътрематочна система (LNG-IUS).
Ако анамнезата насочва към
ТМК със структурна или хистологична аномалия със симптоми като междуменструално или
контактно кървене, тазова болка и/или симптоми на притискане,
трябва да бъде извършен физикален преглед и/или други изследвания (като ултразвук).
Измерването на менструалната
кръвозагуба – пряко (чрез алкален
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хематин) или непряко (чрез илюстрирана диаграма за оценка на
кървенето) не се препоръчва рутинно при ТМК. Дали менструалната кръвозагуба е проблем, трябва да се определя не чрез измерването на кръвозагубата, а чрез
преценката на самата жена.
Физикален преглед. Трябва да
се извърши преди:
l Поставяне на LNG-IUS
l Изследване за структурни
аномалии
l Изследване за хистологични
аномалии
Жените с абдоминално палпиращи се или интракавитарни миоми и/или с дължина на матката >12 cm, измерена чрез ултразвук или при хистероскопия, трябва незабавно да се насочат към специалист.
Лабораторни
изследвания. На всички жени с ТМК трябва да се изследва пълна кръвна картина, което се извършва паралелно с предложеното лечение. Изследвания за нарушения в
кръвосъсирването (например болест на фон
Вилебранд) трябва да
влязат в съображение
при жените, които са с
ТМК от менархето и имат персонална или фамилна анамнеза, която предполага нарушение на кръвосъсирването.
Серумният феритин и женските полови хормони не трябва рутинно да се изследват при жените с ТМК, а тиреоидната функция трябва да се изследва само
при наличие и на други признаци
и симптоми на заболяване на щитовидната жлеза.
Структурни и хистологични изследвания. При необходимост, трябва да се извърши биопсично изследване, за да се изключи рак на ендометриума или атипична хиперплазия. Показанията
за биопсия включват персистира-
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хиосцинов бутилбромид
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® 10 mg обвити таблетки на следните адреси:
5, 2017
софарма АД, София 1797, бул. „Кл.Охридски“ № 3, България, тел.: +359 2 8177413; факс: Брой
+359 2 9743759,
e-mail: safety@sopharma.bg,
Изпълнителна агенция по лекарствата, bda@bda.bg • ИАЛ А76/21.04.2016
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що междуменструално кървене, а
при жени над 45 години, неуспех
на лечението или неефективно лечение.
Провеждане на образно изследване е показано при:
l Абдоминално палпираща се
матка
l Открита при вагинален преглед тазова маса от неустановен
произход
l Неуспех на фармакотерапията
Ултразвуковото изследване е
първа линия диагностично средство за идентифициране на структурни аномалии. Хистероскопското изследване трябва да влезе в
съображение като диагностично
средство само в случаите на неубедителни резултати от ултразвука, например за определяне на
точното местоположение на миомата или точния вид на аномалията.
Ако образното изследване показва наличие на маточни миоми,
следва да се планира подходящо
лечение, въз основа на размера,
броя и местоположението на миомите.
Провеждането на сонохистерография и на магнитно резонансно
изследване (МРИ) не трябва да се
използва като първа линия диагностично средство. Не се препоръчва провеждане на дилатация и
кюретаж с диагностична цел.
Когато се налага дилатация за
нехистероскопски
аблационни
процедури, хистероскопията трябва да се прилага непосредствено
преди процедурата, за да се гарантира правилното поставяне на
устройството.

Обучение и предоставяне
на информация
Всяка жена с ТМК, която е насочена за консултация със специалист, трябва да получи необходимата информация относно състоянието си преди назначаване на
амбулаторното посещение.
Назначените от специалиста
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интервенции трябва да бъдат клинично и икономически ефективни, като жените трябва да бъдат
информирани за влиянието, което всяка планова хирургична интервенция или емболизация на маточните артерии (ЕМА) може да
окажат върху фертилитета.
Ако потенциалното лечение
(хистеректомия или аблация) води
до загуба на фертилитет, тази възможност трябва да бъде предварително обсъдена.
На всяка жена трябва да бъде
предоставена подробна информация относно потенциалните нежелани ефекти на терапията (актуализация от 2016) и да се даде
възможност да прегледа, обмисли и вземе терапевтично решение (Таблица 1). Тя трябва да има
достатъчно време и подкрепа от
здравните специалисти в процеса
на вземане на решение.
Жените с ТМК и/или техните лекари трябва да имат възможност да получат второ медицинско мнение, когато не е постигнато съгласие за възможностите за
лечение.

Фармакотерапия на ТМК
1. Миоми с диаметър <3 cm
или липса на миоми
Фармакотерапията влиза в съображение при липса на структурни или хистологични аномалии
или при миоми с диаметър <3 cm,
които не причиняват деформация
на маточната кухина.
Здравните специалисти трябва
да определят дали хормоналната
контрацепция е приемлива за жената преди да препоръчат лечение
(например, ако тя има желание за
забременяване).
Ако анамнезата и изследванията показват, че фармакотерапията
е подходяща и хормоналното или
нехормонално лечение са приемливи, тези терапии трябва да се
имат предвид в следния ред:
l
Левоноргестрел-освобождаваща вътрематочна система
(LNG-IUS) при условие, че се оч-
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аква дългосрочна (най-малко 12
месеца) употреба
l Транексамова киселина или
нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) или комбинирани орални контрацептиви
(КОК)
l Норетистерон (15 mg) дневно от 5-26-и ден на менструалния
цикъл или инжектиране на дългодействащи прогестогени
В случаите, когато хормоналните лечения не са приемливи за жената, могат да се използват транексамова киселина
или НСПВС. Жените, на които
се предлага LNG-IUS, трябва да
бъдат предупредени за очакваните промени в кървенето, особено в първите няколко менструални цикъла, което може да продължи повече от шест месеца. Поради това, те трябва да бъдат посъветвани да продължат лечението най-малко шест цикъла, за да
усетят ползите му.
В случаите, когато се изисква
фармакотерапия, докато се организират изследванията и окончателното лечение, трябва да се използват транексамова киселина
или НСПВС.
Когато ТМК е придружено от
дисменорея, трябва да се предпочитат НСПВС пред транексамова
киселина. Употребата на НСПВС
и/или транексамова киселина се
препоръчва да продължи толкова
дълго, колкото е установено, че е
от полза за жената, и да се преустанови при липса на подобрение
на симптомите в рамките на три
менструални цикъла.
В случаите, когато първият фармакотерапевтичен избор
се окаже неефективен, трябва да
влезе в съображение втора линия
фармакотерапия пред незабавното
насочване към хирургична интервенция.
2. Миоми с диаметър >/=3 cm
На жените с тежко менструално кървене и миоми с диаметър
>/=3 cm и ниво на хемоглобин
</=102 g/l трябва да се предложи
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Таблица 1. Потенциални нежелани ефекти на различните терапевтични подходи за лечение на ТМК
Лечение

Потенциални нежелани ефекти, срещани при някои жени
Чести: вероятност 1 на 100; нечести: вероятност 1 на 1000; редки: вероятност 1
на 10 000; много редки: вероятност 1 на 100 000
Левоноргестрел-освобождаваща
Чести: нередовно менструално кървене, което може да продължи повече
вътрематочна система
от 6 месеца; хормонални проблеми, като напрегнатост в гърдите, акне или
главоболие, които са обикновено леки и преходни
Нечести: аменорея
Редки: маточна перфорация по време на поставянето
Транексамова киселина
Нечести: стомашно разстройство; диария; главоболие
Нестероидни противовъзпалителни
Чести: стомашно разстройство; диария
средства
Редки: влошаване на астмата при чувствителни индивиди; пептична язва
с възможен кръвоизлив и перитонит
Комбинирани орални контрацептиви
Чести: промени в настроението; главоболие; гадене; задържане на течности;
напрегнатост в гърдите
Много редки: дълбока венозна тромбоза; инсулт; инфаркт
Перорален прогестоген (норетистерон) Чести: наддаване на тегло; подуване на корема; напрегнатост в гърдите;
главоболие; акне (всички обикновено са леки и преходни)
Редки: депресия
Инжекционно приложен прогестоген
Чести: наддаване на тегло; нередовно менструално кървене; аменорея; предменструални симптоми (включително подуване на корема, задържане на течности,
напрегнатост в гърдите)
Нечести: лека загуба на костна минерална плътност, в голяма степен възстановима след прекратяване на лечението
Улипристалов ацетат (актуализация
Много чести: удебеляване на ендометриума, аменорея
от 2016)
Чести: световъртеж, гадене, коремна болка, горещи вълни, главоболие, умора,
кисти на яйчниците, напрегнатост/болка в гърдите, болка в малкия таз, мускулноскелетни болки, акне, наддаване на тегло
Нечести: замаяност, сухота в устата, запек, тревожност, незадържане на урината,
алопеция, суха кожа, хиперхидроза, болки в гърба, маточни кръвотечения, метрорагии, генитално течение, отоци, астения, повишени липиди в кръвта
Редки: епистаксис, диспепсия, метеоризъм, разкъсване на яйчникова киста, подуване на гърдите
Аналози на гонадотропин-рилизинг
Чести: подобни на симптомите на менопауза (като горещи вълни, повишено изпохормон
тяване, вагинална сухота)
Нечести: остеопороза, особено на трабекуларна кост, при употреба над 6 месеца
Аблация на ендометриума
Чести: вагинално течение; повишена болезненост или спазми при менструация
(дори при спряло кървене); нужда от допълнителна операция
Нечести: инфекция
Редки: перфорация (много рядко при използване на техники от второ поколение)
Емболизация на маточните артерии
Чести: персистиращо вагинално течение; постемболизационен синдром – болка,
гадене, повръщане и втрисане (не включва хоспитализация)
Нечести: необходимост от допълнителна операция; преждевременна яйчникова
недостатъчност, особено при жени над 45-годишна възраст; хематом
Редки: кръвоизлив; не-таргетна емболизация, причиняваща тъканна некроза; инфекция, водеща до сепсицемия
Миомектомия
Нечести: сраствания (които могат да доведат до болка и/или нарушен фертилитет); нужда от допълнителна операция; рецидив на миомите; перфорация (при
хистероскопска миомектомия); инфекция
Редки: кръвоизливи
Хистеректомия
Чести: инфекция
Нечести: интраоперативна хеморагия; увреждане на други коремни органи, като
пикочни пътища или черва; уринарна
дисфункция – често уриниране и незадържане на урина
Редки: тромбоза (дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия)
Много редки: смърт
(Усложненията са по-вероятни, когато хистеректомията се извършва при наличие
на миоми)
Оофоректомия (хирургично премахване Чести: подобни на симптомите на менопауза
на единия или двата яйчника) по време
на хистеректомия
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ulipristal acetate* 5 mg (до 4 курса) (актуализация от 2016).
При жени с ТМК и миоми с
диаметър >/=3 cm и хемоглобин >102 g/l, приложението на
улипристалов ацетат 5 mg (до 4
курса) трябва да се прецени индивидуално (актуализация от 2016).
3. Всички миоми
Употребата на аналози на гонадотропин-рилизинг хормона може
да влезе в съображение преди
операция или когато всички други възможности за лечение на маточни миоми, включително хирургична интервенция или емболизация на маточните артерии, са противопоказани.
Ако това лечение ще трябва да
се провежда повече от шест месеца или при настъпване на нежелани реакции, се препоръчва комбиниране с (add-back) хормонална
заместителна терапия (ХЗТ). Даназол, орални прогестогени, прилагани само по време на лутеалната фаза, и етамсилат не трябва
да се използват рутинно за лечение на ТМК.

Съхраняващи матката
операции при ТМК
Аблация на ендометриума.
Трябва да се има предвид когато
кървенето повлиява тежко качеството на живот на жената и тя не
планира забременяване в бъдеще.
Може да се предложи като първи
терапевтичен избор за лечение на
ТМК, след задълбочено обсъждане с жената на рисковете и ползите от процедурата и представяне на другите терапевтични възможности.
След аблация на ендометриума, жените трябва да бъдат съветвани да избягват последваща
бременност и да използват ефективна контрацепция при необходимост.
Аблацията на ендометриума
трябва да се има предвид при
жени с ТМК, които имат нормална матка, и тези с малки маточни
миоми (с диаметър <3 cm). При
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жени само с ТМК и матка, не поголяма от тази при 10-седмична
бременност, аблацията на ендометриума се предпочита пред хистеректомията.
Всички жени, които обмислят
аблация на ендометриума, трябва да имат достъп до техниките за аблация от второ поколение, които се използват при липса на структурни или хистологични аномалии:
l Импеданс-контролирана биполярна радиочестотна аблация
l Аблация на ендометриума с
пълен с течност термален балон
(TBЕА), при която не е необходимо изтъняване на ендометриума
l Микровълнова аблация на
ендометриума (МЕА), при която планирането на операцията за
постменструалната фаза е алтернатива на изтъняванто на ендометриума
l Термална аблация на ендометриума със свободна течност
Техниките за аблация от първо поколение (аблация на ендометриума с roller-ball – REA и трансцервикална резекция на ендометриума – TCRE) са подходящи в
случаите, когато хистероскопската миомектомия ще бъде включена в процедурата.
Дилатация и кюретаж. Не
трябва да се използват като терапевтични процедури.

Други интервенции за
лечение на маточни
миоми, свързани с ТМК
За жените с големи миоми и
ТМК и наличие на други значими симптоми като дисменорея
или симптоми на притискане, като
първа терапевтична линия трябва
да се препоръчват операция или
емболизация на маточните артерии (ЕМА).
Приложението на ЕМА, миомектомия или хистеректомия
трябва да се има предвид в случаите на ТМК и наличие на големи миоми (с диаметър >3 cm), когато кървенето оказва тежко въз-
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действие върху качеството на живот на жената.
Когато оперативната интервенция за лечение на свързано с миома ТМК се счита за необходима,
всички възможности - ЕМА, миомектомия и хистеректомия - трябва да бъдат разгледани, обсъдени
и документирани. Жените трябва
да бъдат информирани, че приложението на ЕМА или миомектомия може потенциално да позволи
запазване на фертилитета.
Миомектомията се препоръчва за жени със свързано с маточни миоми ТМК, които искат да
съхранят матката си, а ЕМА – за
жени със свързано с маточни миоми ТМК, които искат да съхранят
матката си и/или да избегнат оперативна намеса.
Преди назначаване на ЕМА
или миомектомия, матката и
миомата(ите) трябва да бъдат оценени с помощта на ултразвук. Ако
е необходима повече информация за местоположението, размера и кръвоснабдяването на миомите, трябва да влезе в съображение провеждането на МРИ.
Предварителното приложение
на аналози на гонадотропин-рилизинг хормона - в продължение на
3-4 месеца преди хистеректомия
и миомектомия - трябва да влезе
в съображение, когато маточните миоми причиняват увеличаване
или деформиране на матката.
Ако една жена е лекувана с
аналог на гонадотропин-рилизинг
хормона, след което е планирано
провеждане на ЕМА, приемът му
трябва да бъде преустановен веднага след назначаването на ЕМА.

Хистеректомия
Хистеректомията не трябва да
се използва като първа линия на
лечение при наличие единствено
на ТМК, а трябва да се има предвид само когато:
l Другите възможности за лечение са били неуспешни, противопоказани са или са отказани от
жената
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l Има желание за настъпване
на аменорея
l Жената (след като е била напълно информирана) я изисква
l Жената вече не желае да запази своите матка и фертилитет
С жените, на които се предлага хистеректомия, трябва предварително, преди да бъде взето решение, внимателно да се обсъди влиянието, което може да окаже операцията. Дискусията трябва да включва: сексуални чувства, влияние върху фертилитета, функцията на пикочния мехур, нужда от по-нататъшно лечение, усложнения на лечението,
очаквания на жената, алтернативна хирургия и психологическо
въздействие.
Жените, на които се предлага
хистеректомия, трябва да бъдат
информирани за повишения риск
за сериозни усложнения (като интраоперативно кървене или увреждане на други коремни органи), свързани с хистеректомията
при наличие на маточни миоми.
Те трябва да бъдат информирани за риска за евентуална загуба
на яйчниковата функция и съответните последици от това, дори
когато яйчниците са запазени по
време на хистеректомията.
Индивидуалната оценка е от
съществено значение при вземане
на решение за достъпа при хистеректомията. Трябва да се вземат
под внимание следните фактори:
l Наличие на други гинекологични състояния или заболявания
l Размер на матката
l Наличие и размери на маточни миоми
l Подвижност и спадане на
матката
l Размер и форма на влагалището
l Анамнеза за предишна операция
Като се има предвид необходимостта от индивидуална оценка, достъпът при хистеректомия
трябва да се разглежда в следния
ред: вагинален – първа линия; аб-
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доминален – втора линия.
При определени обстоятелства,
като болестно затлъстяване или
необходимост от оофоректомия
по време на вагинална хистеректомия, трябва да се има предвид
лапароскопска операция, като се
потърси подходяща експертна намеса.
Когато е взето решение за абдоминална хистеректомия, и двата метода – тотален (отстраняване
на матката и на шийката на матката) и субтотален (отстраняване на матката и запазване на шийката на матката), следва да бъдат
обсъдени с жената.

Премахване
на яйчниците
(оофоректомия) с
хистеректомия
Премахването на яйчниците
трябва да се извършва само с изричното желание и съгласие на
жената, като отстраняването на
здрави яйчници по време на хистеректомия не трябва да бъде извършвано.
Жените със значима фамилна
анамнеза за рак на гърдата или
рак на яйчниците трябва да бъдат
насочени за генетична консултация преди вземането на решение
за оофоректомия.
При жените под 45 години, при
които се обмисля хистеректомия
по повод на ТМК, които имат
и други симптоми, асоциирани с
яйчникова дисфункция (например
предменструален синдром), трябва да се опита фармакологично
потискане на яйчниковата функция за най-малко три месеца, което да определи необходимостта от
оофоректомия.
При обсъждане на премахването на яйчниците, трябва задължително да се обяснят последствията от операцията върху състоянието на жената и евентуалната необходимост от хормонална заместителна терапия (ХЗТ).
Жените, при които се обмисля
двустранна оофоректомия, трябва
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да бъдат информирани за влиянието на този вид лечение върху риска за развитие на рак на яйчниците и рак на гърдата.

Препоръки за бъдещи
научни изследвания
1. Продължително лечение с
улипристалов ацетат при жени с
тежко менструално кървене и миоми с размер >/=3 cm
Настоящите доказателства показват, че улипристалов ацетат 5
mg е ефективно лечение за жени
с ТМК и миоми с диаметър >/=3
cm. Данните се отнасят за период
от четири курса (20 месеца).
Необходими са проучвания за
ефикасността и безопасността на
улипристалов ацетат 5 mg, прилаган в продължение на >4 курса, в
сравнение с другите съхраняващи
матката терапии.
2. Eпидемиология на жените с
ТМК в първичната медицинска
помощ
Има само ограничени данни за
епидемиологичния профил на жените с ТМК от първичната медицинска помощ. Това е важно, тъй
като по-голямата част от тях ще
бъдат лекувани само в звената за
първични грижи. Познаването на
епидемиологичния профил на жените с ТМК ще подпомогне разбирането на клиничната картина и
нуждата от лечение.
3. Изследване на рутинната
употреба на косвено измерване на
менструалната кръвозагуба в звената за първична и вторична грижа
Данните показват, че прякото
измерване на менструалната кръвозагуба е точен, но сложен за
приложение в клиничната практика метод, а субективната оценка на менструалната кръвозагуба
е неточна, но лесна за прилагане
в клиничната практика.
Алтернатива е използването на
косвени методи за измерване за
менструалната кръвозагуба, като
например „илюстрирана диаграма
за оценка на кървенето“. Въпреки
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това, доказателствата за използването на косвени методи за измерване са противоречиви и липсват
данни за приложимостта им в рутинната практика.
4. Дългосрочен процент на рецидиви на миомите след емболизация на маточните артерии или
миомектомия
Както ЕМА, така и миомектомията се прилагат за намаляване
на свързаните с маточните миоми
симптоми, чрез директното премахване на миомите или намаляване на размера им. Има данни за
рецидивите на миомите в краткои средносрочен план, но не и за
дългосрочните рецидиви.
5. Последствия от хистеректомията и оофоректомията върху
появата на рак
Един от аргументите, свързани с използването на хистеректомия и оофоректомия, е
ефектът на процедурите върху риска за развитие на рак. Необходими са епидемиологични проучвания за
влиянието на хистеректомията и оофоректомията върху рака, като
резултатите от тези
изследвания ще имат
фундаментални последици върху употребата
им. (ЕП)
* Esmya (ulipristal acetate) на Gedeon Richter
е регистриран в България (www.bda.bg)
За допълнителна информация:
Дългосрочни ефекти на Esmya при маточни
фиброиди. MD, февруари 2016, бр. 1 www.
spisaniemd.bg
Esmya ще се прилага и за интермитентно
лечение на умерени и тежки симптоми на
миома на матката при жени в репродуктивна
възраст. MD, юли 2015, бр. 4
Дългосрочна терапия на миомни възли с ulipristal acetate. MD, септември 2014, бр. 5
Esmya - фармакологични свойства и клинична
ефективност. MD, септември 2013, бр. 5
Esmya - ефективно повлияване на симптомите
при миома на матката. MD, юли 2013, бр. 4
Esmya - ново лечение на фибромиоми на
матката преди хирургична намеса. МD, юни
2012, бр. 4
Използван източник:
1. Heavy menstrual bleeding: assessment and
management. NICE Clinical guideline, August
2016 www.nice.org.uk/guidance/cg44

HPV
ваксините
имат добър
профил на
безопасност и
при бременни
Прилагането на квадривалентна
ваксина срещу човешки папиломен вирус (HPV) не повишава риска за неблагоприятен краен изход на бременността, показаха резултатите от мащабно датско про-

учване, публикувани в списание
New England Journal of Medicine
(1).
Квадривалентната HPV ваксина се препоръчва при момичета и
жени на възраст 9-26 години. Макар че HPV ваксините не са индицирани през бременността, случва се някои жени непреднамерено да бъдат ваксинирани в началото на първия триместър поради
непланувана или недиагностицирана бременност. Към момента са
налице само ограничени данни за
ефектите на HPV ваксините върху протичането на бременността.
Учените от Staten Serum
Institute в Копенхаген за анализирали данните за 540 805 бременни
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жени за периода 2006-2013, като
са ги разделили в две групи в съотношение 1:4 (ваксинирани и неваксинирани).
Крайният изход от бременността е оценен по следните показатели: преждевременно раждане; значими вродени дефекти; ниско тегло при раждане, малък размер за
гестационната възраст и загуба на
плода - спонтанен аборт или мъртво раждане. От анализа са изключени жени, които са имали спонтанен аборт в рамките на първите
шест гестационни седмици.
Честотата на значими вродени
дефекти е била 65/1665 при ваксинирани срещу 220/6660 при неваксинирани (степен на вероятност - OR 1.19), а честотата на
преждевременно раждане съответно 116/1774
срещу 407/7096 (OR
1.15), но разликата в
честотата е несигнификантна.
По отношение на останалите
показатели
като ниско тегло при
раждане,
съответните стойности са били
76/1768 срещу 277/7072
(OR 1.10), малък размер за гестационната възраст – 171/1768
срещу 783/7072 (OR
0.86) и спонтанни аборти – 20/463 спрямо 131/1852 (OR
0.71), като отново установените
разлики не са статистически значими.
Случаите на мъртво раждане
сред ваксиринатите са били два от
501 и при неваксинираните - четири от 2004 (съотношение на риска
- 2.43). Много ниската честота на
този неблагоприятен краен резултат не е позволила да се направи
окончателен извод относно връзката му с прилагането на ваксината. (ИТ)
Използван източник:
1. Scheller M., Pasternak B., Molgaard-Nielsen
D. et al. Quadrivalent HPV vaccination and the
risk of adverse pregnancy outcomes. N Engl J
Med 2017; 376:1223-1233 www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1612296
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Хистамин и
хистаминова
непоносимост
Хистаминът е биогенен амин,
който се среща в различна степен в много храни. Хистаминовата непоносимост* е резултат
от липсата на равновесие между натрупания хистамин и способността за разграждането му.
При здрави хора, приетият с
храната хистамин може бързо
да бъде детоксикиран от аминоксидази, докато хората с ниска аминоксидазна активност са
изложени на риск за хистаминова токсичност (1).
Основният ензим за
метаболизиране на приетия хистамин е диаминоксидазата (DAO)**.
Намалената активност
на DAO води до нарушено разграждане и оттам до излишък на хистамин, който може
да причини множество
симптоми, имитиращи
алергична реакция.
Приемът на богата
на хистамин храна, алкохол или лекарства, които освобождават хистамин или блокират DAO, може да предизвика при пациенти с хистаминова непоносимост диария, главоболие, риноконюнктивит, астма,
хипотония, аритмия, уртикария,
сърбеж, зачервяване (flushing).
Тези симптоми могат да бъдат
намалени чрез безхистаминова
диета или елиминирани чрез антихистамини.
Въпреки това, поради многото разнообразни симптоми, хистаминовата непоносимост често е подценявана или симптомите са неправилно интерпретирани. Клиничните симптоми и тяхната провокация от някои храни и напитки изглеждат подобни
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при различни заболявания, като
хранителна алергия и непоносимост към сулфити, хистамин
или други биогенни амини (тирамин).
Диференцирането на тригера
на нежелани реакции към храна, алкохол и лекарства е трудно и са необходими допълнителни проучвания, основаващи се
на двойно-слепи, плацебо контролирани (DBPC) провокации.
При пациенти, при които посочените симптоми се предизвикват от съответните вещества и при липса на други основания за поставяне на диагнозата алергия или на гастроинтестинални възпалителни или неопластични заболявания, хистаминовата непоносимост трябва

да се разглежда като подлежащ
патомеханизъм.

Метаболизъм на
хистамина
Хистаминът*** – 2-(4-imidazolyl)ethylamine
принадлежи
към биогенните амини и се синтезира чрез pyridoxal phosphate
(vitamin B-6)-съдържащата lhistidine decarboxylase (HDC) от
аминокиселината хистидин.
Продуцира се от мастоцити, базофили, тромбоцити, хистаминергични неврони и ентерохроматични клетки, където се
съхранява вътреклетъчно във
везикули и се освобождава при
стимулиране.
Освен класическата дегранулация на мастоцитите чрез
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кръстосано свързване на Fc
epsilon RI рецептора със специфични алергени, някои други
неимунологични стимули като
невропептиди, фактори на комплемента (СЗа и С5а), цитокини, хиперосмоларитет, липопротеини, аденозин, супероксидази,
хипоксия, химически и физически фактори (екстремни температури, травми) или алкохол,
както и някои храни и лекарства, могат също да активират
мастоцитите.
Хистаминът е мощен медиатор на много биологични реакции, като оказва своето действие чрез свързване към четирите рецептора – хистамин 1
рецептор (H1R), H2R, H3R и
H4R) върху таргетните клетки в
различни тъкани.
Това води до контракция на гладкомускулни клетки, вазодилатация, повишена съдова пропускливост и
мукусна секреция, тахикардия, промени в
артериалното налягане
и аритмии и стимулира
секрецията на стомашна киселина и ноцицептивните нервни влакна.
Допълнително,
хистаминът участва в процесите
на невротрансмисия, имуномодулация, хематопоеза, зарастване на рани, денонощен ритъм и
регулиране на индуцираната от
хистамин и полиамин клетъчна пролиферация и ангиогенеза
в туморни модели и при чревна
исхемия.
Хистаминът се метаболизира по два пътя – окислително деаминиране чрез DAO или
метилиране на пръстена чрез
hist amine-N-methyltransferase
(HNMT), като начинът на катаболизиране (DAO или HNMT)
зависи от локализацията на хистамина. Като неактивен протеин, DAO се съхранява в плазмените мембранно-свързани вези-
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куларни структури в епителните
клетки и се секретира в кръвообращението при стимулиране,
където действа като ензим.
Предполага се, че DAO отговаря за катаболизирането на
извънклетъчния хистамин (при
прием на богата на хистамин
храна) след медиаторното освобождаване. Обратно, HNMT,
вторият най-важен ензим, инактивиращ хистамина, е цитозолен протеин, който може да метаболизира хистамина само във
вътреклетъчното пространство.
По този начин ензимите не
се конкурират за субстрата, въпреки че имат подобен афинитет към хистамина и се експресират в някои припокриващи се
тъкани. HNMT има малко повисок афинитет към хистамина. При бозайниците експресирането на DAO е ограничено до
специфични тъкани – най-висока активност има в тънкото черво и colon ascendens, плацентата и бъбреците.
По-ниската активност на DAO
се обсъжда като потенциален индикатор за увреждане на чревната лигавица при възпалителни и
неопластични заболявания и при
хора на химиотерапия.
HNMT се експресира широко
в човешките тъкани, най-много
се намира в бъбреците и черния
дроб, последвани от слезка, колон, простата, яйчници, клетките на гръбначния стълб, бронхите и трахеята. HNMT се счита за ключов ензим за разграждане на хистамина в бронхиалния епител.

Етиопатогенеза
на хистаминовата
непоносимост
Хистаминова непоносимост
може да настъпи както в резултат на повишена концентрация
на хистамина, така и при нарушена хистаминова деградация.
Повишената
концентрация
може да се дължи на ендогенна
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Таблица 1. Хистаминови ефекти според плазмената концентрация (ng/ml)
Хистамин
0–1
1–2
3–5
6–8
7–12
≈100

Клинични ефекти
Нормално
Повишена секреция на стомашна киселина; Ускорена сърдечна честота
Тахикардия, главоболие, флъш, уртикария, пруритус
Понижаване на артериалното налягане
Бронхоспазъм
Сърдечен арест

хистаминова
свръхпродукция,
причинена от алергии, мастоцитоза, бактерии, гастроинтестинално кървене или повишен екзогенен прием на хистидин или
хистамин с храна или алкохол.
Други биогенни амини, като
путресцин, също могат да
участват в изместването на хистамина от мукозната муцинова
връзка, което води до увеличаване на свободния абсорбируем
хистамин в кръвообращението.
Въпреки това, за основната причина за хистаминова непоносимост се смята нарушеното ензимно разграждане на хистамин, причинено от генетично или придобито увреждане на
ензимната функция на DAO или
HNMT.
Стомашночревните
заболявания с променени ентероцити
също могат да доведат до понижаване на производството на
DAO. Друга причина може да
бъде конкурентното инхибиране
на хистаминовото разграждане
от DAO от други биогенни амини, алкохол или лекарства.
Придобитата хистаминова непоносимост може да бъде преходна и следователно обратима
след елиминиране на причините, като спиране на DAO-блокиращите лекарства.
DAO инхибира трансепителната пенетрация на екзогенен
хистамин и увредената му активност води до повишено поемане на ентерален хистамин
с последващо повишаване на
плазмените му концентрации и
съответните симптоми. Повишеното количество на хистамино-
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ви метаболити може също така
да инхибира HNMT.

Генетика на
хистаминовата
непоносимост
Човешкият DAO ген обхваща
около 10 kbp и се намира върху хромозома 7q35. Смята се,
че различни единични нуклеотидни полиморфизми (singlenucleotide polymorphisms - SNP)
в DAO гена са свързани с възпалителни и неопластични стомашночревни заболявания, като
хранителна алергия, глутен-сензитивна ентеропатия, болест на
Crohn, улцерозен колит и аденом на колона.
Не е установена значима разлика в разпределението на изследваните HNMT алели между пациенти със стомашночревни заболявания и контролни индивиди, но при пациенти с астма, които са с европеиден произход, е описан функционално значим полиморфизъм на
HNMT гена (хромозома 2q22),
докато тази асоциация не е установена при популации с друг
етнически произход.
Така, хистаминовата непоносимост изглежда се придобива
най-вече чрез увреждане на активността на DAO, причинена
от стомашночревни заболявания
или чрез инхибиране на DAO,
но високите интериндивидуални
вариации в експресията на DAO
в червата и свързването на SNP
в DAO гена с гастроинтестиналните заболявания са доказателство за генетично предразположение в подгрупа от пациенти с
хистаминова непоносимост.
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Клинична картина
За нормални се считат базалните плазмени концентрации на
хистамин от 0.3-1.0 ng/ml. Превишаването на индивидуалната
хистаминова поносимост води
до зависими от концентрацията
хистамин-медиирани симптоми
(Таблица 1). Дори здрави хора
могат да получат силно главоболие или зачервяване в резултат на прием на големи количества хистамин, както е при
скомброидно отравяне****.
Доказано е, че инхибирането на DAO, последвано от перорален прием на хистамин, може
да предизвика тежки и дори животозастрашаващи реакции като
хипотония, бронхоспазъм или
шок.
При случаи с хиперхистаминемия са
докладвани
рецидивиращи епизоди на
анафилактични реакции. При пациенти с
чувствителност
към
хистамин с намалена активност на DAO
симптомите се появяват дори след приема
на малки количества
хистамин, които се
понасят добре от останалите хора.
Симптомите могат да се проявяват в множество органи,
като стомашночревен тракт,
бял дроб, кожа, сърдечносъдова
система и мозък, в зависимост
от експресията на хистаминовите рецептори.
Типичните симптоми на хистаминовата
непоносимост
включват стомашночревни нарушения, кихане, ринорея и запушване на носа, главоболие,
дисменорея, хипотония, аритмии, уртикария, пруритус, зачервяване и астма.
Хистамин и главоболие.
Главоболието може да бъде дозо-зависимо индуцирано от хистамин при здрави хора, как-

то и при пациентите с мигрена.
Предизвиканото от хистамин е
съдово главоболие, причинено
главно от нитратния монооксид.
При стимулиране на H1R, хистаминът освобождава ендотелиален nitrate monoxide, който
също се експресира в големите
вътречерепни артерии.
При пациентите с мигрена,
плазмените концентрации на
хистамин са повишени както
при пристъпите на главоболие,
така и в безсимптомните периоди. Доказано е, че повишеният брой на мастоцитите в мозъка се свързва с патологични
състояния като мигрена, клъстерно главоболие и множествена склероза.
Много пациенти с мигре-

на имат хистаминова непоносимост, доказана чрез намалена
активност на DAO и провокиране на пристъпи на главоболие
при консумиране на храна, богата на хистамин (зряло сирене
или вино) и облекчаване на главоболието (изчезване на симптомите) при бедна на хистамин
диета и терапия с антихистамини.
Хистамин и гастроинтестинален тракт. Освен главоболието, другите водещи симптоми
на хистаминовата непоносимост
включват
гастроинтестинални
оплаквания като дифузна болка
в стомаха, колики, метеоризъм
и диария.
Повишени концентрации на
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хистамин и намалена активност
на DAO се наблюдават при различни възпалителни и неопластични заболявания като болест
на Крон, улцерозен колит, алергична ентеропатия, хранителна алергия и колоректални неоплазми.
В лигавицата на дебелото
черво на пациентите с хранителна алергия е установено съпътстващо намаление на HNMT
и нарушен общ капацитет на
разграждане на хистамин (total
histamine degradation capacity THDC), така че ензимите не могат да се компенсират взаимно.
Поради това се предполага, че
нарушеният метаболизъм на хистамина играе роля в патогенезата на тези заболявания.
Хистамин и дихателни пътища. По
време или непосредствено след приемането на богата на хистамин храна или алкохол, при пациентите с хистаминова непоносимост може да
се появи ринорея или
назална обструкция,
а в по-тежките случаи може да се наблюдават и астматични пристъпи. При пациентите с
хранителна алергия и бронхиална астма има намалена активност на HNMT.
Хистамин и храна. Хистаминът и други биогенни амини
присъстват в различна степен в
много храни, като количеството
им се увеличава със зреенето.
Образуването на биогенни амини в храната изисква наличието
на свободни аминокиселини, декарбоксилаза-положителни микроорганизми и условия, позволяващи растежа на бактериите и
активността на DAO.
Свободните
аминокиселини
или се намират в самите храни,
или могат да бъдат освободени
чрез протеолиза по време на об-
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Таблица 2. Богати на хистамин храни
Храна

Хистамин
mg/kg

Риба (замразена/пушена
или осолена/консервирана)
Скумрия
Херинга
Сардина
Тон
Сирене
Гуда
Камембер
Чедър
Ементал
Швейцарско сирене
Пармезан
Месо
Ферментирал колбас
Салам
Ферментирала шунка
Зеленчуци
Кисело зеле
Спанак
Патладжан
Доматен кетчуп
Алкохол
Бяло вино
Червено вино
Бира с горна ферментация
Бира с долна ферментация
Шампанско
ND – не е открит

работка или съхранение.
Много бактерии и някои дрожди имат висока HDC активност и така имат способността
да образуват хистамин. Хистидинът се генерира от автолитични или бактериални процеси.
Следователно, високи концентрации на хистамин се откриват
главно в продуктите с микробна ферментация, като зряло сирене, кисело зеле, вино и обработено месо или микробно развалена храна (Таблица 2).
По този начин хистаминът,
тираминът, путресцинът и кадаверинът служат като индикатори за хигиенното качество на
храната. Тираминът и путресцинът също могат да доведат до

14

mg/l

Препоръчителна горна
граница за хистамин
mg/kg
mg/l
200

Тирамин
mg/kg
ND

mg/l

1-20/1-1788/ND-210
1-4/5-121/1-479
ND/14-150/3-2000
ND/ND/1-402
Липсва препоръка
10-900
0-1000
0-2100
5-2500
4-2500
10-581

10-900
0-4000
0-1500
0-700
0-700
0-840
Липсва препоръка

ND-650
1-654
38-271

ND-1237
123-618

0-229
30-60
26
22

10

ND-10
ND-30
ND-14
ND-17
670

реакции на непоносимост в комбинация с хистамин. Възможни обяснения са инхибирането
на DAO от други амини или путресцин-индуцираното освобождаване на хистамин от лигавицата.
Непоносимостта към тирамин, който има вазоконстриктивни свойства и води до хипертонични кризи и главоболие, е
характерна най-вече за пациентите, приемащи лекарства, инхибиращи моноаминооксидазата (МАО).
Установено е, че перорално
приложеният тирамин в дози от
200-800 mg увеличава систолното артериално налягане с 30
mmHg при пациенти, неприема-
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2-951

2
2

1-8
ND-25
1.1-36.4
0.5-46.8

щи други медикаменти. Обратно, при болни на терапия с инхибитори на МАО, чувствителността е 7-56 пъти по-висока,
отколкото при тези, които не ги
приемат.
Осем DBPC проучвания изследват ефекта на тирамина
върху мигрената. Две изпитвания показват положителни резултати при пациенти с мигрена, които са чувствителни към
храни с високо съдържание на
тирамин (n=45) или с провокирани от вино мигрена (n=19), а
шест изследвания са с негативни резултати при 97, 80, 25 и 65
пациенти.
В допълнение към храните,
богати на хистамин, много дру-
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Таблица 3. Храни с вероятен хистамин освобождаващ капацитет
От растителен произход
Цитрусови плодове
Папая
Ягоди
Ананас
Ядки
Фъстъци
Домати
Спанак
Шоколад

От животински произход
Риба
Ракообразни (Crustacea)
Свинско месо
Яйчен белтък

Други
Добавени вещества
Сладък корен (Liquorice)
Подправки

ги храни като цитрусовите плодове имат способността да освобождават хистамин директно от
тъканните мастоцити, дори самите те да съдържат само малки количества хистамин (Таблица 3).
In vitro проучванията при
хора с анамнеза за псевдоалергични реакции към храна, показват нестабилност на дуоденалните мастоцити с масивна дегранулация в присъствието на освобождаващи хистамин вещества, което е значително по-голямо от това при контролните индивиди. За доказване на хипотезата за способността на храните да освобождават
хистамин са необходими клинични проучвания с перорална
провокация.
Алкохолът, особено червеното вино, е богат на хистамин и е
мощен инхибитор на DAO. Редица проучвания показват, че приемът на вино е свързан с повишаване на плазмения хистамин
и поява на симптоми като кихане, flushing, главоболие, астматични пристъпи и други анафилактоидни реакции, които намаляват при приложението на антихистамини.
Въпреки това се предполага,
че други вещества във виното,
като биогенните амини тирамин
и сулфити, допринасят за симптомите, известни като „непоносимост към вино“ или „астма от
червено вино“.
В DBPC проучвания с прием

на вино от здрави хора и от пациенти с хронична уртикария и
непоносимост към вино, е установено че съдържанието на
хистамин не повлиява поносимостта към виното.
Парадоксално, при тези пациенти се наблюдава повишаване на плазмения хистамин след
прием на бедно на хистамин
вино, като при тях като вещество, освобождаващо хистамин
се обсъжда етаноловия метаболит ацеталдехид. Въпреки това,
високият процент на отговори
на плацебо (87%) може да бъде
причина за липсата на ефект в
това проучване.
Друго рандомизирано DBPC
изследване с орална провокация
с вино при пациенти с анамнеза за провокирана от червено
вино астма (n=18) не установява връзка между поносимостта към виното и съдържанието
на хистамин или други амини,
но открива по-голям бронхоконстриктивен потенциал на виното с високо съдържание на сулфити.
Сулфитите се използват широко като антиоксиданти и консерванти в храни, напитки и
фармацевтични продукти, като
нежеланите реакции, които се
свързват с тях включват анафилактичен шок, бронхоспазъм,
уртикария, ангиоедем, гадене, коремна болка, диария, инсулт и смърт. Свръхчувствителност към сулфити се съобщава
главно при пациенти с хронична

астма, а честотата в общата популация е 5-10 %.
Астматичните реакции се
дължат на рефлекторното активиране на парасимпатиковата
система от дразнещия ефект на
сулфитите, най-вероятно увеличен от недостига на сулфитна
оксидаза.
Освен този псевдоалергичен
механизъм, поне в някои случаи на сулфитна свръхчувствителност, трябва да се има предвид и участието на имуноглобулин Е (IgE)-медиирана алергична реакция от бърз тип.
Освен във виното, сулфитите
се съдържат и в храни, които са
бедни на хистамин, като плодов
сок, замразени зеленчуци и маруля. Така, при пациенти, които съобщават за непоносимост
към виното, трябва да се снеме
внимателна анамнеза за реакции
към други храни, богати на хистамин или сулфити.
При тези със съмнение за
сулфитна непоносимост, трябва
да се извършат кожни тестове
и провокация (DBPC) с капсули, съдържащи увеличаващи се
дози бисулфит или плацебо.
За разлика от IgE-медиираната хранителна алергия, при която поглъщането дори на малко
количество от алергена предизвиква симптоми, при хистаминовата непоносимост е от решаващо значение кумулативното
количество хистамин.
Освен вариациите на хистамина в храната според съхране-
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Таблица 4. Лекарства, освобождаващи хистамин или инхибиращи диаминоксидазата
Клас медикаменти
Агент, намесващ се в метаболизма на хистамина
Контрастни вещества
Мускулни релаксанти
Pancuronium, alcuronium, d-tubocurarine
Наркотични средства
Thiopental
Аналгетици
Morphine, pethidine, НСПВС, ацетилсалицилова киселина, metamizole
Локални анестетици
Prilocaine
Антихипотонични средства
Dobutamine
Антихипертензивни средства
Verapamil, alprenolol, dihydralazine
Антиаритмици
Propafenone
Диуретици
Amiloride
Лекарства, повлияващи чревния мотилитет
Metoclopramide
Антибиотици
Cefuroxime, cefotiam, isoniazid, pentamidin, clavulanic acid, choroquine
Муколитици
Acetylcysteine, ambroxol
Бронхолитици
Aminophylline
H2-рецепторни антагонисти
Cimetidine
Цитостатици
Cyclophosphamide
Антидепресанти
Amitriptyline
НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства

нието и зреенето, други ключови фактори за поносимостта са
консумираното количество, наличието на други биогенни амини и допълнителният прием на
алкохол или DAO-блокиращи
лекарства.
Препоръчителната горна граница е 100 mg хистамин/kg в
храните и 2 mg хистамин/l в алкохолните напитки, но този праг
може да се окаже прекалено висок, като се има предвид появата на хистамин-медиирани
симптоми след перорално приемане на 75 mg хистамин при 5
от 10 жени без анамнеза за хистаминова непоносимост.
Повечето от положителните
изследвания за реакции на непоносимост към сулфити, хистамин и други биогенни амини, обаче, не отговарят на настоящите научни критерии за
предоставяне на достатъчно доказателства за клиничния ефект
на тези храни.
Независимо от това, съществуват пациенти с убедителна
анамнеза за нежелани реакции
към храна, алкохол и лекарства,
съдържащи хистамин, други биогенни амини и сулфити, но без
доказателство за IgE.
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При такива пациенти, след
изключване на други възможни
причини и преценка на тежестта
на преживяната анафилактоидна
реакция, трябва да се извърши
DBPC провокация с подозираните провокиращи фактори.
Хистамин
и
лекарства.
Ефектът на някои лекарства
като специфични инхибитори на
DAO и способността им да индуцират хистаминова непоносимост са показани в различни
проучвания с човешка плацентарна DAO и при експерименти
с животни (Таблица 4).
Поради това, приемът на лекарства, особено за дългосрочна терапия, трябва да се има
предвид при интерпретацията на
симптомите на хистаминова непоносимост и концентрация на
DAO.
Други асоциирани заболявания. Намалената DAO активност, или по-скоро намаленото освобождаване на DAO след
прилагането на хепарин, може
да се окаже маркер за тъканно
увреждане при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност,
вирусен хепатит или чревна недостатъчност, както и на ендотоксемия при пациенти с черно-
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дробна цироза.
Намалена активност на DAO
има и при пациенти с хронична уртикария, което е типично
хистамин-медиирано заболяване, в комбинация с намалена толерантност към инфузионен хистамин и подобрение на уртикарията при спазване на безхистаминова диета.
Хистамин и атопична екзема. При случаи с тежка атопична екзема (АЕ) се наблюдават
по-високи базални нива на хистамин в плазмата и повишена
спонтанна хистаминолиберация
при различни стимули и след
провокация с храна, в сравнение с контролни индивиди.
Допълнително, в подгрупа от
хора с АЕ е открита намалена
DAO активност (3). Тези пациенти са със значително по-често
хронично главоболие, дисменорея, зачервяване, гастроинтестинални симптоми и непоносимост към алкохол и храна.
При подгрупа от пациенти с
AE и ниска DAO серумна активност, които са спазвали безхистаминова диета за две седмици се наблюдава намаление
както на симптомите на хистаминова непоносимост, така и на
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скора за тежестта на атопичния
дерматит (SCORAD). С DBPC
провокация е установено, че
приетия през устата хистамин
влошава екземата при пациенти с АЕ.
Инхибирането на обратната
връзка на DAO чрез неговия деградационен продукт имидазолова оцетна киселина или субстратното инхибиране, причинено от повишени концентрации на хистамин при АЕ, може
да бъде патомеханизъм на намален капацитет на хистаминово
разграждане в подгрупа пациенти с АЕ.
Хистамин и полови стероиди. В женския генитален тракт,
хистаминът се произвежда главно от мастоцити, ендотелиални
клетки и епителни клетки в матката и яйчниците. Жените с непоносимост към хистамин често страдат от главоболие, което
зависи от менструалния цикъл и
от дисменорея. Освен контрактилното действие на хистамина,
тези симптоми могат да бъдат
обяснени и чрез взаимодействието на хистамина и хормоните.
Установено е, че хистаминът
стимулира дозо-зависимо синтеза на естрадиол чрез H1R, като
оказва само умерен ефект върху синтеза на прогестерон. Болезнените маточни контракции
на първичната дисменорея са
причинени главно от увеличеното лигавичено производство на
простагландин F2alpha, стимулирано от естрадиол и атенюирано от прогестерон.
Така, хистаминът може да
увеличи дисменореята чрез повишаване на концентрациите на
естроген. И обратно, естрогенът
може да повлияе действието на
хистамина.
Установено е, че по време на
овулация и пикови концентрации на естроген се наблюдава
значително увеличение на размера на уртиките в отговор на
хистамина. По време на бре-

менност, DAO се произвежда в
много високи концентрации от
плацентата и концентрацията му
може да стане 500 пъти по-голяма.
Това увеличаване на производството на DAO при бременни жени може да е причината,
поради която при жените с хранителна непоносимост, често по
време на бременност се наблюдават ремисии.

Диагностика
Поради многостранните симптоми в множество органи, за диагностициране на хистаминовата непоносимост е необходимо снемане на подробна анамнеза за основните хистамин-медиирани симптоми, връзката им
с прием на богата на хистамин
храна или лекарства, интерфериращи с хистаминовия метаболизъм, както и съпътстващи
стомашночревни
заболявания
или алергии.
Клинично, хистамин-индуцираните симптоми не винаги могат да бъдат свързани с основния патомеханизъм. Така например, приемът на хистамин от
развалена риба може да доведе
до същите симптоми, които се
наблюдават при човек с IgE-медиирана алергия към риба.
Хистаминовото
действие
може да бъде резултат от ендогенно клетъчно активиране, повишен екзогенен прием, понижено разграждане на хистамин
или комбинация от тези механизми. Чрез измерване на серумната триптаза трябва да се изключи окултна системна мастоцитоза.
Диагнозата хистаминова непоносимост се поставя при наличие на >/=2 типични симптома и подобрение при прием на
безхистаминова диета и антихистамини. Кожни тестове с хранителни алергени или определяне на специфични IgE, трябва да се извършат, за да се из-

Брой 5, 2017

ключи хранителна алергия. Те
обикновено са отрицателни, тъй
като хистаминовата непоносимост е псевдоалергия.
Попълването на диетичен
дневник е полезно при проследяване на влиянието на безхистаминовата диета върху симптомите и настъпването на рецидиви след хранителни грешки.
При пациенти с клинично подозрение за хистаминова непоносимост (>/=2 типични симптома), подобряване на симптомите чрез безхистаминова диета
или антихистамини, може да се
определи DAO в серума или тъканна биопсия.
За определяне на ензимната активност на DAO са разработени няколко теста за радиоекстракция (radioextraction
assays, REA), като се използва [3H]- или [14C]-белязан
putrescinedihydrochloride
като
субстрат.
Определянето на HNMT активността се базира на трансметилиране
на
хистамина от adenosyl-l [methyl-14C]
methionine. Допълнително може
да бъде измерена общата способност за разграждане на хистамин.
Плазмената
активност
на
DAO е относително ниска, но
може да бъде увеличена чрез
освобождаване
на
тъканносвързаната DAO чрез инжектиране на хепарин, което е бил основният метод, използван преди
разработването на по-чувствителни анализи. Серумната концентрация на DAO не показва
значими всекидневни или полови вариации.
Смята се, че хистаминовата
непоносимост е много вероятна при пациенти с активност на
DAO <3 U/ml, вероятна (но помалко) при пациенти с DAO активност <10 U/ml и малко вероятна при пациенти с DAO активност >/=10 U/ml.
Обратно, при някои пациен-
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ти с ясна клинична картина на
хистаминова непоносимост се
наблюдава нормална DAO активност, поради което се препоръчва допълнително определяне на концентрациите на хистамин и съпоставяне на лабораторните данни с клиничната картина. Хистаминът, както
деградационния му продукт Nmethylhistamine може да се измерват в плазмата или в урината.
Противоречиви са данните
относно дефицита на кофакторите на DAO – витамин B6, мед
и витамин С, за които се смята, че също имат значение за
хистаминовото разграждане. За
класическата хистаминова непоносимост се смятат характерни
повишени концентрации на хистамин, редуцирана DAO активност или и двете.
DBPC провокация с хистамин след елиминационна безхистаминова диета в продължение на четири седмици се счита за златен стандарт за поставяне на диагноза. Тъй като количеството хистамин в естествената храна варира значително в зависимост от съхранението и степента на зреене, провокацията може да се извърши
с алтерниращ прием на капсули,
съдържащи повишаващи се дози
histamine-di-hydrochloride (съответно 0.75 и 1.5 mg/kg телесно тегло) и плацебо.
Както при всички провокационни тестове, артериалното
налягане и сърдечната честота
трябва да се контролират непрекъснато, а положителните реакции (хипотония, тахикардия, уртикария или други симптоми на
анафилактоидна реакция) трябва незабавно да бъдат третирани. След това резултатите трябва да бъдат оценени чрез стандартизирана система за оценка
на симптомите.
Терапията се основава на
последващото спазване на без-
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хистаминова диета. Препоръчва се да се избягват алкохол и
дълго зрели или ферментирали храни, като старо сирене,
отлежало месо и продукти от
мая, богата на хистамин храна
– спанак или домати, хистаминолибератори – цитрусови плодове. Допълнително, диетата
може да бъде допълнена с адювантно приложение на Н1- и
Н2-антагонисти.
Повечето антихистамини не
влияят на активността на DAO,
въпреки че са наблюдавани инхибиране на DAO от cimetidine
и dihydralazine и повишена активност от diphenhydramine.
При пациентите на строга безхистаминова диета, може да
не се наблюдава допълнителна
полза, дължаща се на прием на
антихистамини. При някои пациенти с мигрена се наблюдава
повишаване на активността на
DAO при спазване на диета без
хистамин.
Допълнително, разграждането
на хистамин може да бъде подобрено от приема на витамин
С и витамин В6, които водят
до увеличаване на активността
на DAO. Положителни ефекти
са докладвани и за мастоцитните стабилизатори и панкреатични ензими, особено по отношение на стомашночревните симптоми. От друга страна, приемът
на лекарства, които се намесват в метаболизма на хистамина трябва да се избягва.
Заместителната
терапия
включва приема на капсули*****, съдържащи DAO, изолирана от свински бъбреци, за
да се допълни липсата на ендогенен човешки DAO при пациенти с хистаминова непоносимост. Тези капсули съдържат само стабилизатори, като
целулоза, захароза, solanum
tuberosum, полиакрилова киселина, целулозна гума, триетил
цитрат и картофено нишесте.
Пациентите, за които се по-
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дозира, че имат непоносимост
към хистамин, трябва да получат документ за състоянието
си, в който се посочва, че трябва да се избягва прилагането
на контраст и други лекарства,
които са директни хистаминолибератори. Ако прилагането
на тези лекарства не може да
се избегне, се препоръчва предхождащо лечение с антихистамини. (ЕП)
* Приблизително 1% от населението
има хистаминова непоносимост и 80%
от тези пациенти са на средна възраст.
** DAO – наричан в миналото хистаминаза
*** Хистаминът е открит през 1910 от
Dale и Laidlaw и е идентифициран като
медиатор на анафилактичните реакции
през 1932
**** Скомброидно отравяне – хранително
отравяне, което се дължи на консумация
на развалена (разложена) риба с високо
съдържание на хистамин. Синдромът е
кръстен на фамилията риби Scombridae,
която включва скумрия, тон и бонтос,
тъй като ранните описания на болестта
се свързват с тези видове. Може да бъде
резултат от неподходящо съхранение
или преработка на рибата. Термичната
обработка на храната не предотвратява
заболяването, защото хистаминът не се
унищожава при нормални температури на
готвене (2).
***** Daosin на SCIOTEC Diagnostic Technologies GmbH (вносител за
България HealthCo ЕООД) съдържа DAO и
подпомага собствения идентичен ензим на
организма в разграждането на хистамина,
внесен с храната. С приема на капсули
Daosin непосредствено преди хранене се
повишава количеството на DAO в тънките
черва и с това се увеличава способността
на организма да разгражда хистамина. По
този начин се подобрява метаболизирането
и се повишава скоростта на разграждане
на предизвикващия симптоми и оплаквания
хистамин, приет с храната.
Daosin не предизвиква нежелани странични
реакции, тъй като не се резорбира от
организма и действието му се ограничава
само в тънкото черво.
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capacity in a subgroup of patients with atopic eczema. J Allergy Clin Immunol. 2006
May;117(5):1106-12
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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 предст авя 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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Нови
критерии за
дефиниране
на сепсис и
септичен шок
Първата от 15 години
международна актуализация
на определенията за сепсис
и септичен шок (Sepsis-3),
с добавени нови критерии
за септичен шок и опростени стандарти за бързо разпознаване на свързаната
със сепсис органна недостатъчност, беше публикувана в списание Journal of the
American Medical Association
(1).
Критериите са разработени от работна група, включваща 19 експерти по патобиология, клинични изследвания и епидемиология на
сепсиса (специалисти по интензивни грижи и инфекциозни болести, пулмолози и хирурзи), от
Critical Care Medicine и European
Society of Intensive Care Medicine.
Те обобщават новите познания,
натрупани в областите патобиология (органната дисфункция, морфология, клетъчна биология, биохимия, имунология и нарушения
в циркулацията като хипотония и
хипоперфузия), епидемиология и

поведение при сепсис след публикуването на последния консенсус за сепсис и септичен шок през
2001 година.

Ново определение и
терминология при сепсис
Сепсисът е животозастрашаваща органна дисфункция, която е резултат от дисрегулацията на отговора на организма
към инфекция.

Новото определение подчертава първостепенното значение на
нехомеостатичния отговор на организма срещу инфекция и необходимостта от спешно диагностициране на свързаната със сепсиса органна дисфункция, тъй като
дори и нейната умерена степен,
при подозиране на инфекция, е
свързана с >10% вътреболнична
смъртност.
Неспецифичните критерии за

диагностициране на синдрома на
системен възпалителен отговор
(SIRS)* като пирексия или неутрофилия продължават да имат
значение за диагностицирането на
инфекция. Те допълват специфичните характеристики на инфекцията (обрив, белодробна консолидация, дизурия, перитонит), като
насочват към вероятната анатомична област, източник на инфекцията, и вида на патогенния микроорганизъм - причинител. От друга страна, SIRS
може да отразява адекватния
отговор на организма, който
най-често е адаптивен.
Сепсисът включва органна
дисфункция, което показва посложни патобиологични механизми, плюс съпътстващ възпалителен отговор. Подчертава се, че клетъчните дефекти са в основата на физиологичните и биохимичните нарушения в определени органи
и системи при животозастрашаващата органна дисфункция. Съмнението за сепсис е
предпоставка за по-сериозно мониториране и готовност за спешни мерки.

Клинични критерии
за идентифициране на
пациентите със сепсис
Няма точни клинични характеристики, които да отразяват дисрегулирания отговор на организма
към инфекция. Все пак, някои от
резултатите от физикалните и ру-

Най-важните препоръки:
l Пациентите с инфекция, които са застрашени от полоши, свързани със сепсис, крайни клинични резултати, могат да бъдат диагностицирани бързо в първичната здравна мрежа, центровете за спешна медицинска помощ и общите болнични отделения посредством
използването на три опростени критерия за оценка на
свързана със сепсис органна дисфункция - quickSOFA
(qSOFA, Sequential Organ Failure Assessment): дихателна честота =/>22 в минута, нарушено съзнание и систолно артериално налягане </=100 mmHg. В тази група
попадат случаите с qSOFA скор =/>2 точки.
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l При септичен шок, представляващ подтип на сепсиса, са налице тежки циркулаторни, клетъчни и метаболитни нарушения, които са свързани с по-висок риск за
смъртност отколкото наличието само на сепсис. Пациентите със септичен шок трябва да бъдат идентифицирани посредством следните две клинични характеристики: нужда от вазопресори за поддържане на средно артериално налягане =/>65 mmHg и наличие на нива на
серумен лактат =/>2 mmol/l при отсъствие на хиповолемия. Трябва да се има предвид, че тази комбинация е
свързана с вътреболнична смъртност над 40%.
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тинните лабораторни тестове са
показателни за наличието на възпаление или органна дисфункция.
Препоръчва се за определянето на органна дисфункция да се
използват остри промени с =/>2
точки, вследствие на инфекция,
в сравнение с изходното ниво
на общия SOFA скор. Изходният
SOFA скор трябва да се приема за
нула, освен в случаите на известна съществуваща (остра или хронична) органна дисфункция преди
началото на инфекцията.
Пациентите със SOFA** скор
=/>2 точки са с общ риск за
смъртност от приблизително 10%
от общата болнична популация с
предполагаема инфекция. В зависимост от изходното ниво на
риск, SOFA скор =/>2 се асоциира с от 2 до 25 пъти повишен риск
за смърт в сравнение с пациентите със SOFA скор <2.
SOFA скорът е създаден с диагностична, а не с терапевтична
цел. Някои негови елементи (като
креатинин или билирубин) изискват лабораторни изследвания и
не могат да определят незабавно
дисфункцията на отделните органи и системи, а други като сърдечносъдовата оценка, могат да
бъдат повлияни ятрогенно.

Въпреки това, SOFA е широко
разпространена и разпозната скала и добре валидирана по отношение на риска за смърт. Може да
се изчисли и ретроспективно, мануално или с автоматизирани системи, на базата на клиничните и
лабораторни изследвания, които
често се извършват рутинно като
част от поведението при критично
болен пациент.

Скрининг на пациентите
с вероятен сепсис
Новият опростен модел qSOFA (бързи SOFA критерии)
включва три клинични променливи: нарушено съзнание (резултат от Glasgow скалата </=13),
систолно артериално налягане
</=100 mm Hg и дихателна честота =/>22/мин. Установяването
на две от тези променливи, измерени извън интензивното отделение, има подобна на пълния SOFA
скор предиктивна стойност.
Използването на qSOFA позволява бързо идентифициране в
първичната здравна мрежа и в общите болнични отделения на възрастните пациенти със съмнение
за инфекция и лоша прогноза. Въпреки че qSOFA =/>2 е по-слаб от
SOFA =/>2, оценен в интензивно
отделение, qSOFA не изисква ла-

бораторни изследвания и може да
се оцени бързо и многократно.
При пациенти със съмнение за
инфекция в интензивното отделение, SOFA скорът е с предиктивна стойност, превъзхождаща тази
на qSOFA, вероятно отразявайки
модифициращите ефекти на приложените интервенции (вазопресори, седативни средства, механична вентилация). Добавянето
на лактатните стойности не подобрява предиктивната стойност,
но може да помогне за идентифициране на пациентите със среден
риск.
Предлага се критериите на
qSOFA да се използват, за да се
идентифицира нуждата от допълнително изследване за органна
дисфункция, иницииране или интензифициране на терапията и да
се прецени настаняване в интензивно звено или да се увеличи
честотата на мониториране. Положителните qSOFA критерии трябва също да насочат към възможна инфекция при пациенти, които
по-рано не са били считани за инфектирани.

Определение
за септичен шок
Септичният шок е усложнение на сепсиса, при което под-

Изводи за клиничната практика:
1. Сепсисът е животозастрашаваща органна дисфункция,
която е резултат от дисрегулацията на отговора на организма към инфекция
2. Органната дисфункция се определя като остра промяна в общия SOFA скор =/>2 точки в резултат на инфекцията:
l Изходният SOFA скор се приема за нула при пациентите, които нямат известна предходна органна дисфункция
l SOFA скор =/>2 се свързва с общ риск за смъртност
от приблизително 10% в общата болнична популация с
подозирана инфекция. Дори пациентите, които постъпват
с умерена дисфункция, може да се влошат допълнително,
което определя сериозността на състоянието и необходимостта от бързи и адекватни интервенции.
3. По-опростеното определение за сепсис е животозастрашаващо състояние, което възниква когато отговорът
на организма към инфекция води до увреждане на собствените тъкани и органи

4. Пациентите със съмнение за инфекция, с вероятен
продължителен престой в интензивно отделение или
повишен риск за смъртност, могат незабавно да бъдат
идентифицирани с qSOFA*** – промяна в психичното
състояние, систолно артериално налягане </=100 mmHg
или дихателна честота =/>22/мин.
5. Септичният шок е усложнение на сепсиса, при което
подлежащите циркулаторни и клетъчни/метаболитни нарушения са толкова сериозни, че водят до значително повишаване на смъртността
6. Пациентите със септичен шок могат да бъдат идентифицирани клинично със сепсис при персистираща хипотония, изискваща приложение на вазопресори за поддържане на средното артериално налягане (MAP) =/>65
mmHg и със серумни нива на лактат >2 mmol/l, въпреки адекватната обемна ресусцитация. Наличието на тази
комбинация е свързано с увеличен риск за болничната
смъртност >40%.
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лежащите циркулаторни и клетъчни/метаболитни нарушения
са толкова сериозни, че водят
до значително повишаване на
смъртността.
Новото определение предлага възможност за диференциране на септичния шок от изолираната сърдечносъдова дисфункция
и подчертава важността на настъпилите нарушения на клетъчно ниво.

Клинични критерии
за идентифициране на
септичен шок
Въпреки че измерването на серумния лактат не е достъпно навсякъде, клиничните критерии за
септичен шок включват комбинацията от хипотония и хиперлактатемия, защото тя отразява както клетъчната дисфункция, така
и сърдечносъдовото засягане и е
свързана със значително по-висока, коригирана според риска
смъртност.
Така, пациентите със септичен шок може да бъдат клинично идентифицирани чрез нуждата от вазопресори за поддържане на средно артериално налягане =/>65mmHg и серумно ниво
на лактат >2 mmol/l при липса на
хиповолемия. Тази комбинация е
свързана с честота на болничната
смъртност >40%. (EП)
* Синдромът на системен възпалителен отговор (Systemic Inflammatory Response
Syndrome, SIRS) към инфекция включва два или повече от следните критерии
(www.mdcalc.com/sirs-sepsis-septic-shockcriteria):
l Температура >38 градуса или <36 градуса
C
l Сърдечна честота >90/мин
l
Дихателна
честота
>20/мин
или
PaCO2<32mmHg (4.3 кРа)
l Левкоцити > 12 000/mm3 или <4000/mm3
или >10% незрели клетки
**SOFA score – sequential (sepsis-related)
organ failure assessment score
Използван източник:
1. Singer M., Deutschman C., Seymour C. et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic
shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315(8):801810
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2492881?utm_
campaign=articlePDF&utm_
medium=articlePDFlink&utm_
s o u r c e = a r t i c l e P D F & u t m _
content=jama.2016.0287
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Система

Скор
0

1

Дихателна система
PaO2/FIO2, mmHg
=/>400 (53.3) <400 (53.3)
(kPa)
Коагулация
=/>150
<150
Тромбоцити x103/mcl
Черен дроб
<20
20-32
Билирубин mcmol/l

ССС

MAР =/>70
mmHg

MAP <70
mm Hg

2
<300 (40)
<100
33-101

3
<200 (26.7) с
респираторно
подпомагане

4
<100 (13.3) с
респираторно
подпомагане

<50

<20

102-204

Допамин
Допамин
5.1-15 или
<5 или
адреналин
добутамин
</=0.1или
(всяка доза)* норадреналин
</=0.1*

>204
Допамин
>15 или
адреналин
>0.1 или
норадреналин
>0.1*

ЦНС
15
13-14
10-12
6-9
<6
Glasgow скала**
Бъбреци
<110
110-170
171-299
300-440
>440
Креатинин mcmol/l
Диуреза (олигурия)
<500
<200
ml/дневно
FIO2 – фракция на вдишания кислород, MAP – средно артериално налягане, PaO2 – парциално
налягане на кислорода, ССС – сърдечносъдова система, ЦНС – централна нервна система
* Дозите на катехоламините са μg/kg/min за поне един час
** Резултатите от скалата на Glasgow (Glasgow Coma Scale) варират от 3-15; по-високият
резултат показва по-добра неврологична функция.

Нови
международни
препоръки
за лечение
на сепсис и
септичен шок
Актуализация на препоръките от 2012 на Surviving Sepsis
Campaign* за лечение на сепсис и септичен шок, бяха публикувани едновременно в списания Intensive Care Medicine и
Critical Care Medicine (1, 2).
1. Първоначална ресусцитация
l Сепсисът и септичният шок
са спешни медицински състояния, поради което се препоръчва лечението и ресусцитацията
да започнат веднага
l За ресусцитация на сепсисиндуцираната
хипоперфузия
се препоръчва вливане на наймалко 30 ml/kg интравенозни
кристалоидни разтвори в рамките на първите три часа
l След първоначалната флуидна ресусцитация, нуждата от
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вливане на допълнителни течности се определя чрез честа оценка на хемодинамичното
състояние. Оценката включва
пълен клиничен преглед и оценка на физиологичните показатели (сърдечна честота, артериално налягане, кислородна сатурация, дихателна честота, температура, отделяне на урина),
както и други неинвазивни или
инвазивни процедури които са
на разположение.
l В случаите когато само с
клиничен преглед не може да се
постави точна диагноза, се препоръчва допълнителна хемодинамична оценка (например на
сърдечната функция) с цел определяне на вида на шока
l За определяне на отговора
на прилаганата флуидна ресусцитация трябва да се предпочитат динамичните пред статичните показатели
l При пациентите със септичен шок, които се нуждаят
от приложение на вазопресори,
се препоръчват първоначални
таргетни стойности на средното артериално налягане (mean
arterial pressure - MAP) от 65
mmHg
l При пациентите с повишени нива на лактат, като маркер
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на тъканна хипоперфузия, се
предлага провеждане на ресусцитация за нормализиране на
лактатните нива
2. Скрининг за сепсис и
подобряване на поведението
при сепсис
l Препоръчва се болниците
и болничните системи да въведат програма за подобряване на
поведението при сепсис, включително скрининг за сепсис при
болни с остри заболявания и
високорискови пациенти
3. Диагноза
Препоръчва се при пациентите със съмнение за сепсис или
септичен шок, рутинните микробиологични
култури (включително
кръв) да бъдат взети преди започване на антимикробната терапия, когато това няма да доведе до значително
забавяне на включването на антибактериални средства. Рутинните микробиологични култури винаги трябва да включват поне два набора
кръвни култури (аеробни и анаеробни).
Трябва да се вземе материал за изследване от всички места, които се считат за потенциални източници на инфекция – кръв,
цереброспинална течност, урина, раневи секрет, респираторни секрети и други телесни течности, обикновено без проби,
които изискват инвазивна процедура като бронхоскопия или
отворена операция.
Ако анамнезата или клиничното изследване ясно показват
специфичния анатомичен източник на инфекция, културите
от други места (с изключение
на кръв) като цяло са ненужни.
Предлага се периодът от 45 минути, докато се вземат култури-

те, да се счита, че не е голямо
забавяне на започването на антимикробна терапия.
Препоръчва се вземане на
два или повече набора (аеробни и анаеробни) кръвни култури преди започване на всяка
нова антимикробна терапия при
всички пациенти със съмнение
за сепсис.
Всички необходими кръвни
култури могат да бъдат взети
заедно. Не се наблюдава разлика по отношение на диагностицирането при вземане на последователни култури или по време на температурните пикове.
При потенциално септични-

те пациенти с интраваскуларен
катетър (поставен преди >48
часа), при които мястото на инфекцията не е клинично проявена или има съмнение за интраваскуларна
катетър-свързана
инфекция, най-малко един набор кръвни култури трябва да
бъде получен от катетъра (заедно с едновременни периферни кръвни култури).
4.
Антимикробна
терапия**
l Препоръчва се приложението на интравенозни антимикробни средства да започне възможно най-скоро след диагнозата и в рамките на един час
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както при сепсис, така и при
септичен шок
l Своевременното приложение е от първостепенно значение за благоприятния ефект
на подходящата антимикробна терапия. При сепсис/септичен шок, всеки час закъснение
е свързан с измеримо увеличение на смъртността. Допълнително, няколко проучвания показват негативни ефекти на закъснялото включване на антимикробни средства върху вторичните крайни точки – продължителност на хоспитализацията, остра бъбречна и белодробна недостатъчност и органно увреждане.
l При пациентите
със сепсис или септичен шок се препоръчва
емпирична широкоспектърна
терапия с едно или
повече антимикробни средства, за да се
покрият всички вероятни патогени (включително бактериална
и потенциална микотична инфекция)
l След идентифициране на патогена
и неговата антибиотична чувствителност и/или постигане на адекватно клинично подобрение, се препоръчва емпиричната антимикробна терапия
да бъде стеснена
Инициирането на подходяща антимикробна терапия (с
активност срещу съответния
патоген/и) е един от най-важните аспекти на ефективното повлияване на животозастрашаващите инфекции.
Липсата на адекватно емпирично лечение е свързана със
значително увеличение на заболеваемостта и смъртността.
Допълнително се увеличава и
вероятността за прогресия на
грам-отрицателнате бактериал-
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ни инфекции до септичен шок.
Следователно, първоначалната емпирична антимикробна терапия трябва да бъде достатъчно широкоспектърна за покриване на всички вероятни патогени, като изборът зависи от
фактори като:
l Анатомично място на инфекцията с типичния му патогенен профил и свойства на отделните антимикробни вещества да проникват там
l Най-честите патогени в
общността, болницата и дори
болничното отделение и тяхната резистентност
l Специфични имунни дефекти като неутропения, спленектомия, лошо контролирана HIV
инфекция и придобити или вродени дефекти на образуването
или функционирането на имуноглобулините,
комплемента
или левкоцитите
l Възраст, прием на медикаменти, коморбидност – хронични заболявания (захарен диабет) и хронична органна дисфункция (чернодробна или бъбречна недостатъчност), инвазивни устройства (централен
венозен източник или уринарен
катетър)
l Скорошна инфекция или
колонизация със специфични/
мултирезистентни патогени
l Прием на антимикробни
средства през предходните три
месеца
Най-честите патогени, които причиняват септичен шок,
са грам-негативните, грам-позитивните и смесените бактериални микроорганизми. При определени пациенти трябва да се
имат предвид и инвазивна кандидиаза, токсичен шоков синдром и по-редки патогени, а определени състояния (неутропения, вътреболнична инфекция)
повишават риска за атипични
или резистентни патогени.
Все пак, могат да бъдат из-

26

ведени някои общи препоръки. Най-често се използват широкоспектърните карбапенеми
(meropenem, imipenem/cilastatin
или doripenem) или комбинации с удължено действие на пеницилин/бета-лактамаза инхибитор (piperacillin/tazobactam
или ticarcillin/clavulanate). Могат да влязат в съображение и
трето или по-високо поколение
цефалоспорини, особено като
част от мултилекарствената терапия.
Множествената
лекарствена терапия често е необходима
за осигуряване на достатъчно
широк спектър от първоначално емпирично покритие. Трябва да се има предвид рискът за
резистентност към широкоспектърните бета-лактами и карбапенеми на грам-отрицателните
бактерии в някои общности и
здравни заведения.
Добавянето на допълнително антибактериално средство
срещу грам-отрицателни микроорганизми
(Pseudomonas,
Acinetobacter) се препоръчва
при тези пациенти.
Подобно, в случаите с поголям риск за резистентни или
атипични патогени, трябва да
се помисли за добавяне на патоген-специфично средство за
разширяване на покритието.
При
рискови
фактори
за
метицилин-резистентен
Staphylococcus
aureus
(MRSA) може да се използват vancomycin, teicoplanin или
друго анти-MRSA средство, а
при значителен риск за инфекция с Legionella, влиза в съображение добавянето на макролиди или флуорохинолони.
При избора на начална терапия трябва да влезе в съображение и инфекцията с Candida,
като изборът на конкретно
средство зависи от тежестта на
заболяването, локалните характеристики на най-честите видо-
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ве Candida и скорошен прием
на антимикотици.
Предпочита се емпиричното използване на ехинокандини
(anidulafungin, micafungin или
caspofungin), особено при пациентите с тежко заболяване, наскоро лекувани с други противогъбични средства или инфекция
с Candida glabrata или Candida
krusei.
Триазолите са възможни при
хемодинамично стабилни пациенти, без колонизация с азолрезистентни видове, а липозомалните форми на амфотерицин В са алтернатива на ехинокандините при пациенти с
непоносимост или токсичност
към тях.
l Не се препоръчва продължителна системна антимикробна профилактика при пациенти
с тежки възпалителни състояния от неинфекциозен произход
(тежък панкреатит, изгаряне)
Въпреки това, кратката антибиотична профилактика може
да бъде подходяща за някои
специфични инвазивни процедури. Освен това, антимикробната терапия е показана и при
съмнение за съпътстващ сепсис
или септичен шок при пациенти
с тежко възпалително неинфекциозно състояние.
l Дозирането на антимикробните средства трябва да
бъде оптимизирно на базата на
приетите
фармакокинетични/
фармакодинамични принципи и
характеристики на конкретните
лекарства
Ранното оптимизиране на антимикробната фармакокинетика може да подобри прогнозата на пациентите с тежка инфекция. При определяне на оптималното дозиране за болните
в критично състояние със сепсис и септичен шок трябва да
се имат предвид повишена честота на чернодробна и бъбречна дисфункция, високо разпрос-
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транение на неразпозната имунна дисфункция и предразположение към инфекции с резистентни микроорганизми.
Може би най-важен по отношение на първоначалното емпирично дозиране е увеличеният обем на разпределение за повечето антимикробни средства,
отчасти дължащ се на бързото
нарастване на извънклетъчния
обем в резултат на агресивната
флуидна ресусцитация.
Това води до неочаквано висока честота на неоптимални
лекарствени нива, поради което антимикробната терапия при
тези пациенти трябва винаги да
започва с пълна, висока крайна натоварваща доза
от всяко използвано
средство.
l За начално лечение на септичен шок
се препоръчва емпирична комбинирана терапия (най-малко два антибиотика
от различен клас), насочени срещу най-вероятния бактериален
патоген(и)
l Не се препоръчва комбинираната терапия да се използва рутинно за лечение
на други сериозни инфекции,
включително бактериемия и сепсис без шок. Това не изключва
употребата на мултилекарствена терапия за разширяване на
антимикробната активност.
l Не се препоръчва комбинирана терапия за рутинно лечение на неутропенични сепсис/
бактериемия. Това не изключва
употребата на мултилекарствена терапия за разширяване на
антимикробната активност.
l Ако комбинираната терапия се използва като първоначално лечение на септичния шок, се препоръчва нейното титриране и преустановяване
в рамките на първите няколко

дни на клинично подобрение и/
или доказателства за овладяване на инфекцията. Това се отнася както за таргетното (за културелно позитивни инфекции),
така и за емпиричното (културно негативни инфекции) комбинирано лечение.
Липсват точни критерии за
титриране на лечението, но
като цяло то зависи от: клинично подобрение (преодоляване
на шока, намаляване на нуждата
от вазопресори); обратно развитие на инфекцията, определено чрез биомаркери (прокалцитонин); относително фиксирана
продължителност на комбинираната терапия.

l Продължителност на антимикробното лечение от 7-10
дни е адекватна за повечето сериозни инфекции, които се асоциират със сепсис и септичен
шок
l По-дългите терапевтични
курсове са подходящи при пациенти, които имат по-бавен
клиничен отговор, недрениращ
се фокус на инфекция, бактериемия със S. aureus, някои гъбични и вирусни инфекции или
имунологична недостатъчност,
включително неутропения
l По-кратките курсове могат
да бъдат подходящи при пациенти с бърза клинична резолюция след ефективен контрол на
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източника на интраабдоминална
или уринарна септична инфекция и тези с анатомично неусложнен пиелонефрит
l Препоръчва се всекидневна оценка на възможността за
титриране на антимикробната
терапия при пациентите със сепсис и септичен шок
Ненужното
продължително прилагане на антимикробни
средства увеличава резистентността и е свързано със специфични заболявания като колит с
Clostridium difficile и повишен
риск за смърт.
Смята се, че в повечето случаи продължителност на лечението от 7-10 дни е подходяща
за най-сериозните инфекции. Така например, актуалните насоки препоръчват 7-дневен курс на лечение
за
вътреболничните
пневмонии (болнични и асоциирани с механична вентилация –
VAP).
l Измерването на
нивата на прокалцитонин може да е от
полза за съкращаване
на продължителността на антимикробната терапия при пациентите със сепсис
l Прокалцитониновите нива
могат да бъдат използвани при
вземане на решение да се прекрати емпиричното антибиотично лечение при пациенти с първоначални данни за сепсис, но
впоследствие само с ограничени клинични доказателства за
инфекция
5. Контрол на източника
на инфекция
l Препоръчва се възможно
най-бързо да се потвърди или
отхвърли специфичната анатомична диагноза на инфекцията,
изискваща спешен контрол на
източника на инфекция при пациентите със сепсис или септи-
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чен шок, както и да се започне
възможно най-скоро след поставяне на диагнозата с необходимите интервенции за постигане на контрол
l Препоръчва се бързото отстраняване на вътресъдовите
устройства за достъп, които са
възможен източник на сепсис
или септичен шок, веднага след
като е осигурен друг съдов достъп
Фокусите на инфекция, които
са достъпни за контрол, включват интраабдоминални абсцеси,
стомашночревна
перфорация,
чревна исхемия или илеус, холангит, холецистит, свързан с
обструкция или абсцес пиелонефрит, некротизираща мекотъканна инфекция, емпием или
септичен артрит и инфекции на
имплантирани устройства. Те
трябва да се третират възможно
най-скоро след успешната първоначална ресусцитация – </=612 часа след поставяне на диагнозата.
6. Флуидна терапия
l Препоръчва се флуидната
провокационна техника (fluid
challenge technique), при която
вливането на течности се прилага дотогава, докато хемодинамичните фактори продължават да се подобряват
l Кристалоидите са течност
на първи избор за първоначална ресусцитация и последващо
вътресъдово обемно заместване при пациентите със сепсис и
септичен шок
l За флуидна ресусцитация
на пациентите със сепсис или
септичен шок се препоръчва
използването на балансирани
кристалоиди или физиологичен
разтвор
l Предлага се употребата
на албумин, в допълнение към
кристалоидите за първоначална ресусцитация и последващо
вътресъдово обемно заместване
при пациентите, които се нуж-
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даят от значителни количества
кристалоиди
l Не се препоръчва използването на хидроксиетил скорбяла (HES) за вътресъдово обемно заместване при пациенти със
сепсис или септичен шок
l Предпочита се вливането
на кристалоиди пред желатин
7. Вазоактивни средства
l Норадреналинът се препоръчва като първа линия вазопресор
l Препоръчва се добавяне
на вазопресин (до 0.03 U/min)
или адреналин към норадреналин с цел достигане на таргетните нива на MAP или добавяне
на вазопресин (до 0.03 U/min)
за намаляване на дозата на норадреналина
l Препоръчва се да се използва допамин като алтернативен на норадреналина вазопресор само при прецизно селектирани пациенти (например пациенти с нисък риск за тахиаритмии и абсолютна или релативна
брадикардия)
l Не се препоръчва нискодозовия допамин за осигуряване
на ренална протекция
l Предлага се използването на добутамин при пациентите с доказателства за персистираща хипоперфузия, въпреки
адекватното обемно заместване
и използването на вазопресорни средства.
При започната вазопресорна
терапия, дозата трябва да бъде
титрирана спрямо перфузията,
като приложението трябва да
бъде намалено или преустановено при влошаване на хипотонията или аритмиите.
l Препоръчва се на всички пациенти, които се нуждаят
от вазопресори, възможно найскоро да бъде поставен артериален катетър
8. Кортикостероиди
l Не се препоръчва използването на интравенозен хидро-
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кортизон за лечение на пациентите със септичен шок, в случаите когато адекватната флуидна
ресусцитация и вазопресорна
терапия са достатъчни за възстановяване на хемодинамичната стабилност. Ако такава не е
постигната, се прилага интравенозен хидрокортизон в доза 200
mg на ден.
9. Кръвни продукти
l Преливане на еритроцитна
маса се препоръчва само когато концентрацията на хемоглобин при възрастни спадне <70
g/l при липса на състояния като
миокардна исхемия, тежка хипоксемия или остър кръвоизлив
l Не се препоръчва приложението на еритропоетин за лечение на асоциирана със сепсис
анемия, тъй като е свързано с
повишена честота на тромботични инциденти
l Не се препоръчва приложението на прясно замразена
плазма за коригиране на нарушенията в кръвосъсирването
при липса на кървене или планирани инвазивни процедури
l Предлага се профилактична трансфузия на тромбоцити при стойности <10 000/mm3
(10х10 9 /l) при липсата на явно
кървене и при стойности <20
000/mm3 (20х10 9 /l) при наличие на значителен риск за кървене. При активно кървене,
операция или инвазивни процедури се препоръчват по-високи
тромбоцитни нива >/=50 000/
mm3 (50х10 9 /l).
10. Имуноглобулини
l Не се препоръчва приложението на интравенозни имуноглобулини
11. Пречистване на кръвта
l Липсват конкретни препоръки за използването на конкретна техника за пречистване
на кръвта – високообемна хемофилтрация и хемоадсорбция
(или хемоперфузия), плазмен
обмен или филтрация и хибрид-
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на система – CPFA, която съчетава плазмена филтрация и адсорбция
12. Антикоагулантна терапия
l Не се препоръчва приложението на антитромбин за лечение на сепсис и септичен шок
l Липсват конкретни препоръки за използването на тромбомодулин или хепарин
13. Механична вентилация
l Препоръчва се използването на таргетен дихателен обем
6 ml/kg прогнозирано телесно тегло (PBW), в сравнение с
12 ml/kg при възрастни пациенти със сепсис-индуциран остър
респираторен дистрес синдром
(ARDS)
l Препоръчва се таргетна горна граница на налягането във фазата на плато <30 cm
H2O, в сравнение с по-високите
стойности при възрастни пациенти със сепсис-индуциран тежък ARDS
l Предлага се използване на високи нива на позитивно крайно експираторно налягане (PEEP) при умерени и тежки
форми на ARDS
l Препоръчва се провеждането на вентилаторни процедури за преходно повишаване
на транспулмоналното налягане с цел възстановяване на
колабиралите белодробни отдели (recruitment maneuvers RM) при възрастни пациенти
със сепсис-индуциран тежък
ARDS
l Препоръчва се пациентът
да бъде в положение „по корем”
вместо „по гръб” при сепсисиндуциран ARDS и съотношение PaO2/FiO2 <150 mmHg
l Не се препоръчва високочестотна осцилаторна вентилация (HFOV) при възрастни пациенти със сепсис-индуциран
ARDS
l Липсват конкретни препоръки по отношение на използ-

ването на неинвазивна вентилация (NIV)
l Предлага се използването на невромускулни блокери
(NMBA) за </=48 часа при възрастни пациенти със сепсис-индуциран ARDS и съотношение
PaO2/FiO2<150 mmHg
l При пациентите с настъпил
сепсис-индуциран ARDS, при
които няма доказателства за тъканна хипоперфузия, се препоръчва консервативна флуидна
стратегия
l Не се препоръчва употребата на бета-2 агонисти за лечение на пациенти със сепсисиндуциран ARDS без бронхоспазъм
l Не се препоръчва рутинното използване на пулмонален артериален катетър за пациенти със сепсис-индуцирана
ARDS
l Препоръчва се използването на по-ниски дихателни обеми при възрастни пациенти със
сепсис-индуцирана
дихателна
недостатъчност без ARDS
l Пациентите на механична
вентилация трябва да са с повдигната горна част на тялото на
30-45 градуса за намаляване на
риска за аспирация и превенция на свързаната с механичната вентилация пневмония
l Препоръчва се да се правят опити за спонтанно дишане
при механично вентилирани пациенти със сепсис, които са готови за екстубация
l Препоръчва се използване
на протоколи за екстубация на
механично вентилираните пациенти със сепсис-индуцирана дихателна недостатъчност, които
са готови за екстубация
14. Седативна и аналгетична терапия
l При пациенти на механична вентилация, продължителното или интермитентно седиране
трябва да се ограничи
15. Гликемичен контрол
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l При пациентите със сепсис
в интензивно отделение, се препоръчва корекция на кръвната глюкоза по протокол, със започване на инсулин, когато две
последователни нива на кръвната глюкоза са >9.99 mmol/l.
Таргетните максимални нива
трябва да бъдат </=9.99 mmol/l,
а не </=6.1 mmol/l.
l Препоръчва се стойностите на кръвната глюкоза да се
проследяват всеки 1-2 часа до
достигане на стабилни нива на
глюкозата и инсулиновите инфузии, след което на всеки четири часа при пациентите, получаващи интравенозна инфузия с инсулин
l Препоръчва се нивата на
глюкоза, получени чрез изследване на капилярна кръв да се
тълкуват внимателно, тъй като
може да не предоставят точните
стойности в артериалната кръв
или плазмата
l При пациенти с артериални катетри се препоръчва използването на артериална, а не
капилярна кръв за изследване с
глюкомери на нивата на кръвната глюкоза
16. Бъбречно заместителна
терапия (RRT)
l Препоръчва се приложението на продължителна (CRRT)
или интермитентна RRT при
пациентите със сепсис и остра
бъбречна недостатъчност
l CRRT може да се използва за подобряване на баланса на течностите при хемодинамично нестабилни септични
пациенти
l Не се препоръчва използването на RRT при пациенти
със сепсис и остра бъбречна
недостатъчност с повишен креатинин или олигурия без други
индикации за диализа
17. Бикарбонатна терапия
l Не се препоръчва използването на бикарбонати за подобряване на хемодинамиката
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или за намаляване на нуждите
от вазопресори при пациенти с
индуцирана от хипоперфузията
лактатна ацидемия с pH >/=7.15
18. Профилактика на венозен тромбоемболизъм
l Препоръчва се фармакологична профилактика на венозен
тромбемболизъм (ВТЕ) с нефракциониран (UFH) или нискомолекулен хепарин (LMWH)
при липса на противопоказания
за употребата им
l Предпочита се LMWH
пред UFH при липса на противопоказания
l При възможност се препоръчва комбиниране на фармакологична с механична профилактика
l Механичната профилактика трябва да се прилага като алтернатива на фармакологичната, когато тя е противопоказана
19. Профилактика на стресулкус
l При пациенти с рискови
фактори за гастроинтестинално
кървене трябва да се извърши
профилактика на стрес-улкус
l При болни с индикация за
профилактика на улкус се препоръчват инхибитори на протонната помпа (PPI) или H2блокери
l При болни без рискови
фактори да не се налага профилактика
20. Хранене
l Не се препоръчва ранно парентерално хранене – самостоятелно или в комбинация
с ентерално хранене (по-скоро
да се започне ранно ентерално
хранене) при критично болните
пациенти със сепсис или септичен шок, които могат да бъдат
хранени ентерално
l Не се препоръчва парентерално хранене – самостоятелно или в комбинация с ентерални храни (по-скоро да се започне интравенозно вливане на
глюкоза и да се продължи с ен-
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терални храни, които се толерират) през първите седем дни
при критично болните пациенти
със сепсис или септичен шок,
при които ранното ентерално
хранене не е възможно
l Препоръчва се ранното започване на ентерално хранене вместо пълното бързо или
единствено интравенозно вливане на глюкоза при критично
болните пациенти със сепсис
или септичен шок, които могат
да бъдат хранени ентерално
l Препоръчва се или ранно
трофично/хипокалорично
или
ранно напълно ентерално хранене. В случаите, когато трофичното/хипокалорично хранене е първоначалната стратегия,
след това храненето трябва да
бъде разширено според поносимостта на пациента
l Не се препоръчва употребата на омега-3 мастни киселини като имунна добавка
l Не се препоръчва рутинното мониториране на гастралните остатъчни обеми (GRV).
То може да влезе в съображение при пациентите с непоносимост към храненето или при
тези с висок риск за аспирация. Тази препоръка се отнася до нехирургичните критични
пациенти със сепсис или септичен шок.
l При пациентите с непоносимост към храненето се предлага използването на прокинетични средства
l Предлага се поставяне на
постпилорни сонди при критично болните пациенти със сепсис
или септичен шок с непоносимост към храненето или тези,
които се считат за високорискови за аспирация
l Не се препоръчва интравенозен селен, както и употребата на аргинин, глутамин и карнитин. (ЕП)
* Surviving Sepsis Campaign (www.
survivingsepsis.org) е съвместно сътрудничество на Society of Critical Care

Брой 5, 2017

Medicine (Дружество по спешна медицина, www.sccm.org) и European Society of
Intensive Care Medicine (Европейска асоциация по интензивна медицина, www.
esicm.org) с цел намаляване на смъртността от тежък сепсис и септичен шок в
световен мащаб
** Терминология при антимикробните
препоръки
Емпирична терапия
Първоначална терапия, започната при
липсанаидентифициранконкретенмикробиологичен
патоген.
Може
да
бъде
моно-,
комбинирана,
широкоспектърна
и/или
мултилекарствена
Таргетна терапия
Таргетна срещу специфичен патоген
(обикновено
след
микробиологично
идентифициране). Може да бъде моно, комбинирана, но не и широкоспектърна
Широкоспектърна терапия
Употреба
на
едно
или
повече
антимикробни средства със специфичната
цел да се разшири обхвата на потенциално
покритите патогени, обикновено по
време на емпирична терапия (piperacillin/tazobactam, vancomycin и anidulafungin, всеки от които се използва срещу
различна група патогени). В някои случаи,
при изолиране на множество патогени,
широкоспектърната терапия може да
продължи и във фазата на таргетното
лечение
Мултилекарствена терапия
Лечение с множество антимикробни
средства за постигане на широкоспектърна
терапия (за разширяване на покритието)
при емпирично лечение (при неизвестен
патоген) или за потенциално ускоряване
на патогенния клирънс (комбинирана
терапия) на специфичния патоген/и,
когато той/те са известни или подозирани,
т.е. както за таргетна, така и за емпирична
терапия. Терминът включва в себе си и
комбинираната терапия.
Комбинирана терапия
Употреба на множество антимикробни
средства
(обикновено
с
различен
механизъм на действие) със специфичната
цел да се покрият известните или
подозирани патогени с повече от един
антибиотик
(piperacillin/tazobactam
и
аминогликозид или флуорохинолон за
грам-негативните патогени), по-скоро за
да се ускори патогенния клирънс, а не да
се разшири антимикробния спектър.
Друго приложение на комбинираната
терапия може да бъде с цел инхибиране
на продукцията на бактериални токсини
(clindamycin
с
бета-лактами
при
стрептококов токсичен шок) или постигане
на
потенциални
имуномодулаторни
ефекти (макролиди с бета-лактами при
пневмококова пневмония)
Използван източник:
1. Rhodes A., Evans L., Alhazzani W. et
al. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of sepsis
and septic shock: 2016. Intensive Care Med
2017; 43:304–377 http://link.springer.com/
article/10.1007/s00134-017-4683-6
2. Rhodes A., Evans L., Alhazzani W. et
al. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of sepsis and
septic shock: 2016. Critical Care Medicine
2017; 45 (3):486–552 http://journals.lww.
com/ccmjournal/Fulltext/2017/03000/Surviving_Sepsis_Campaign___International.15.aspx
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Вирусът Зика
е свързан
с различни
неврологични
усложнения
Освен микроцефалия с атрофия на мозъка при новородените на жени, заразени с вируса
Зика по време на бременността, тази инфекция може да бъде
асоциирана и с други неврологични усложнения като вродени аномалии на мозъка, засягащи мозъчния ствол и малкия мозък, а също така и със синдрома
на Guillain-Barré
(GBS) (1, 2, 3).
Zika
virus
(ZIKV) е от групата на флавивирусите, към която принадлежат вирусите на Западнонилския
енцефалит,
на жълтата треска
и на денгата. Предава се предимно
чрез ухапване от
комари от групата
Aedes, въпреки че инфектиране
може да настъпи чрез сексуален
контакт или преливане на кръв.
ZIKV е изолиран за първи път в гората Зика в Уганда
п рез 1947 година при маймуни
от вида Резус, при които са провеждани изследвания за вируса
на жълтата треска. Първият голям епидемичен взрив е наблюдаван на острова Яп в Микронезия през 2007 година, последван от взрив във френска Полинезия.
От последния взрив в Бразилия, започнал през април 2015,
са докладвани хиляди случаи на
микроцефалия и на аномалии
в развитието на централната

нервна система (ЦНС) при новородени, асоциирани с in utero
експозиция на ZIKV, в Южна,
Латинска и Северна Америка.
Досега за заразени хора се съобщава в 23 държави и територии в тази част на света.
През 2016 година СЗО обяви
епидемията от ZIKV като опасност за общественото здраве от
международно значение.
При едва 20% (един от пет)
от инфектираните е налице клинична изява с фебрилитет, артралгия, макулопапулозен обрив
и конюнктивит. Най-тежкото усложнение е потенциалът за възникване на микроцефалия и други аномалии на ЦНС при поколението на жените, заразени със
ZIKV по време на бременността.

В представеното проучване на Tanuri и сътр., са оценени
малки деца, изложени in utero
на ZIKV, с цел да се направи
по-пълен анализ на последствията от тази инфекция върху тях.
Участниците са жени със съмнение за инфекция със ZIKV по
време на бременността, които
са насочени към изследователски център в Бразилия през периода октомври 2015 – февруари 2016. От повече от 150 пациентки, постъпили за наблюдение, 11 са избрани да участват
в проучването поради ехографски данни за лезии на феталния
мозък.
Изследователите са провели
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продължителна оценка на бъдещите майки в изследването,
която е включвала ехография и
магнитно резонансно изобразяване (MRI) на фетуса, както и
амниоцентеза. Проби от множество източници са изследвани
за вирусна РНК на ZIKV.
Резултатите от обратна транскриптаза-полимеразна верижна
реакция (RT-PCR) са потвърдили наличието на РНК на ZIKV
в амниотичната течност на 6 от
11 жени.
Три други участнички са били
с позитивен резултат от плацентарна тъкан или кръв от пъпна
връв, а при две жени резултатът
от RT-PCR е бил негативен, но
е имало сигурни данни за наличие на специфични за ZIKV антитела.
Средната
възраст на майките
е била 25 години,
като 45% от тях са
били бременни за
първи път. Всички
участнички в проучването са имали
обрив през първия
триместър на бременността. Средната гестационна
възраст към момента на раждането е била 39 седмици.
Най-честата находка от образната диагностика при фетуса
е била тежка мозъчна атрофия с
микроцефалия. В повечето случаи мозъчният ствол и малкият
мозък са били недоразвити. Фетална акинезия или артрогрипоза са наблюдавани при три кърмачета, като всички те са починали след раждането.
При три кърмачета е настъпил летален изход скоро след
раждането, като две семейства
са дали съгласието си за аутопсия, която е била извършена в
първите осем часа след настъпването на летален изход. Пато-
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логичното изследване на мозъка е демонстрирало разширени
вентрикули и менинги, инфилтрирани с лимфоцити.
Обемът на амниотичната течност е бил нормален при девет
пациентки, а инфекцията с вируса Зика не е повлияла плацентарния кръвоток. Преживялите
деца са имали различни неврологични аномалии. Основната
офталмологична проява е била
пареза на очедвигателните мускули.
След раждането са проведени
допълнителни образни изследвания и са взети проби от амниотична течност, кръв от пъпната
връв и плацентата. По този начин инфекциозното заболяване
е потвърдено при всички случаи
с изключение на два.
Тези две пациентки са били
включени в изпитването поради
силно повишен титър на имуноглобулин G (IgG) анти-Зика
антитела.
Това означава, че са били налице сигурни доказателства, че
всички 11 участнички са били
инфектирани със ZIKV, като
вниманието на изследователите
е било фокусирано върху вида
на лезиите, установени на образните изследвания.
Живите новородени са проследени до шестмесечна възраст. Средната обиколка на главата при раждането е била 31
cm, което според авторите е под
долната граница на нормата за
поставяне на диагнозата микроцефалия. Авторите отбелязват,
обаче, че при някои новородени обиколката на главата е съответствала на гестационната
възраст.
Изследователите са установили неврологични нарушения при
всички пациенти. Наблюдаван е
общ модел на атрофия на мозъка и промени, асоциирани с нарушена миграция на невроните.
ZIKV води до настъпването на много специфични лезии,
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като разликите в тежестта им се
определят от това в коя част на
мозъка се осъществява вирусната репликация.
„Наблюдавахме два различни
модела: един, при който целият мозък е по-малък, а другият
– с вентрикуломегалия и хидроцефалия. И двата модела на засягане се причиняват от един и
същи вирус.“
Ако вирусната репликация се
осъществява във важни структури, като например мозъчния
ствол или малкия мозък, изходът е много по-лош, отколкото
ако тя се извършва в мозъчната кора. При всички новородени, при които е настъпил летален изход, вирусът се е размножавал в мозъчния ствол.

MRI на мозъчния ствол при
фетуса може да бъде от полза при предсказването на вероятността за преживяемост при
новороденото, добавя той. Не е
ясно, обаче, кои фактори определят в коя част на мозъка ще
се осъществи вирусната репликация.
Резултатите от изследването на други възможни етиологични фактори за микроцефалия като прием на медикаменти, консумация на алкохол, употреба на наркотици и тютюнопушене са били негативни. Изследването на други арбовируси, включително причиняващия
денга, също е било негативно.
Повечето от включените в
проучването пациентки са де-
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монстрирали симптоми на инфекция със ZIKV през първия
триместър, което може да бъде
асоциирано с нарушение на процесите на миграция на невроните и на формиране на невралната тръба, отбелязват авторите.
Всички майки с изключение на
една са имали кожен обрив в началото на бременността.
За разлика от други автори,
д-р Tanuri и сътр. не са наблюдавали промени в умбиликалния
и церебралния кръвоток, дори и
при най-тежките случаи.
Тъй като микроцефалията не
е единствената изява на Зикавирусната инфекция, по-подходящо е да се използва терминът
„конгенитален Зика синдром“
вместо „микроцефалия, асоциирана със Зика вирусна инфекция“.
Микроцефалията не е единствената находка при новородените от майки със ZIKV инфекция по време на бременността.
При част от тези случаи са наблюдавани се също така забавяне на растежа, очни аномалии и
вентрикуломегалия.
Д-р Tanuri подчертава важността на ехографската диагностика през третия триместър с
цел идентифициране на инфектираните фетуси. „Ако аз проследявам бременна жена, обикновено извършвам ехография в
18-а г.с. и ако тогава са налице лезии, това означава, че ще
идентифицирам фетусите, които вече са инфектирани с вируса Зика“.
Изследването на амниотична
течност е друг ценен метод за
пренатална диагноза.
х х х
Инфекцията със ZIKV е асоциирана с възникването на
синдрома
на
Guillain-Barré
(GBS), показаха резултатите от
проведено в Колумбия проучване, публикувани в New England
Journal of Medicine (2).
Участниците са 68 пациенти
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с GBS, хоспитализирани в шест
болници в Колумбия, през периода януари-март 2016 година.
При 42-ма от тези болни са извършени вирусологични изследвания, включващи RT-PCR за
наличие на ZIKV в кръвта, цереброспиналната течност и урината, както и тестове за наличие
на антитела срещу флавивирус.
При 17 (40%) oт участниците, подложени на вирусологично
изследване, RT-PCR е била положителна за ZIKV, предимно в
проби от урина (n=16). Вирурията е била продължителна, като
е персистирала в продължение
на дни след преминаването на
вирусния синдром.
Средното време между началото на симптомите и получаването на първата положителна
уринна проба е било 16.5 дни
(до 48 дни при един пациент).
Тези резултати сочат, че вирусологичното изследване на урина може да бъде от полза при
диагностицирането на инфекция със ZIKV (честотата на детекция на вирусен геном в цереброспиналната течност и в серума е била ниска).
При три проби от цереброспинална течност е получен положителен резултат за ZIKV,
изследван чрез RT-PCR. При
всички пациенти RT-PCR за вируса на денгата е бил негативна.
Преди началната изява на
GBS 66 пациенти (97%) са имали краткотрайно (с продължителност около четири дни) заболяване със симптоми, съответстващи на инфекция със ZIKV,
със среден интервал между проявите на инфекцията със ZIKV
и изявата на GBS от седем дни.
При 18 (43%) oт 42-ма пациенти с GBS, при които са проведени лабораторни изследвания, клиничните и имунологичните находки са подкрепяли наличието на инфекция със ZIKV.
Повечето от изследваните участници са имали имуноглобулин

G и/или имуноглобулин M към
флавивируси в цереброспиналната течност.
Началото на GBS е било параинфекциозно при 20 (48%) oт
42-ма пациенти, подложени на
лабораторни изследвания, с неврологични симптоми по време на или непосредствено след
вирусния синдром, асоцииран с
инфекцията ZIKV.
Това показва, че моделът на
възникване на обусловения от
вируса Зика GBS е по-скоро параинфекциозен, за разлика от
класическия
постинфекциозен
модел.

Клинично е установена двустранна парализа на лицевия
нерв при половината от 68-те
пациенти с GBS; 31% са имали автономна дисфункция. Началните симптоми са били разпространяваща се във възходяща посока слабост на крайниците при 82%, от случаите, парестезии – при 76% и пареза на лицевия нерв – при 32%.
40 болни (59%) са били хоспитализирани в интензивни отделения, а при 31% от всички
участници се е наложила апаратна вентилация. Трима души
(4%) са починали поради дихателна недостатъчност и сепсис.
Oт 46 пациенти (68%), при
които са проведени изследване на нервната проводимост и
електромиография, 36 (78%) са
имали резултати, съответстващи
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на остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия подтип GBS.
На базата на получените резултати изследователите стигат до извода, че данните за инфекция със ZIKV, документирана чрез RT-PCR, при болните с GBS по време на епидемичния взрив със ZIKV в Колумбия
подкрепя ролята на този вирус
при развитието на неврологичното усложнение.
Лекарите трябва да бъдат
особено предпазливи за потенциалното развитие на GBS и на
други неврологични усложнения
по време на епидемичните взривове от ZIKV и в ендемичните
области и трябва да изследват
пациентите с GBS за наличието
на инфекция с вируса Зика (3).
Има данни и от предишни
епидемиологични
проучвания
за наличие на връзка между инфекцията със ZIKV и GBS.
GBS често започва като слабост в долните крайници и може
да доведе до сериозни усложнения, като засегне респираторните мускули и дихателна недостатъчност. Тъй като е налично
лечение – плазмафереза и приложение на имуноглобулини - е
важно ранното диагностициране
на GBS и започването на терапия.
Друг важен резултат от проведеното изследване е, че за детекция на вируса Зика най-успешно е вирусологичното изследване на проби от урина.
Изследователите са установили също така и серологични, но
не и вирусологични, доказателства за предшестващи инфекции
с други флавивируси, като например вируса на денга.
„Предшестваща инфекция с
вируса на денгата изглежда е
рисков фактор за развитието
на GBS след инфекция с вируса Zika. GBS се наблюдава рядко
след инфекция само с вируса на
денгата. Възможно е за възниква-
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нето на неврологичното усложнение да е необходима предшестваща инфекция с вируса на денгата
и последваща със ZIKV. Тези два
вируса са тясно свързани“ е един
от основните изводи (3). (ЗВ)
Използвани източници:
1. Vega C. Zika virus: more than just microcephaly. Medscape Education Clinical Briefs,
October 2016 www.medscape.org/viewarticle/870375
2. Parra B., Lizarazo J., Jiménez-Arango
J. et al. Guillain–Barré syndrome associated with Zika virus infection in Colombia. N
Engl J Med N Engl J Med 2016; 375:15131523 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1605564
3. Barclay L. Zika demonstrates strong link to
Guillain-Barré. Medscape Education Clinical
Briefs www.medscape.org/viewarticle/870376

тривалентни грипни ваксини с
четиривалентни (1,2).
Всяка година в света се регистрират 3-5 милиона случая
на тежките форми на грип. В
зависимост от вирусната вирулентност по време на грипния
сезон, те предизвикват между
250 000 и 500 000 смъртни случаи годишно.
Грипните вируси мутират
често, като в резултат на антигени и екологична еволюция
налагат промяна в състава на
ваксините всяка година. Щамовете, които се предполага, че

Четиривалентната
противогрипна
ваксина
е включена в
препоръките
на СЗО
Четиривалентната
ваксина VaxigripTetra на Sanofi
Pasteur, която бе регистрирана през миналата година в Европа, е включена в препоръките на Световната здравна организация (СЗО) за превенция на
грипна инфекция през зимния
сезон. Новата ваксина съдържа два А-щама (А/H1N1 и A/
H3N2) и два В щама (В/Victoria
и B/Yamagata), и ще може да се
прилага на възрастни и деца
>36 месечна възраст.
VaxigripTetra e най-новото
попълнение на фамилията противогрипни ваксини Vaxigrip.
Sanofi Pasteur възнамерява постепенно за замени всичките си
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ще циркулират през всеки зимен период в Северното полукълбо, се определят от СЗО.
До 1978, сезонните грипни ваксини бяха двувалентни и съдържаха по един щам А и един
щам В, след което бе взето решение за включване на още
един щам А (тривалентни ваксини). Поради това, тези грипни ваксини подпомагат протекцията срещу три щама грипни вируси - два тип А (H1N1,
H3N2) и един тип В.
След 2001-2002 се установи,
че грипните В вируси се разде-
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лят на две антигенно различни
линии (В/Victoria и B/Yamagata).
И двете линии ко-циркулират с
различна степен на преобладаване в различните региони. Тъй
като тривалентните ваксини съдържат само един В щам, изборът кой да бъде включен в сезонната ваксина е труден.
Например, през 2015 в Европа, 92% от документираните
случаи на грипни инфекции с Вщамове са предизвикани от B/
Victoria, който не бе включен в
сезонната тривалентна ваксина.
В Европа, при липса на ваксиниране, годишно се регистрират 22 милиона случая на
заболяването, 3.5 милиона хоспитализации и 171 000 смъртни случая. Към момента, сезонната грипна ваксинация е свързана с превенция на 1.6 до 2.1
милиона случая на грип, 45 300
до 65 600 хоспитализации и 25
200 до 37 200 смъртни случая
годишно.
СЗО включи четиривалентната грипна ваксина в препоръките си, като подчертава, че тя
има потенциала да осигури поширока протекция срещу В-вируси.
Според резултатите от клинични проучвания, използването на квадривалентна вместо
тривалентна ваксина би довело до допълнително намаление
на инфекциите с грипни вируси с 1.6 милиона случая, 37 000
свързани с грипа хоспитализации и 14 800 смъртни случая в
Европа за период от едно десетилетие. (ИТ)
Използвани източници:
1. New four-strain influenza vaccine, VaxigripTetra™, regulatory dossier from Sanofi
Pasteur now approved in Europe www.sanofipasteur.com/en/Documents/PDF/PR-locaux/EN_INTERNATIONAL%20SP%20
Vaxigrip%20Tetra_June%2023%202016V2.pdf
2. Sanofi Pasteur receives MFDS’ approval for VaxigripTetra inj., a New four-strain
influenza vaccine www.sanofipasteur.com/
en/Documents/PDF/PR-locaux/20170620_
Sanofi_Pasteur_receives_MFDS_Approval_for_VaxigripTetra_inj_a_New_FourStrain_Influenza_Vaccine.pdf
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Възстановяване на
увредената
кожна
бариера при
дерматит
Нарушената кожна бариера играе основна роля при много дерматози, включително иритативен
и алергичен контактен дерматит,
атопичен дерматит, суха кожа,
старееща кожа, ксероза, розацея
и акне, като при много от
тях се наблюдават сходни
дефекти в кожната бариера – недостатъчност на специфични липиди, рН аберация, възпаление, неправилни калциеви градиенти
и склонност към контактна
сенсибилизация (1).
Дерматитът е термин,
който включва иритативния (ICD) и алергичен контакт дерматит (ACD), атопичния дерматит (AD) и някои други кожни реакции и
раздразнения, характеризиращи се с нарушение и дисфункция на кожната бариера, при които често се наблюдава
връзка с възпалителни процеси и
в много случаи настъпва изостряне при контакт с химични иританти и алергени.
ACD и ICD се асоциират с дефект на кожната бариера, който
може да бъде резултат от екзогенни (вид на иританта или алергена,
концентрация, продължителност
или хроничност на експозицията
и други механични фактори) и ендогенни фактори.
При AD има няколко известни вродени нарушения на кожната бариера, включително недостатъчност на специфични липиди и
филагринови мутации.

38

Въпреки че специфичната етиология на ACD, ICD и AD може
да варира, и при трите състояния има сходни нарушения, които
инициират заболяването – те са
резултат от дефекти на кожната
бариера, които водят до активиране на възпалителни медиатори
като интерлевкин (IL)-1 и тумор
некротичен фактор (TNF) алфа.
Тези проинфламаторни медиатори, задействат възпалителни
каскади с цел индуциране на репаративните процеси и възстановяване на функцията на кожната
бариера. Понякога обаче, възпалението може да надвиши кожните механизми за възстановяване
на бариерата и да доведе до суха,

лющеща се, възпалена и раздразнена кожа.
Защитната функция на кожата се базира на няколко основни
бариери – физическа, биохимична, редукционна и имунна (Таблица 1) (2).
Епидермисът* представлява физическата бариера, която е първата протективна линия, дължаща
се най-вече на защитните ефекти
на роговия слой (stratum corneum,
SC), който включва липиден двоен слой, киселинна мантия (допринасяща за киселинното рН на
епидермиса), калциев градиент, който влияе върху десквамацията и клетъчния turnover и ди-
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ференциация на епидермиса, както и многото аспекти на кожната
имунна система.
Епидермисът е в състояние да
осигури защита от твърди вещества, течности и газове в допълнение към протективния ефект
спрямо външни патогени - вируси, бактерии, гъбички и други микроорганизми.
Нарушената кожна бариера
може да е резултат от много фактори, включително прекомерната
загуба на вода, бавна/дефицитна
продукция на липиди, дисбаланс
в съдържанието и съотношението на кожните липиди, суха кожна
бариера, повишаване на рН, податливост на инфекция, възпаление и контактна сенсибилизация.
Има много подходи за
индуциране и подобряване на възстановяването на
кожната бариера при хроничен дерматит, като различните продукти се фокусират върху осигуряване на защита на бариерата или физиологична подмяна на липидите на кожата. За ефективно възстановяване на кожната бариера,
трансепидермалната загуба
на вода (TEWL) трябва да
бъде сведена до минимум
и кожата трябва да е защитена от по-нататъшен контакт с
иританти, алергени и инфекциозни причинители.
В идеалния случай, рН на кожата трябва да е оптимално, за
да стимулира естественото производство на серамиди и да не
допусне растежа на патогени, но
да съхрани здравословния кожен
микробиом. Модулирането на нарушения калциев градиент може
да възстанови подходящите нива
на десквамация. Възпалението
също трябва да бъде минимизирано, като всички сенсибилизатори, иританти и провъзпалителни медиатори трябва да бъдат избягвани.
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Таблица 1. Протективни функции на външния епидермис
Функция

Местоположение Структурна основа

Пермеабилитет Извънклетъчен
матрикс на SC

Ламеларни двойни слоеве

Антимикробна

Ламеларни двойни слоеве

Извънклетъчен
матрикс на SC
Антиоксидантна Извънклетъчен
матрикс на SC
Кохезия (инИзвънклетъчен
тегритет) 
матрикс на SC
десквамация
Механична
Корнеоцит
или реологична

Ламеларни двойни слоеве
Корнеодесмозоми

Вроговен плик (cornified
envelope); кератинови филаменти
Извънклетъчни лакуни

Биохимична основа

Регулаторни сигнали
(рецептори)
Серамиди, холестерол, неесенци- IL-1алфа, Ca++, pH, липоални мастни киселини в подходя- сензори, серин протеази
що съотношение
чрез PAR2, TPRV1 и 4
Антимикробни пептиди, FFA,
1,25 (OH)2D3; IL-1алфа
сфингомиелин
Холестерол, FFA, секретиран ви- ?
тамин Е, редукционен градиент
Междуклетъчни DSG1/DSC1 хо- pH, Ca++, (TPRV)
модимери
Гама-глутамилови изопептидни
връзки

Ca++, CholSO4,
липосензори

Химическа
Извънклетъчен
Хидрофилни продукти на корнео- Също както за пермеаби(отстраняване матрикс на SC
десмозомите
литетната бариера
на антигени)
Психосензорна Извънклетъчен
Ламеларни двойни слоеве Бариерни липиди
Глюкокортикстероиди,
матрикс на SC
топлина (TPRV3)
Невросензорна Stratum granulosum Неврорецептори + транЙонни канали, невротрансмитери Двувалентни катиони; К+;
смитери
друго?
Хидратация
Корнеоцит
Цитозолен пул на прекур- Протеолитични продукти от фи- Осмотични промени
сори
лагрин; глицерин
(TRPV1 и 4), аквапорин 3
Ултравиолетова Корнеоцит
Цитозол
Трансуроканова киселина (хистисветлина
дазна активност)
Възпаление
Корнеоцит
Цитозол
Протеолитично активиране на
pH, серин протеазна
(първа степен
про-IL-lалфа/бета
активация
на цитокинова
активност)
FFA – свободни мастни киселини; SG1 - desmoglein 1; DSC1 - desmocollin 1; IL – интерлевкин; PAR2 – рецептор на плазминогенен активатор тип 2; SC – stratum corneum; TPRV - transient receptor potential vanilloid

Възстановяване на
кожната бариера
Роля на липидите. Бариерната
функция на епидермиса се дължи
в голяма степен на липидите от
SC, които са подредени в много
организирана структура и в контролирани съотношения. Когато
те са нарушени или в дисбаланс,
бариерната функция е компрометирана, което позволява неконтролираното навлизане на различни микроби и алергени в по-дълбоките слоеве на кожата, където
се задействат редица инфламаторни пътища.
Настоящите терапевтични възможности включват продукти, които възстановяват кожната бариера
чрез суплементиране на кожата с
липиди във физиологични съотношения, докато други продукти съдържат като част от динамичната

система за доставяне на липиди
behentrimonium methosulfate – катионна сърфактантна кватернерна
амониева сол.
В много форми на хроничен
дерматит се наблюдава недостатъчност на някои специфични липиди. Така например, съдържащите фитосфингозин серамиди като
серамид 3 (вероятно и самия фитосфингозин) са намалени при
състояния като суха, старееща и
атопична кожа, като с увеличаването на сухотата на кожата нараства и дефицита на съдържащите
фитосфингозин серамиди.
За атопичната кожа е характерно също значителен недостиг на серамид 3 (N-аcyl
phytosphingosine), който корелира
с повишена TEWL.
В ксеротичната кожа и при
sodium dodecyl sulfate (SDS)**-
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индуцираната суха кожа има нарушено съотношение между холестероловите естери (недостиг)
и холестерола. Общото стеролно съдържание е запазено, но съотношението на холестерола към
холестероловите естери се увеличава с излишък на относителната
концентрация на холестерол. Атопичната кожа също има абнормно повишени стойности на холестерола.
При сравнение, третираната с
1% cholesterol ester base SDS-индуцирана суха кожа е с повишени стойности на проводимостта,
а обработената с 1% cholesterol
base не показва такова подобрение.
Въз основа на тези проучвания
при хронични дерматити, при които съотношението холестерол: холестеролови естери е повишено
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в сравнение с нормалната кожа,
може да се предположи, че ще
бъде оптимално да се суплементира кожата с естери на холестерола, а не с холестерол, което традиционно се прави с много физиологични продукти за възстановяване на кожните липиди.
Всъщност, суплементирането
на ксеротичната, атопична и SDSиндуцирана суха кожа с неестерифициран холестерол може да
не е необходимо или да е по-малко ефикасно. Трябва да се отбележи, обаче, че холестеролът сам по
себе си подпомага възстановяването на бариерата при старееща,
но не и при млада кожа. Допълнително, болестта на Grover***
– заболяване на стареещата кожа
с неизвестна етиология, често се
подобрява от приложението на съдържащи холестеролов естер продукти.
Дефицитът на мастни
киселини също допринася за нарушената кожна
бариера. Известен е недостигът на дълговерижните мастни киселини
като палмитинова (С16) и
стеаринова (С18), но някои по-скорошни проучвания показват дефицит
и на мастните киселини с много
дълга верига – церотинова (С26),
монтанинова, (С28) и триаконтанова (СЗО) киселини.
Възпаление.
Използването
на молекули с присъщи противовъзпалителни свойства е доказано ефективно при много форми
на нарушена кожна бариера, като
глюкокортикостероидите (CS) са
най-често предписвани, но някои
не-CS молекули също имат антиинфламаторни свойства.
Така например, съдържащите
като противовъзпалително средство bisabolol медикаменти – медицински или без рецепта (over
the counter, OTC) – на базата на
вазелин и ланолин са със сравнима ефикасност. Напоследък обаче се увеличава контактната сен-
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сибилизация към този продукт и
свръхчувствителните
пациенти
трябва да бъдат съветвани да избягват всички bisabolol-съдържащи продукти.
18beta-глициретиновата киселина има CS подобна противовъзпалителна и антиалергична активност, като in vitro проучванията показват, че инхибира ензима 4beta-редуктаза, който конкурентно инактивира стероидните хормони и 11beta-хидроксистероидната дехидрогеназа, който деактивира кортизола.
Инхибирането на метаболизма на естествения кортизол подобрява естествения противовъзпалителен капацитет на организма чрез потенциране на активността на ендогенните (а вероят-

но дори на екзогенно приложените) кортикостероиди. По този начин, глициретиновата киселина
може да увеличи и удължи ефективността на CS, което позволява използването на по-слаби CS
и/или по-кратък курс на лечение.
Това може да намали общата CS
експозиция и асоциираните странични ефекти.
Глициретиновата киселина е
бактерицидна за метицилин-резистентения Staphylococcus aureus
(MRSA) и има антикандидозни свойства, които са много важни при лечението на увредената кожа, особено податлива на
тези микроорганизми. Има още
освежаващи и изсветляващи кожата свойства и по този начин
може да има допълнителни пол-
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зи при свързания с постинфламаторна хиперпигментация дерматит
при индивиди със светла и тъмна
кожа.
Тази молекула има също и фотозащитни свойства, като след
UV експозиция намалява нивата на реактивни кислородни видове (ROS), нуклеарен фактор капа
бета (NF-KB), цитохром c и каспаза 3 и инхибира хиалуронидазата, вероятно чрез инхибиция на
матриксната металопротеиназа 1
(ММР-1) активирането чрез модулиране на NF-KB сигнализирането. Смята се също, че глициретиновата киселина има потенциал за
защита от UVB радиационно увреждане.
Ниацинамид, витамин В и вероятно peroxisome proliferatoractivated receptor (PPAR)
лигандът са свързани с
up-регулация на синтеза
на филагрин и инволукрин. Ниацинамидът също
така подтиска антигениндуцираната лимфоцитна трансформация, което
може да минимизира контактната сенсибилизация.
Niacinamide инхибира
и 3'-5 'цикличната AMP
фосфодиестераза и блокира възпалителните действия на
йодидите. Увеличава дебелината на епидермиса като индуцира
de novo продукция на серамиди
чрез up-регулация на експресията
на серин палмитоилтрансфераза –
ензим ограничаващ скоростта на
сфинголипидната синтеза.
От своя страна, серамидите са
ефективни за блокиране на намаляването и дори стимулират синтеза на колаген след UV облъчване.
Ниацинамидът подобрява бръчките на лицето и поносимостта в
сравнение с третиноин. Допълнително, ниацинамид-съдържащ овлажняващ препарат, прилаган заедно с терапия с третиноин, повишава отговора към третиноина,
подобрява stratum corneum и намалява свързаните с третиноин
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странични ефекти.
Niacinamide се понася добре
от кожата и осигурява значително
подобрение спрямо контролата по
отношение на фини бръчки, хиперпигментационни петна, зачервявания, еластичност и пожълтяване на кожата. Както ниацинамидът, така и 18beta-глициретиновата киселина са оптимални противовъзпалителни молекули за възстановяване на компрометираната
кожна бариера.
pH модулация. pH на епидермиса се повишава абнормно при
дерматит, инфекция или при контакт с алкални вещества като сапун, белина, разтворители и дори
вода от чешмата. Оптималното рН
на кожата е между 4.6 и 5.6, което е оптимално за производството
на серамиди. Липид продуциращите ензими beta-глюкоцереброзидаза и киселинна сфингомиелиназа имат оптимални нива на активност в този рН диапазон.
Когато кожата е прекалено алкална, настъпва както серин протеаза-медиирано
инактивиране,
така и блокиране на метаболизма
на beta-глюкоцереброзидазните и
киселинни сфингомиелиназни ензими. Производството на серамиди и липиди се забавя или спира.
Нарушената и алкална кожна бариера не е в състояние да поддържа здравословен микробиом,
а Staphylococcus aureus, Candida и
Propionibacterium acnes растат поефективно в алкална среда.
Естествената кожна флора
също е компрометирана при повишено рН, като тази промяна в
микробиома може да доведе до
цикъл на повишена алкалност, инфекция и нарушена епидермална бариера. Освен това, когато
рН достигне и надвиши 5.7, има
инхибиране на секрецията на ламеларното тяло и протеините на
корнеодесмозомите могат да бъдат разградени.
Ацидификацията и дори свръхкиселинноста на епидермиса намаляват TEWL. Всъщност, чес-
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та техника за подкисляване на
продуктите за топикална грижа
за кожата е добавянето на кисели соли, като например лимонена или млечна киселина. Тези киселини не са чести сенсибилизатори, но са склонни към кристализация, което може да доведе до
дразнене на кожата.
Алфа
хидроксикиселините
(AHA) също се използват за модулиране на pH на кожата и за подобряване на десквамацията на
stratum corneum и на външния вид
на кожата. Те обаче водят до слънчево изгаряне на клетките (sunburn
cell formation)**** и увеличават
риска за рак на кожата.
Глюконолактонът (GLU) е естествена полихидрокси киселина
и е средство за отстраняване на
свободни радикали, като е по-добър TEWL инхибитор в сравнение с някои други киселини. Допълнително, GLU усилва десквамацията на stratum corneum, подобрява външния вид на кожата,
профилактира кожните раздразнения и има протективен ефект срещу индуцираната от ултравиолетова радиация еластин промоторна активация.
Лечението с GLU не води
до значително увеличаване на
sunburn клетките. UV абсорбцията на GLU е ниска, така че UV защитният ефект се дължи на други механизми, като способността
му да функционира като хелатообразуващ агент и да отстранява
свободните радикали. Освен това,
GLU не кристализира толкова лесно, колкото лимонената и млечна
киселини, което го прави оптимален епидермален окислител.

Защита на кожната
бариера
Ефективно инхибиране на
трансепидермалната
загуба
на вода. Измерването на TEWL
може да се използва като маркер за интегритет и хидратация на
stratum corneum и на кожната бариера. В допълнение към TEWL
понижаващите ефекти на сфин-
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голипид и холестерол естерните фракции, TEWL инхибиторите като вазелин, диметикон и други липидни фракции се използват
често за протекция на кожата.
Вазелинът се счита за златен
стандарт за TEWL инхибиция
поради своите хипоалергенност,
хидратация, вкус, вискозитет,
температура на топене и неизсушаващите ефекти върху кожата на
дланите и устните (тъй като тези
области са по-лесно раздразними
при изсушаване).
Вазелинът е сложна полутвърда
комбинация от парафинов восък,
микрокристален восък и бяло минерално масло. Парафиновият восък е още по-непропусклив за водата от вазелина и когато се комбинира с него е също изключително ефективен инхибитор на TEWL.
Диметикон е произведен от човека полимер на естествения елемент силиций, като много често се
използва за защита на кожата. Силиконът и диметиконът се произвеждат чрез полимеризация на силиций с въглерод, водород и кислород. Човешкото тяло няма способността да метаболизира тези
полимери и при инкубиране на човешки моноцити с диметикон, те
секретират променливи нива на
IL-1 beta, IL-6 и TNF-alpha.
Освен това, диметиконът има
потенциал да предизвиква възпалителна реакция при имплантиране, като се съобщава сенсибилизация чрез контакт с кожата или
чрез инжектиране или имплантиране. Реакциите включват алергичен контактен дерматит, грануломи, системна склероза и псориазиформени обриви.
Макар че е трудно обективно
да се изследва способността на
средствата за защита на кожата за
предотвратяване на проникването
на алергени, иританти и микроби,
има обективни мерки, които могат да бъдат използвани за определяне на ефективността на продукта – хидрофобност, по-ниска
водна разтворимост и по-висока
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точка на топене. Други фактори
като пермеабилитет и способност
за пенетрация също трябва да бъдат взети под внимание.

Продукти,
възстановяващи
кожната бариера
Свойствата на физиологичните
продукти на базата на липиди се
различават от нефизиологичните
агенти. Липидите се поемат от кератиноцитите, пакетират се в ламеларните тела и след това отново се секретират, за да образуват
двойните ламеларни слоеве. Установено е, че еквимоларното съотношение 1:1:1 на серамид, холестерол и FFA предизвиква възстановяване на бариерата при остро
увреждане (3).
Изследванията при AD показват, че адекватната липидна заместителна терапия намалява възпалението и възстановява епидермалната функция сравнимо с приложението на локален флутиказонов крем. Поради това, продуктите
с високо съдържание на липидни
вещества, намират широко приложение в третирането на сухотата,
сърбежа и възпалението на кожата.
Bepanthen® Сенсидерм Крем е
формула, която не съдържа кортизон и е ефективна за намаляване и
успокояване на сърбежа, като едновременно с това подпомага регенерирането на естествената бариера на кожата, като по този начин осигурява нейното възстановяване.
Bepanthen® Сенсидерм Крем
използва специална ламеларна липидна технология – съдържа липиди със структура, сходна с тази
на ламелните липиди на кожата
(серамидите).
Ламеларно-ориентираните липиди имат способността да се
присъединяват към засегнатата
липидна бариера на роговия слой
и да я възстановяват, което ги
прави предпочитани средства за
възстановяването на нарушената
кожна бариера. Резултатът е намалена загуба на вода и подобре-
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на кожна хидратация. Продължителното хидратиране допринася за
възстановяването на кожата, като
намалява дразненето и сърбежа.
Bepanthen® Сенсидерм Крем
съдържа също физиологични овлажнители, като глицерин, които
задържат водата в кожата. Този
ефект се подпомага от пантенола
(рanthenol), който хидратира кожната бариера и така осигурява оптимални условия за естественото
възстановяване на кожата.
Бепантен Сенсидери Крем се
състои от три активни съставки:
липиди с ламеларна структура, естествени мазнини и 3.5% декспантенол (провитамин B5). За разлика от други кремове, не съдържа
емулгатори, които могат да увредят ламелната структура на липидите в кожата или консерванти и парфюм, които могат да имат
дразнещ ефект.
Bepanthen® Сенсидерм Крем се
препоръчва при атопичен дерматит, екзема, алергични състояния
и сухота на кожата за успокояване на сърбежа и дразненето, като
се прилага при нужда върху кожа
без наранявания както при бебета,
така и при деца и възрастни. (ЕП)
* Епидермисът е най-външният слой на кожата, изграден от многослоен плосък вроговяващ епител. Той изпълнява протективни
и защитни функции, медиирани от уникалния
краен продукт на диференциацията му - роговия слой - stratum corneum (SC). Най-важната от тези функции е пермеабилитетната
бариера, която забавя транскутанната загуба
на вода чрез изпаряване, като по този начин
позволява оцеляването в потенциално изсушаващата външна среда.
SC е най-повърхностния слой на епидермиса
- многопластова тъкан, съставена от плоски,
безядрени рогови клетки (корнеоцити), с
неправилна шестоъгълна или петоъгълна
форма, прикрепени помежду си чрез
десмозоми - плоски ламеларни листове,
богати на серамиди, холестерол и свободни
мастни киселини (FFA).
Локализацията на тези силно хидрофобни
липиди
в
екстрацелуларните
домени
на SC инхибира движението на водата
навън. Липидите в роговия слой, наричан
и кожна бариера, се секретират в този
слой като прекурсори от епидермалното
ламеларно тяло. Когато се образува SC,
този органел осигурява липидни съставки
(холестерол),
липидни
прекурсори
(глюкозилсерамиди и фосфолипиди) и
ензими (бета-глюкоцереброзидаза, киселинна
сфингомиелиназа и секреторна фосфолипаза
А2) за образуването на серамиди (Cer) и
FFA, които са необходими за организирането
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им в зряла мембранна структура.
Успоредно с това, получените от
ламеларното тяло протеази и техните
инхибитори
осигуряват
правилното
смилане на корнеодесмозомите, преходните
междуклетъчни връзки, които постепенно се
разграждат, позволявайки на корнеоцитите
да достигнат до повърхността на кожата. И
накрая, антимикробните пептиди достигат до
междуклетъчните домени на SC чрез секреция
на съдържанието на ламеларното тяло.
** Sodium dodecyl sulfate (SDS) е синтетично
органично съединение – анионен сърфактант,
влизащ в състава на много почистващи и
хигиенни продукти. Както всички детергентни
сърфактанти, SDS отстранява мазнините от
кожата, което може да доведе до дразнене
на кожата и очите. При продължителна
и постоянна експозиция (повече от час)
при млади хора, предизвиква раздразване
на кожата на лицето. SDS може да влоши
кожните проблеми при хора с хронична
кожна свръхчувствителност.
***
Болестта
на
Grover
(преходна
акантолитична дерматоза) е доброкачествено
състояние с неизвестна етиология, като се
проявява по-често при пациенти с атопичен
дерматит. Мъжете се засягат много по-често
от жените. В редки случаи състоянието се
свързва с наличие на лимфома.
Сърбежът е основният симптом, като някои
пациенти с леко изразено заболяване се
оплакват от тежък сърбеж, а при други с
наличие на много кожни лезии симптоми
може да липсват. Системните симптоми не
са характерни. Могат да се развият лезии в
устната кухина, които наподобяват афти и са
леко болезнени.
Болестта на Grover обикновено започва с
обрив по кожата на предната част на гърдите,
горната част на гърба или долната част на
гръдния кош. При по-тежко засегнатите
пациенти се обхващат също шията, раменете,
ръцете и краката. В повечето случаи скалпът,
дланите и ходилата не се ангажират в
процеса. Наблюдават се еритематозни към
червено-кафяви кератотични папули, които
не проявяват склонност към сливане. Лезиите
понякога могат да бъдат везикуларни,
пустулозни, дори булозни.
**** Sunburn cell (SBC) formation в
епидермиса е характерно следствие от
експозицията на ултравиолетови лъчи
(UVR) при дози около или над минималната
еритемна доза. SBC се идентифицира
морфологично и биологично с подложени
на апоптоза кератиноцити. Съществуват
доказателства, че образуването на SBC е
защитен механизъм за елиминиране на клетки
с риск за злокачествена трансформация.
За допълнителна информация:
Екзема - поведение при сърбеж и суха кожа.
MD, април 2017, бр. 2 www.spisaniemd.bg
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Продължителното лечение
с metformin
намалява
калциевите
отлагания в
коронарните
артерии
Както честотата, така и тежестта
на калциевите отлагания в стената на
коронарните артерии (coronary artery
calcium - CAC)* след 14-годишно
приложение на терапия с metformin са
значимо по-ниски при мъжете и понижени при жените, показаха резултатите от лонгитудинално кохорно проучване при пациенти с предиабет, получавали дългосрочно бигванидина.
Данните от новия анализ, публикувани в списание Circulation (1),
са базирани на резултатите при над
2000 участници в интервенционалното проучване Diabetes Prevention
Program (DPP) и неговото продължение DPP Outcomes Study (DPPOS).
При тези пациенти е било измерено
изходно повишено ниво на калций в
коронарните плаки (Ca score, калциум скор >0).
Калциевите натрупвания в стената на коронарните артерии водят до
стеноза на съдовете и повишават риска за остри коронарни събития. Поради това, калциум скорът се използва като индиректен показател за наличието на коронарна атеросклероза.
Медикаменти, които могат да понижават САС, като статините, се свързват с антисклеротичен и сърдечносъдов протективен ефект.
Данните от това проучване показват, че metformin също може да понижава значимо САС при мъже с предиабет и вероятно да ги предпазва от
развитието на коронарна атеросклеро-

за. При жените не е установена сигнификантна промяна в САС в резултат
на терапията с метформин, но според авторите това може би се дължи
на по-малкото натрупване на САС в
сравнение с мъжете.
Друг важен резултат от настоящето проучване е, че дългосрочното приложение на метформин може да забавя отлагането на
САС, независимо от прилаганата
терапия със статини и антихипертензивни средства при пациенти с
предиабет и ранна атеросклероза
(установен повишен калциум скор
с помощта на образно изследване).
Публикуваните преди 15 години
резултати от DPP при 3234 пациенти
с предиабет, показваха, че лекувани-

те с метформин участници имат 31%
по-нисък риск за прогресия на метаболитното нарушение до изявен захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) за период от средно 3.2 години проследяване.
В групата с интервенция за промяна
в нездравословния начин на живот е
установена редукция на този риск с
58% за същия период от време.
Допълнително, 2776 участници в
DPP, с данни за субклинична атеросклероза, установена чрез сканиране
на коронарните артерии за натрупване на калций, са включени в последвалото проучване DPPOS, като отново са разделени в две групи - на терапия с метформин или на нефармакологична промяна в начина на живот. Метаболитните и клиничните показатели, както и калциум скоровете като показател за прогресия на коронарната атеросклероза, са проследе-
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ни на годишна база при участниците,
като в настоящия анализ са включени
10-годишните резултати при 2029 пациенти (74% от изходната кохорта).
Промяната в САС е наблюдавана
в продължение на средно 13.7 години след рандомизацията на пациентите. Изходната възраст на участниците
е 67 години за мъжете и 63 години за
жените.
В DPPOS метформин е прилаган в
продължение на средно 9.6 години в
групата, рандомизирана първоначално на този медикамент, 1.7 години в
плацебо-групата и 1.3 години в групата, рандомизирана първоначално на
промяна с начина на живот. ЗДТ2 до
края на проучването са развили съответно 54%, 59% и 51% от участниците в посочените три групи.
Крайните резултати не показват
разлика между плацебо-групата и групата с активна промяна в начина на
живот по отношение на тежестта и
честотата на калциевите натрупвания
в коронарните плаки при участниците
и от двата пола.
При мъжете в групата на метформин, в сравнение с контролите на плацебо от същия пол, е установен значимо по-нисък Са скор след изключване
на влиянието на възрастта - Agatston
единици (AU) 39.5 спрямо съответно 66.9 AU (p=0.04). Ефектът на метформин да повлиява този показател
за ранна атеросклероза е бил най-изразен в групата на възраст от 25 до
44 години - съответно 3.0 AU спрямо
17.6 AU (p<0.05).
Допълнително, при мъжете на терапия с метформин е установена значимо по-ниска честота на прогресия
на тежестта на CAC в сравнение с мъжете в другите две групи - 75% спрямо съответно 84% в плацебо-групата
(p=0.02) и 84% в групата с промяна в
начина на живот (р<0.05).
В мултивариантния анализ, ползотворният ефект на метформин не е зависел нито от демографски, антропометрични и метаболитни фактори,
нито от честотата на прогресия към
ЗДТ2, нито от терапията със статини.
Хората с предиабет и изявен ЗДТ2
имат повишен риск за исхемична бо-

45

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 46

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
лест на сърцето (ИБС) в сравнение с
популацията без тези метаболитни нарушения.
При мъже с предиабет или ранен
стадий на ЗДТ2, metformin може да
осигури протекция срещу коронарна
атеросклероза, като този ползотворен
ефект е независим от терапията със
статини, е основният извод на авторите на проучването.
Мetformin намалява чернодробната продукция на глюкоза, понижава чревната абсорбция на глюкоза и
подобрява инсулиновата чувствителност, посредством подобряване на поемането и оползотворяването на глюкозата от периферните тъкани. За разлика от сулфонилурейните препарати
(СУП), metformin не причинява хипогликемия или хиперинсулинемия, тъй
като не променя секрецията на инсулин и не повишава нивата на инсулин
на гладно. В резултат на този механизъм на действие, той не води до увеличение на телесното тегло и дори помага за лека загуба на тегло.
Като монотерапия, metformin има
равностойна или по-добра глюкозо-понижаваща ефикасност от тази
на тиазолидиндионите (TZD), СУП,
exenatide с удължено освобождаване
и инхибиторите на дипептидил-пептидаза-4 (DPP-4i) в краткосрочни проучвания (26-52 седмици), като е сравним в това отношение с TZD и превъзхожда СУП в дългосрочни проучвания (5 години).
Допълнително, проспективни рандомизирани проучвания, мета-анализи
и обсервационни проучвания показват, че този медикамент може да понижава риска за СС събития, включително за миокарден инфаркт, инсулт,
предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност (СН), обща и свързана със
СН смъртност (2).
Metformin е препоръчваното и найчесто използваното средство за начална фармакологична терапия на новодиагностициран ЗДТ2 поради неговите доказани предимства като: добра глюкозо-понижаваща ефикасност,
благоприятен ефект върху риска за
сърдечносъдови събития и смърт, евтин и достъпен поради наличието на
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генерични аналози (3).
Други три антидиабетни средства
като рецепторните агонисти на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1 RA)
liraglutide (Victoza, Novo Nordisk) и
semaglutide (Novo Nordisk) и инхибиторът на натриево-глюкозния котранспортер-2 (SGLT-2i) empagliflozin
(Jardiance, Boehringer Ingelheim/
Lilly) специфично бяха свързани в
публикувани наскоро резултати от
клинични проучвания (съответно
LEADER, SUSTAIN-6 и EMPA-REG
OUTCOME) с понижена честота на
значими неблагоприятни сърдечносъдови събития при пациенти със ЗДТ2
и съществуващо атеросклеротично
сърдечносъдово заболяване (ССЗ).
Това показва, че тези три глюкозо-понижаващи медикамента имат
директни ползотворни ефекти върху развитието на ССЗ и атеросклерозата при пациенти със ЗДТ2 и висок
СС риск. Доколко те осигуряват сходна протекция на пациенти със ЗДТ2
и нисък СС риск (без изявено атеросклеротично ССЗ**) все още не е установено.
На настоящия етап не е ясно дали
метформин има по-благоприятен СС
профил на безопасност в сравнение с
лираглутид и емпаглифлозин поради
липсата на данни от директни сравнения и особено на резултати от по-продължителни проучвания.
Изводите за клиничната практика са, че началната терапия с метформин при пациенти с новодиагностициран ЗДТ2 и комбинацията му с емпаглифлозин или с лираглутид (семаглутид се намира все още във фаза 3 на
клинични проучвания) е най-подходящата стратегия за подобряване на гликемичния контрол, тъй като се предполага, че може да осигури и дългосрочно понижаване на риска за поява и прогресия на клинично значимо
атеросклеротично ССЗ (допълнителни ползи). (ДЯ)
* В коронарните артерии, калцият се отлага в атеросклеротичната плака при нейното нарастване
посредством механизми, наподобяващи на костното изграждане. Методите за образна диагностика показват значителна корелация между тежестта
на САС, измерена с помощта на компютърна томография (cardiac computer tomography – CCT), и
размера на атеросклеротичната плака.
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САС се определя чрез калциев индекс (Ca
score), изчислен с помощта на специализирана
компютърна програма въз основа на размерите
и плътността на плаката или като обем на
калциралата зона в плаката. Основната цел на САС
скрининга е да докаже преди всичко наличието на
плака, а не да идентифицира пациентите с ИБС.
Тъй като голяма част от съдовите инциденти
възникват при болни, при които липсва тотална
обструкция на коронарна артерия, то оценяването
на тежестта на стенозата също се явява проблем с
голяма клинична значимост.
САС е независим показател, предсказващ висока
вероятност за остри коронарни събития, който
допълва информацията, осигурена от традиционните
рискови фактори в общата популация.
В ретроспективно проучване е изследвана
прогностичната значимост на САС за предсказване
на риска за остър миокарден инфаркт (ОМИ) при
157 пациенти със ЗДТ2 и 1153 контроли. Изходните
стойности на САС са били сходни в двете групи.
Резултатите от сравнителния анализ са показали, че
диабетът е единственият най-важен рисков фактор
за прогресията на САС (ОR 3.1, р<0.001).
В допълнение, при по-голям брой пациенти със
ЗДТ2, при които изходно е липсвало отлагане на
калций в стената на коронарните артерии, е било
визуализирано по-често натрупване на Са в хода на
проследяването (42 спрямо 25% при контролите,
р=0.046). Нарастването на САС е било средно с
24% за година при диабетно болните, получавали
статини, и средно с 51% при тези, които не са
били лекувани с тях (р<0.001).
Подобно на данните в общата популация,
нарастването на САС е било свързано с по-висока
честота на съдови събития. При пациентите със
ЗДТ2, преживели ОМИ по време на проучването,
е установено четири пъти по-голямо увеличаване
на САС (р=0.001) в сравнение с недиабетиците,
получавали статини, и 2.5 пъти, съпоставени с
контролите, които не са приемали статини (р=0.001).
Измерването на САС представлява надежден
метод, който дава възможност за оценка на риска за
наличието на субклинична атеросклероза в общата
популация. Данните от това проучване показват,
че и при пациенти със ЗДТ2 този показател има
прогностична стойност по отношение на скоростта
и тежестта на прогресията на атеросклеротичния
процес и свързаната с това заболевамеост и
смъртност.
** Атеросклеротичното ССЗ (АССЗ) се дефинира
като остър коронарен синдром, миокарден
инфаркт (МИ), стенокардия, коронарна или
друга артериална реваскуларизация, инсулт или
транзиторна исхемична атака, или периферна
артериална болест с атеросклеротичен произход
Допълнителна информация:
Metformin – доказан лидер за начална и
комбинирана терапия на диабет тип 2. Доктор Д,
2006 бр.4/зима www.spisaniemd.bg
Използвани източници:
1. Goldberg R., Aroda V., Bluemke D. et al. Effect
of long-term metformin and lifestyle in the diabetes
prevention program and its outcome study on coronary artery calcium. Circulation 2017. DOI:10.1161/
CIRCULATIONAHA.116.025483 http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/05/05/CIRCULATIONAHA.116.025483
2. Anabtawi A., Miles J. Metformin: nonglycemic
effects and potential novel indications. Endocr Pract.
2016;22(8):999-1007 http://journals.aace.com/doi/
pdf/10.4158/EP151145.RA
3. Chamberlain J, Herman W., Leal S, et al. Pharmacologic therapy for type 2 diabetes: Synopsis
of the 2017 American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes. Ann Intern Med.
2017;doi:10.7326/M16-2937 http://annals.org/aim/
article/2609290/pharmacologic-therapy-type-2-diabetes-synopsis-2017-american-diabetes-association
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ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Лекарствен продукт по лекарско предписание.
КХП 500 mg – март 2017
КХП 850 mg – март 2017
КХП 1000 mg – април 2017
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване.
СОФАРМА АД | София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16 | тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286 | www.sopharma.bg
УНИФАРМ АД | София 1797 | кв. Дървеница | ул. Трайко Станоев № 3
тел.: 02 970 0328 | 02 970 0307 факс: 02 971 2086 | office@unipharm.bg | www.unipharm.bg
Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на СОФАМЕТ, на следните адреси:
СОФАРМА АД | София 1797 | България | бул. Кл. Охридски № 3
тел. 02 8177413 | факс 02 9743759 | safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
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За пациенти със ЗДТ1 и ЗДТ2*
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Инсулинът от
днес
За стабилно утре 1-5

Стабилен ефект, който
продължава повече от 24 часа5,6

Скорост на глюкозна инфузия
(mg/kg/min)

Стабилен профил на активност #5

Стабилно5

Повече от 24 часа5,6

Равномерно
разпределение5

Време след инжектиране (часове)

Контрол на HbA1c, от който се
нуждаете7,9
По-нисък риск от хипогликемии в
сравнение с Lantus® при пациенти
със ЗДТ24,6,7
Доказана дългосрочна сърдечносъдова безопасност на гларжин 6,8
СЛЕДВАЩАТА ГЕНЕРАЦИЯ

БАЗАЛЕН ИНСУЛИН

* Лечение на диабет при възрастни пациенти (над 18 годишна възраст)
#
Това проучване (Becker RH, et al. Diabetes Care 2014) e рандомизирано, двойно сляпо, кръстосано , с два периода на лечение,
при 2 паралелни групи, което оценява ФК /ФД профил на Тoujeo® спрямо Lantus® в равновесно състояние при пациенти със ЗДТ1
(n=30). Кохорта 1: 18 пациента приемат Тoujeo® 0.4U/kg/дневно за 8 дни, след което преминават на Lantus® 0.4U/kg/дневно за още
8 дни. Кохорта 2: 12 пациента приемат Тoujeo® 0.6U/kg/дневно за 8 дни, след което преминават на Lantus® 0.4U/kg/дневно за още
8 дни. Приложена е еугликемична кламп техника за 36 часа.
ЗДТ1 - Захарен диабет тип 1; ЗДТ2 – захарен диабет тип 2
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ПРЕДЕФИНИРАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ
ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНТРОЛ 1–5
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За пациенти със ЗДТ1 и ЗДТ2*

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Инсулинът от
днес
За стабилно утре 1-5

Съкратена кратка характеристика
Име на лекарствения продукт. Toujeo 300 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка SoloStar. Всеки ml съдържа 300 единици инсулин гларжин (insulin glargine)
(еквивалентни на 10,91 mg). Всяка писалка съдържа 1,5 ml инжекционен разтвор, еквивалентни на 450 единици. Терапевтични показания. Лечение на захарен диабет при възрастни. Дозировка и начин на приложение. Toujeo е базален инсулин за приложение веднъж дневно по всяко време на деня, за предпочитане по едно и също време всеки ден. Схемата на прилагане (доза и време
на приложение) трябва да се определя индивидуално. При захарен диабет тип 1 Toujeo трябва да се прилага в комбинация с кратко-/бързодействащ инсулин, за покриване на инсулиновите
нужди по време на хранене. При пациенти със захарен диабет тип 2, Toujeo може да се прилага също и в комбинация с други антихипергликемични лекарствени продукти. Когато е необходимо,
пациентите може да прилагат Toujeo до 3 часа преди или след тяхното обичайно време на приложение. Започване на лечението. При пациенти със захарен диабет тип 1 Toujeo се прилага веднъж
дневно, с инсулина по време на хранене и изисква индивидуално коригиране на дозата. При пациенти със захарен диабет тип 2 препоръчителната дневна начална доза е 0,2 единици/kg, последвана от индивидуално коригиране на дозата. Преминаване от инсулин гларжин 100 единици/ml на Toujeo. Инсулин гларжин 100 единици/ml и Toujeo не са биоеквивалентни и не са директно
взаимно заменяеми.При преминаване от инсулин гларжин 100 единици/ml на Toujeo, това може да се извърши единица за единица, но може да е необходима по-висока доза Toujeo (приблизително 10-18%), за постигане на целевите диапазони на плазмените нива на глюкозата. При преминаване от Toujeo на инсулин гларжин 100 единици/ml, дозата трябва да се намали (приблизително с 20%), за да се намали рискът от хипогликемия. Преминаване от други базални инсулини на Toujeo. Преминаването от приложение веднъж дневно на базални инсулини, към приложение
веднъж дневно на Toujeo може да се извърши единица за единица въз основа на предишната доза на базалния инсулин. При преминаване от приложение два пъти дневно на базални инсулини, на
приложение веднъж дневно на Toujeo, препоръчителната начална доза на Toujeo е 80% от общата дневна доза на базалния инсулин, която се преустановява. По време на преминаването и през
първите седмици след това се препоръчва стриктно метаболитно проследяване. Специални популации. Toujeo може да се използва при хора в старческа възраст, пациенти с бъбречно и чернодробно увреждане. Педиатрична популация - Безопасността и ефикасността на Toujeo при деца и юноши на възраст под 18 години не са установени. Начин на приложение. Toujeo е само за подкожно приложение. Toujeo не трябва да се прилага интравенозно. Toujeo не трябва да се използва с инсулинови инфузионни помпи. Противопоказания Свръхчувствителност към активното
вещество или към някое от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба. Toujeo не е инсулин на избор при лечение на диабетна кетоацидоза. Вместо
това, в подобни случаи се препоръчва интравенозно прилагане на обикновен инсулин. Хипогликемия. Времето за поява на хипогликемия зависи от профила на действие на използваните инсулини, ето защо то може да се промени при промяна в схемата на лечение. Удълженото действие на инсулин гларжин може да увеличи времето за възстановяване от хипогликемия.Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия. Комбинация на Toujeo с пиоглитазон. Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие
на сърдечна недостатъчност. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако
настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие. Веществата,
които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват антихипергликемични лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици. Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени, фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти, тиреоидни хормони, атипични антипсихотични лекарствени продукти и протеазни инхибитори. Бета-блокери,
клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога
може да бъде последвана от хипергликемия. Бременност и кърмене. Бременност Няма клиничен опит от употребата на Toujeo при бременни жени. Употребата на Toujeo може да се обмисли по
време на бременност, ако е клинично необходимо. Кърмене Не е известно дали инсулин гларжин се екскретира в кърмата. При жени, които кърмят, може да се наложи коригиране на дозата инсулин и диетата. Нежелани лекарствени реакции. Следните нежелани реакции са наблюдавани по време на клиничните изпитвания, проведени с Toujeo и по време на клиничния опит с инсулин
гларжин 100 единици/ml. Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата
от инсулин. Описание на избрани нежелани реакции. Хипогликемия – много чести. Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане.
Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да се окажат животозастрашаващи. Реакции на мястото на инжектиране – чести. Реакциите на мястото на инжектиране включват
зачервяване, болка, сърбеж, уртикария, подуване, или възпаление. Повечето леки реакции спрямо инсулин на мястото на инжектиране, обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици. Нарушения на кожата и подкожната тъкан: липохипертрофия (чести) и липоатрофия (нечести). На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на
инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.
Алергичните реакции от бърз тип спрямо инсулин са редки. Подобни реакции спрямо инсулин (включително инсулин гларжин) или помощните вещества, могат например да бъдат свързани с
генерализирани кожни реакции, ангиоедем, бронхоспазъм, хипотония и шок, и могат да бъдат животозастрашаващи. Относно нечестите, редките и много редките нежелани лекарствени реакции, вижте пълния текст на КХП. 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; Р. България;тел.: +359 2 8903 417; факс: +359 2 8903 434; уебсайт: www.bda.bg. Предозиране. Симптоми: Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и животозастрашаваща хипогликемия. Овладяване: Леките епизоди на хипогликемия - с перорален прием на въглехидрати.
По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане - с глюкагон интрамускулно/подкожно, или с концентрирана глюкоза интравенозно. Фармакодинамични свойства. Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, дългодействащи. АТС код: А10АЕ04. ПРУ:Sanoﬁ-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main,
Германия. РУ:EU/1/00/133/035;
Дата на първо разрешаване: 27.06. 2000 г.; Дата на последно подновяване: 27.06. 2010 г.; Дата на актуализиране на текста: 15.09.2016 г.
Лекарствен продукт по лекарско предписание.
Преди да предпишете този лекарствен продукт, моля запознайте се с пълната КХП.
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9 ГРАНИЦИТЕ
ПРЕДЕФИНИРАНЕ 4НА
ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНТРОЛ 1–5
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Няма полза
от стриктния
гликемичен
контрол при
децата с хипергликемия
в интензивните отделения
При критично болни деца с
хипергликемия няма ползи от
стриктния гликемичен контрол,
целящ постигане на нормални
нива на кръвната глюкоза (КГ
4.4-6.1 mmol/l), спрямо високите стойности (8.3-10 mmol/l), показаха резултатите от клинично
проучване, публикувани в New
England Journal of Medicine (1).
Oсвен това, стриктният гликемичен контрол е асоцииран с повишена вероятност за възникване на обусловени от медицинските грижи инфекции и на тежка хипогликемия.
Тези резултати показват, че
стриктният контрол (КГ 4.4-6.1
mmol/l), при критично болни деца
с хипергликемия, хоспитализирани в нехирургични интензивни отделения, не само, че не е от полза,
но дори може да е свързан с някои допълнителни рискове.
В мултицентрови изпитвания е
демонстрирано, че стремежът към
постигане на нормални нива на
кръвната глюкоза (КГ) не води до
подобряване на изхода при критично болни деца и възрастни
след сърдечни операции. Липсват,
обаче, изследвания с малки пациенти, които не са били подложени
на кардиохирургия.
В рандомизирано едноцентрово клинично проучване с участието на критично болни възрастни
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с хирургични интервенции беше
демонстрирано, че стриктният
гликемичен контрол (КГ 4.4-6.1
mmol/l) понижава заболеваемостта и смъртността, но тези резултати не са потвърдени в последващи изпитвания с възрастни.
Данните от изследвания, оценяващи стриктния гликемичен контрол при децата, са непоследователни; в ретроспективни проучвания е демонстрирана асоциация
между хипергликемията и лошата
прогноза.
Едноцентрово
рандомизирано изпитване с участието на деца,
повечето от които са претърпяли кардиохирургични операции,
показа сигнификантно понижени
смъртност и честота на инфекции
и по-кратък болничен престой
при по-ниските таргетни нива на

гликемията, отколкото при по-високите, но за сметка на повишена
честота на хипогликемия (нива на
кръвната глюкоза <2.2 mmol/l).
Други изследователи са установили значително понижена заболеваемост при по-ниските прицелни стойности на КГ, отколкото
при по-високите при педиатрични
пациенти с изгаряния.
Мултицентрови
проучвания
върху стриктния гликемичен контрол при деца са с участието предимно на болни, претърпяли сърдечни операции. Те не са показали по-ниска смъртност, по-кратка продължителност на болничния престой или по-малко асоциирани със здравните грижи инфекции, отколкото конвенционалния гликемичен контрол, но са демонстрирали понижени разходи за
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медицински грижи.
Aнкета сред специалистите по
интензивна педиатрия идентифицира големи вариации в клиничната практика по отношение на
прицелните стойности на КГ. Тези
специалисти подчертават, че безопасното адаптиране на дозата на
непрекъснатата инфузия с инсулин, с цел минимизиране на рисковете за хипогликемия, е от изключителна важност.
В представеното проучване
HALF-PINT* е оценена хипотезата, че стриктният гликемичен контрол – стойности на КГ от 4.4 до
6.1 mmol/l (ниски таргетни нива)
спрямо стойности от 8.3 до 10
mmol/l (високи таргетни нива) би
довел до увеличаване на дните извън интензивното отделение (ICU)
при критично болни деца с хипергликемия, които са със сърдечна
или дихателна недостатъчност.
В изпитването е визирана кохорта от педиатрични пациенти в
ICU, които биха имали най-големи ползи от стриктния гликемичен
контрол – тези с най-висок риск
за летален изход и с най-продължителен престой.
Настоящето изпитване е проведено в 35 центъра, като критично болни деца с потвърдена
хипергликемия (с изключение на
претърпялите кардиохирургия) са
рандомизирани в една от две групи на гликемичен контрол.
Участниците са били на възраст от 2 седмици до 17 години,
които са получавали вазоактивна поддръжка поради хипотензия
или които са били подложени на
инвазивна механична вентилация.
Клиницистите са се ръководили
според продължителното мониториране на КГ и точно дефинирани методи за адаптиране на дозата на инсулина. Първичният показател за ефективност е бил броят
на дните инзвън интензивното отделение до 28-ия ден.
Използвани са продължително
мониториране на глюкозата и ръководено от компютър адаптиране
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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
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София Еърпорт Център
Офис сграда 2, етаж 1, офис 111
Тел.:+359 2 807 67 40, Факс.:+359 2 975 39 99
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www.bbraun.bg
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на инсулиновата доза с цел свеждане до минимум на хипогликемията.
През периода от април 2012 до
септември 2016 са били рандомизирани общо 713 пациенти; 360 от
тях са били разпределени в групата с по-ниски таргетни нива, а
353 – в тази с по-високи таргетни
нива; тези участници са включени
в статистическия анализ (intention
to treat) на първичния изход.
Набирането на пациенти е прекратено преждевременно поради
малката вероятност за ползи и заради вероятността за вредни ефекти. В крайния анализ са включени общо 698 болни (349 във всяка
група). Изходните им характеристики, включително нивата на гликемията, са били сходни.
Статистическият анализ (intention-totreat) показва, че средният брой на дните извън ICU (първичен показател за ефективност)
не се е различавал съществено между първата и втората група (съответно 19.4 и 19.4 дни;
р=0.58).
Вторичните показатели за ефективност са
включвали смъртността на 90-ия ден, тежестта на органната дисфункция
(според Pediatric Logistic Organ
Dysfunction - PELOD скорa*),
броят на дните без апаратна вентилация до ден 28, честотата на
асоциирани със здравните грижи инфекции според дефиниците
на американския Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC), както и честотата на
хипогликемия.
Между двете групи участници
не са наблюдавани статистически
значими различия в смъртността,
тежестта на органната дисфункция или броя на дните без апаратна вентилация.
Децата от групата с по-ниски
таргетни нива на КГ са имали повисока честота на асоциирани със
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здравните грижи инфекции, отколкото тези от групата с по-високи таргетни нива (12 oт 349 болни, 3.4% спрямо 4 oт 349 пациенти, 1.1%; р=0.04), както и повисоки честоти на тежка хипогликемия (КГ<2.2 mmol/l) - респективно 18 (5.2%) спрямо 7 случая
(2.0%); р=0.03).
Почти всички пациенти от групата с по-ниски таргетни нива на
гликемията (344 oт 349 участници, 98.6%) са получили инсулинова терапия според протокола, със
средна доза от 0.74 UI/kg/ден през
периода на проучването, в сравнение с 215 oт 349 болни от групата
с високи таргетни нива (61.6%),
със средна доза от 0.01 UI/kg/ден.
В допълнение към продължи-

телното мониториране на КГ, изследователите са провели повече измервания на КГ за 24-часов
период при първата група (ниски
таргетни нива) – средно 17.4 измервания, отколкото при тези от
кохортата с високи таргетни нива
– средно 7 измервания (р<0.001).
Тежка хипогликемия (КГ<2.2
mmol/l), за която е преценено
от изследователите на базата на
предварително дефинирани критерии, че се дължи на приложението на инсулин, е настъпила при 13
oт 349 пациенти (3.7%) от групата с ниски прицелни стойности на
глюкозата, в сравнение с 1 oт 349
(0.3%) пациенти в групата с по-високи прицелни стойности (р=0.01).
С включването на случаи, за

Брой 5, 2017

които е преценено, че хипогликемията не е асоциирана с доставката на инсулин, цялостната честота
е била по-висока при кохортата с
ниски таргетни стойности, отколкото при тази с високи - съответно 18 (5.2%) спрямо 7 (2.0%) пациенти (р=0.03).
При трима участници, които са
имали гърчова активност в ICU
преди включването им в проучването, са наблюдавани гърчове по време на епизод на хипогликемия. Не
е докладвано за други усложнения
на ниските нива на КГ. Честотата
на хипокалиемия (К <2.5 mmol/l) e
била сходна между двете групи.
В проучването не са установени сигнификантни различия в
броя на дните извън интензивното
отделение (ICU) или на
някой от другите вторични крайни показатели при ниските (4.46.1 mmol/l) спрямо повисоките нива на гликемията (8.3-10 mmol/l).
Болничната смъртност на 28-ия ден е
била несигнификантно
по-висока при участниците от групата с пониски таргетни нива,
отколкото при тези с
по-високи
прицелни
стойности (р=0.09), а разликата
между двете групи по отношение
на този показател е била несигнификантна на 90-ия ден. (ЗВ)
* PELOD скорът оценява пет органни
функции, използвайки 10 показателя: неврологична (Глазгоу кома скала скор и зенична реакция), сърдечносъдова (лактатемия, средно артериално налягане), бъбречна (креатинин), респираторна (съотношение PaO2/FiO2, PaCO2, инвазивна вентилация) и хематологична (левкоцитен и тромбоцитен брой).
Акроними на клиничните проучвания:
HALF-PINT - Heart and Lung Failure-Pediatric
Insulin Titration
SPECS - Safe Pediatric Euglycemia in Cardiac Surgery
CHiP - Control of Hyperglycaemia in Paediatric Intensive Care
Използван източник:
1. Agus M., Wypij D., Hirshberg E. et al. Tight
glycemic control in critically ill children. N
Engl J Med 2017; 376:729-741 www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJMoa1612348
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Кардиология

Указания на
ESC от 2016 за
поведение при
СН и указания
на ADA от 2017
за терапия
на пациенти
със ЗДТ2 и
установено атеросклеротично
ССЗ с цел
подобряване на
сърдечносъдовата прогноза
Антидиабетното
средство
empagliflozin не само, че има добър профил на сърдечносъдова
безопасност, но подобрява и сърдечносъдовата прогноза при пациенти със захарен диабет тип
2 (ЗДТ2) и съществуващо атеросклеротично сърдечносъдово заболяване (ССЗ), показаха резултатите от проучването EMPAREG OUTCOME (1).
Хората със ЗДТ2 имат повишен
риск да развият ССЗ и свързани
с това неблагоприятни крайни резултати като миокарден инфаркт
(МИ), инсулт и сърдечна недостатъчност (СН).
Наличието на ЗДТ2 удвоява риска за сърдечносъдова (СС)
смърт, а едновременното наличие на ЗДТ2 и анамнеза за МИ е
свързано с четири пъти по-висок
риск за СС смърт в сравнение с
наличието само на ЗДТ2 или само
на преживян МИ.

Тези факти подчертават колко
важни са стратегиите за намаляване на СС риск при болните със
ЗДТ2 и особено при случаите с
придружаващо ССЗ, като грижите за подобни пациенти трябва да
бъдат обща задача на ендокринолози и кардиолози.
Силната
зависимост
между ССЗ и ЗДТ2 повдигна важния
клиничен въпрос относно СС безопасност на антидиабетните лекарствени средства, оценена посредством техните ефекти върху крайни СС резултати като: СС
смърт, МИ, инсулт и хоспитализации поради СН.
Съгласно изискването от 2008
година на Американската агенция за храните и лекарствените
средства (FDA), всички нови антидиабетни средства трябва да
бъдат допълнително изследвани
за потенциален СС риск в специално проведени за целта клинични проучвания от типа CVOT
(cardiovascular outcome trial).
В тези проучвания, всеки нов
глюкозопонижаващ медикамент,
преди да бъде одобрен за употреба от FDA, трябва да e доказал, че е поне толкова ефективен
(да изпълни критерия за неинфериорност) за намаляване на честотата на предварително заложените
СС крайни резултати, колкото е и
стандартното лечение.
EMPA-REG OUTCOME е рандомизирано, двойно-сляпо, клинично проучване от типа CVOT,
което установи, че инхибиторът
на натриево-глюкозния котранспортер-2 (SGLT2i) empagliflozin
(Jardiance, Boehringer Ingelheim)
не само, че не е свързан със СС
риск при пациенти със ЗДТ2 и съществуващо ССЗ, но постига при
тези болни сигнификантна редукция на СС смъртност с 38%
(р<0.0001) и на хоспитализациите поради СН – първа или рекурентна - с 35% (p<0.002) в сравнение с плацебо и в допълнение
на стандартната кардиологична
терапия (1).
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Около 50% от участниците в
това проучване са били с изходна
анамнеза за МИ, 75% - с установена многоклонова исхемична болест на сърцето (ИБС) и 10% - с
изявена СН, като 95% са получавали терапия с антихипертензивни средства, над 80% - със статини и почти 90% - антикоагуланти/
антиагреганти.
Резултатите от EMPA-REG показват, че при популация със
ЗДТ2, в която над 75% са на терапия със статини и над 80% - с
АСЕ инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери, 39 души
трябва да бъдат лекувани за период от три години с empagliflozin,
за да бъде избегнат един случай
на смърт.
Въз основа на постигнатите
благоприятни
резултати,
FDA разреши през 2016 година
empagliflozin да се прилага за намаление на СС смърт при пациенти със ЗДТ2 и ССЗ (2).
Употребата на този медикамент
може да доведе до редукция на
СС риск с 52% в сравнение с плацебо (съотношение на риска - HR
0.48; доверителен интервал - ДИ
95% 0.27–0.85) (3).
В обновените през 2016 година указания на Европейското
кардиологично дружество (ESC)
също се подкрепя приложението
на empagliflozin при пациенти със
ЗДТ2 за превенция или забавяне
на появата на СН и удължаване
на продължителността на живота
им (4).
В публикуваните през 2016 година обединени европейски указания за превенция на ССЗ в клиничната практика се препоръчва
при пациенти със ЗДТ2 и установено ССЗ да се има предвид ранното включване на терапия с инхибитор на натриево-глюкозния
котранспортер (SGLT2i), тъй като
тази терапия, специално с емпаглифлозин, може да редуцира сърдечносъдова (c 38%) и общата
смъртност (c 32%), както и хоспитализациите поради СН (c 35%), в
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сравнение със стандартните грижи, без да води до значими нежелани ефекти (5).
При пациенти със субоптимален контрол на ЗДТ2 и установено атеросклеротично ССЗ, да се
използва емпаглифлозин за намаляване на риска за смърт, се подчертава и в ревизираните през
тази година стандарти на Американската диабетна асоциация
(ADA) (6).
Тази нова препоръка се основава на резултатите от проучването EMPA-REG OUTCOME, проведено при пациенти с по-голяма
продължителност на ЗДТ2 (над 10
години при 57%), от които почти всичките са с установено ССЗ
(99%).
При тази популация болни, лечението с емпаглифлозин
за период от 3.1 години е довело до редукция на комбинирания краен резултат от МИ, инсулт
и СС смърт с 14%
(10.5 спрямо 12.1%
в плацебо-групатa) и
на СС смърт с 38%
(3.7 спрямо 5.9%).
Доколко други SGLT2 инхибитори имат сходен ефект при пациенти с висок СС риск и дали
empagliflozin или друг представител на този клас би имал сходен
ефект при диабетно болни с нисък СС риск все още не е напълно уточнено.
Като SGLT2i, empagliflozin намалява хипергликемията, тъй като
понижава реабсорбцията на филтрираната глюкоза в проксималните каналчета на бъбречните нефрони и увеличава глюкозурията.
Повишената екскреция на глюкоза в урината е свързана със значима и постоянна загуба на телесно тегло (дневно се екскретират
около 60-100 грама глюкоза, като
на всеки грам се губят 4 kcal, което означава 240-400 kcal/ден) и
до леко увеличение на осмотична-
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та диуреза и натриурезата.
СС ползи от този медикамент
по-вероятно се дължат на разнообразни ефекти, които са свързани директно или индиректно с индуцираните от empagliflozin глюкозурия и диуреза като: антихипергликемичен (независимо от
функцията на бета-клетките и инсулина понижение на кръвната глюкоза, подобряване на глюкозната токсичност и много нисък риск за хипогликемия като
монотерапия или в комбинация
с metformin), антихипертензивен
(повишена екскреция на натрий в
урината), загуба на тегло (негативен калориен баланс) и кардио-ренални хемодинамични ефекти (3,

6, 7).
Други потенциални ползотворни механизми на действие са: редукция на симпатиковия тонус и
на съдовата резистентност, намаление на плазмения обем, понижаване на оксидативния стрес и редукция на кислородните нужди на
миокарда.
Хемодинамичният ефект на медикамента може да е от полза при
пациенти с клинична или субклинична сърдечна дисфункция, което да води до намален риск за поява и влошаване на СН.
SGLT2 са отговорни за над
90% от глюкозната реабсорбция в
S1 и S2 сегмента на проксималните каналчета на нефроните, докато SGLT1 са свързани с останалите 10% на глюкозна реабсорбция
в S3 сегмента.
От трите SGLT2 инхибито-
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ра, еmpagliflozin има най-висока избирателност към глюкозния транспортер SGLT2 спрямо SGLT-1 (>2500 пъти), следван
от dapagliflozin (>1200 пъти) и
canagliflozin (>250 пъти) (3). (ДЯ)
* EMPA-REG OUTCOME - Empagliflozin
Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2
Diabetes Mellitus Patients
Използвани източници:
1. Zinman B., Wanner C., Lachin J. et al. Empaglifozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med.
2015;373(22):2117–28
www.nejm.org/doi/
pdf/10.1056/NEJMoa1504720
2. FDA approves Jardiance to reduce cardiovascular death in adults with type 2 diabetes.
www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm531517.htm. Accessed
15 Dec 2016
3. Ampudia-Blasco F., Romera I., Arino B., Gomis R. Following the results of the EMPA-REG
OUTCOME trial with empaglifozin, is it possible to speak of a class efect? Int J Gen Med.
2017;10:23–26 www.dovepress.com/internationaljournal-of-general-medicine-archive39
4. Ponikowski P., Voors A.,
Anker S. еt al. 2016 ESC
Guidelines for the diagnosis and treatment of acute
and chronic heart failure:
The Task Force for the diagnosis and treatment of
acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)
Developed with the special
contribution of the Heart
Failure Association (HFA)
of the ESC. Eur Heart
J. 2016; 37: 2129-2200
https://academic.oup.com/eurheartj/
article/37/27/2129/1748921/2016-ESC-Guidelines-for-the-diagnosis-and
5. Piepoli M., Hoes A., Agewall S. et al. 2016
European Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice: The Sixth Joint
Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular
Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and
by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association
for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016; 37: 23152381
https://academic.oup.com/eurheartj/
article/37/29/2315/1748952/2016-EuropeanGuidelines-on-cardiovascular-disease
6. Standards of Medical Care in Diabetes –
2017. American Diabetes Association. Diabetes
Care 2017; 40:Suppl.1
7. Sattar N., McLaren J., Kristensen S.et al.
SGLT2 inhibition and cardiovascular events:
why did EMPA-REG outcomes surprise and
and what were the likely mechanisms? Diabetologia 2016;59(7):1333–9 https://link.springer.
com/article/10.1007/s00125-016-3956-x
8. Marx N., McGuire D. Sodium-glucose cotransporter-2 inhibition for the reduction of cardiovascular events in high-risk patients with diabetes mellitus. European Heart Journal 2016;
37, 3192-3200 https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/42/3192/2536380/Sodiumglucose-cotransporter-2-inhibition-for-the
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При пациенти със захарен диабет тип 2 и
установено СС заболяване,
Кардиология

СС СМЪРТ ИМА
НОВ ПРОТИВНИК
↓RR* ЗА
СС СМЪРТ

BG/SYN/0317/00007

ПРИ ВКЛючВАНе
КЪМ СТАНДАРТНО
ЛечеНИе1,2#

АКТУАЛИЗИРАНА
ПРОДУКТОВА
ИНФОРМАЦИЯ1,2

#
HR=0.62 (95 % CI: 0.49, 0.77) P< 0.001; HR, hazard ratio (коефициент на риска); *RR, relative risk (относителен риск).
Лекарствени продукти по лекарско предписание. Преди да предпишете JARDIANCE® или SYNJARDY®, моля, прочетете съответната актуална Кратка характеристика на продукта1,2, достъпна на уебсайта на
Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu/. Дозови форми, налични в България: Jardiance® (empagliflozin 10 mg); Synjardy® (empagliflozin 5 mg/metformin hydrochloride 850 mg); Synjardy®
(empagliflozin 5 mg/metformin hydrochloride 1000 mg).
▼ Тези лекарствени продукти подлежат на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да
съобщават всяка подозирана нежелана реакция.
Източници: 1. КХП JARDIANCE®, 19.07.2017 г. 2. КХП SYNJARDY®, 19.07.2017 г. 3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015.
doi:10.1056/NEJMoa1504720.
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Указания
от 2017 за
контрол на
артериалната
хипертония
при пациенти
със захарен
диабет
Американската диабетна асоциaция (ADA) ревизира стандартите си за контрол на
артериалната хипертония (АХ) при
пациенти със захарен диабет (ЗД) от
2003 година, като
новият вариант на
ръководството бе
публикуван
през
септември в списание Diabetes Care
(1).
Артериалното налягане (АН)
трябва да бъде измервано рутинно при всяка контролна визита. При пациенти, при които
се установят повишени стойности на АН (=/>140/90 mmHg),
но за които не е известно до момента да имат АХ, наличието на
подобни високи стойности трябва да бъде потвърдено при следващ контролен преглед, в рамките на един месец, за да се постави диагнозата АХ.

Основните препоръки за
клиничната практика
Силна подкрепа на препоръката за домашното измерване
на АН при всички хипертензивни пациенти със ЗД за идентифициране на „хипертония на бя-
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лата престилка“ (измерено в лекарския кабинет АН=/>140/90
mmHg и нормални стойности
<135/85 mmHg, без прилагане на лечение, в домашни условия).
Мониторирането на АН извън лекарския кабинет е важно
и за изключване на маскирана
хипертония (АН<140/90 mmHg,
измерено в лекарския кабинет
или в клиниката, но =/>135/85
mmHg в домашни условия).
Измерване на АН в право положение на тялото се препоръчва при първоначалната оценка, както и при по-нататъшното

проследяване на пациента, или
при наличие на симптоми на ортостатична хипотония.
При диагностициране на ортостатична хипотония (спадане
на систолното АН с 20 mmHg
или на диастолното АН с 10
mmHg в рамките на три минути след изправяне на тялото в
сравнение със стойностите в
легнало положение), се препоръчва редовно мониториране на
АН.
Ортостатичната
хипотония
е честа при пациентите със ЗД
тип 2 и се свързва с повишен
риск за смърт и сърдечна недостатъчност.
Особено важно е АН да се
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проследява посредством систематични (повтарящи се) измервания както за потвърждаване на диагнозата АХ, така и за
титриране на антихипертензивните медикаменти.
Прицелните стойности на
АН при повечето от пациентите със ЗД и АХ са систолно АН
<140 mmHg и диастолно АН<90
mmHg.
По-ниски стойности на систолното и диастолното АН като
нива <130/80 mmHg могат да
бъдат подходящи при пациенти
с висок риск за сърдечносъдово заболяване, ако е възможно
те да бъдат постигнати без прекалено
натоварване и рискове от терапията
за интензивен контрол на АН (хипотония,
нежелани
странични ефекти).
Мета-анализ
на клинични проучвания
показва, че антихипертензивната
терапия при хора със
ЗД и изходно АН
=/>140/90 mmHg
намалява рисковете за атеросклеротично сърдечносъдово заболяване, сърдечна недостатъчност, ретинопатия и албуминурия. Поради това, повечето от хипертониците със ЗД
тип 1 или тип 2, трябва да бъдат лекувани, за бъде постигнато, като минимум, ниво на АН
<140/90 mmHg.
Интензифицирането на антихипертензивната терапия за понататъшно понижаване на АН
(<130/80 или <120/80 mmHg)
може да бъде от полза при селектирани пациенти със ЗД, показват резултатите от клинични
проучвания и мета-анализи на
клинични проувания.
Подходящи за интензивен
контрол на АН са случаите с
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по-висок риск за сърдечносъдови събития (особено за инсулт) или с албуминурия, които
могат да постигнат относително
лесно и без съществени нежелани странични ефекти по-ниските таргетни стойности.
Промените в начина на живот
с цел понижаване на АН включват: мерки за загуба на тегло
(при случаите с наднормено тегло или затлъстяване и нива на
АН >120/80 mmHg), спазване
на DASH (Dietary Approaches
to Stop Hypertension) хранителен план (редуциран прием на
натрий, увеличен внос на калий,
повишена консумация на плодове, зеленчуци и на нискомаслени млечни продукти, ограничаване на прекомерния прием на
алкохол до 2 алкохолни единици при мъжете и една алкохолна единица при жените дневно)
и повишена физическа активност (30-45 минути бързо ходене през повечето дни от седмицата).
Силна подкрепа на препоръката, че в допълнение на промяната в начина на живот, при пациенти с потвърдени, измерени
в лекарския кабинет, стойности
на АН=/>140/90 mmHg, трябва да бъде назначена фармакологична терапия, като дозите на
медикаментите трябва да бъдат
титрирани с цел да се постигнат
прицелните нива на АН.
В указанията е включен алгоритъм за лечение на потвърдена АХ при хора със ЗД и специфична информация за избор на
фармакологична терапия, базиран на изходните стойности на
АН, бъбречната функция, отговора към терапията и нежеланите странични ефекти (фигура 1).
Освен мерките за промяна в
начина на живот, при пациенти
с потвърдени стойности на АН,
измерени в лекарския кабинет,
между 140/90 mmHg и 159/99
mmHg, може да се провежда
фармакологична терапия на АХ
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с един медикамент.
Началното лечение на АХ
трябва да включва медикамент
от клас, за който е установено, че намалява сърдечносъдовите събития при хората със
ЗД като: инхибитор на ангиотензин-конвертиращия
ензим
(ACEi) или ангиотензин-рецепторен блокер (ARB), тиазид-подобен диуретик или дихидропиридинов блокер на калциевите
канали (CCB).
При случаите с потвърдени, измерени в лекарския кабинет, стойности на АН=/>160/100
mmHg, в допълнение на промяната в начина на живот, се препоръчва назначаване на терапия
с две антихипертензивни средства, с титриране на техните
дози, или двойна комбинация с
фиксирани дози в една таблетка
на следните медикаменти: блокер на ренин-ангиотензиновата (RAS) система/дихидропиридинов CCB или RAS блокер/тиазид-подобен диуретик (силна
подкрепа на тази препоръка за
намаляване на сърдечносъдовите събития при хората със ЗД).
Комбинацията на ACEi и ARB
не се препоръчва като средство
за постигане на таргетните нива
на АН.
При пациенти със ЗД и съотношение албумин/креатинин
в урината (UACR) =/>300 mg/g
(силна подкрепа на препоръката) или ниво на креатинин 30299 mg/g (умерена подкрепа на
препоръката), за първа линия
терапия на АХ да се използва
ACEi или ARB, в максимално
толерирана доза за контрол на
АН, с цел да се намали рискът
за прогресивно бъбречно заболяване.
ACEi или ARB осигуряват
уникални ренопротективни ползи, когато се използват за лечение на АХ, при пациенти с албуминурия (UACR=/>30 mg/g и
особено ≥300 mg/g).
Затова, лечение на АХ с
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ACEi или ARB трябва да се назначава при всеки пациент с албуминурия, независимо от нейната степен (включително при
UACR =/>30 mg/g)
При липса на албуминурия,
рискът за прогресивно бъбречно заболяване e нисък и превъзходството на ACEi или ARB
над останалите класове антихипертензивни средства за превенция на сърдечносъдовите
събития не е толкова ясно изразено.
При намалена поносимост
към един клас антихипертензивни средства, да се използва другият препоръчван клас.
ACEi и ARB се свързват със
сходни ползи и рискове, поради
което могат да бъдат взаимно
заменяеми при намалена поносимост към всеки един от тях.
При прилагане на терапия с
ACEi или ARB и/или диуретик,
да се мониторира нивото на
креатинина/скоростта на гломерулната филтрация (eGFR).
Mикроалбуминурията не е
показател за диабетна бъбречна болест, но е маркер и прогностичен фактор за сърдечносъдов риск. Прогресия на албуминурията >300 mg/ден, въпреки
прилаганата терапия, е индикатор за нефропатия.
Хората с диабетна бъбречна
болест имат силно повишен риск
за хиперкалиемия при eGFR<45
ml/min/1.73 m 2 или серумно
ниво на калий >4.5 mmol/l на
фона на терапия с диуретик. Едновременното наличие на намалена eGFR и повишен серумен
калий може да увеличи осем
пъти риска за развитие на хиперкалиемия, ако към терапията
се добави spironolactone и ACEi
или ARB.
Не се препоръчва приложението на RAS инхибитор при пациенти без АХ с цел превенция
на развитието на диабетна бъбречна болест.
Пациенти с резистентна хи-
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Telmisartan | 80 mg x 30 tablets

НЗОК код
CG 141

ЛечеНие На есеНциаЛНа хипертОНия при възрастни
сърдечНО-съдОва прОфиЛаКтиКа – намаляване на
риска от настъпване на сърдечно-съдови инциденти при
възрастни с изявена атеротромботична сърдечно-съдова
болест (анамнеза за коронарна болест на сърцето,
мозъчен инсулт или увреждане на периферни артерии)
или захарен диабет тип 2 с документирано увреждане на
таргетните органи
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Фиг. 1. Препоръки за лечение на потвърдена АХ при хора със ЗД
Изходно АН между 140/90 mmHg
и 160/100 mmHg

Изходно АН=/>160/100 mmHg

Започни с едно лекарствено
средство

Започни с две лекарствени
средства

Промяна в начина на живот

Албуминурия*

Aлбуминурия*

Не

Да

Не

Да

Избери едно лекарство:
l ACEi
l ARB
l CCB***
l Диуретик**

Започни:
l ACEi
l ARB

Избери лекарство при 2 от 3 възможности:
l ACEi или ARB
l ССB***
l Диуретик**

Започни:
l ACEi или ARB

и
l ССВ*** или диуретик**

Следи стойностите на АН и нежеланите странични ефекти
Добра поносимост на лечението
и постигнати цели

Продължи терапията

Целите не са постигнати

Целите не са постигнати

Нежелани странични ефекти

Добави средство от друг клас
l ACEi или ARB
l ССВ***
l Диуретик**

Преминаване на алтернативен
медикамент
l ACEi или ARB
l ССВ***
l Диуретик**

Нежелани
странични
ефекти

Следи стойностите на АН и нежеланите странични ефекти
Добра поносимост на лечението
и постигнати цели

Продължи терапията

Целите не са постигнати или има нежелани странични ефекти
и на трите класа

Да се прецени дали да се добави минерал-кортикоиден рецепторен антагонист
Прехвърляне на пациента за консултация със специалист за лечение на АХ

*ACEi или ARB може да се използва за лечение на пациенти с АХ и UACR 30–299 mg/g и се предпочита при UACR =/>300 mg/g
** Тиазидно-подобни диуретици, дългодействащи средства за понижаване на риска за сърдечносъдовите събития, като chlorthalidone и indapamide,
имат предимство
*** Дихидропиридинови

пертония,
дефинирана
като
АН=/>140 mmHg, въпреки прилаганата стандартна терапия
с промяна в начина на живот
плюс диуретик и две други антихипертензивни
лекарства,
трябва да бъдат консултирани с
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кардиолог, който е специалист
по АХ.
Ръководството включва и
указания за поведение при специфични популации със ЗД като
бременни жени и хора над 65
години. (ДЯ)
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Използван източник:
1. de Boer I, Sripal Bangalore S., Benetos A. et al. Diabetes and hypertension: A Position Statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care
2017 Sep; 40(9): 1273-1284 https://
doi.org/10.2337/dci17-0026
http://
care.diabetesjournals.org/content/diacare/40/9/1273.full.pdf
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Преустановяването
на НОАК
при аблация
по повод на
предсърдно
мъждене
носи риск
Прекъсването на терапията с не-витамин К антагонисти орални антикоагуланти (НОАК) преди провеждане на аблация по повод на предсърдно мъждене (ПМ) не само че не е
необходимо, а носи и риск
за мозъка. Данните са от
проучване,
представено
на конгреса на European
Heart Rhythm Association
(EHRA)
EUROPACECARDIOSTIM 2017 (1).
Известно е, че провеждането на радиофреквентна аблация (РФА) в лявото
предсърдие за лечение на
ПМ е свързано с повишен
риск за асимптомни мозъчни лезии (АМЛ) в резултат
на тромбемболия. Значението на тези АМЛ е неясно,
въпреки че някои проучвания ги свързват с бъдещи
когнитивни нарушения.
В центъра, в който е проведено настоящето проучване (Elisabethinen University
Teaching Hospital, Линц,
Австрия), извършването на
магнитно резонансно изследване (MRI) на мозъка преди
и след РФА е рутинна процедура.
По-рано, освен тези две преи пост-процедурни образни изследвания, пациентите са били
проследявани и дългосрочно с

MRI, което вече не се провежда
рутинно, тъй като резултатите са
показали, че АМЛ с размер около 5 mm престават да се виждат
след третия месец, докато тези
>1 cm персистират, но остават
асимптомни.
За да се предотврати тромбемболия по време на РФА, се
препоръчва да не се прекъсва пероралната антикоагулантна терапия. Целта на цитираното изследване е да сравни честотата на АМЛ по време на РФА
на фона на непрекъсната терапия с антагонисти на витамин К
(ВКА) или с НОАК, прекъснати

един ден преди интервенцията.
Включени са 408 участници с
пароксизмално или персистиращо ПМ, планирани за РФА, при
които се провежда MRI на глава
за оценка на АМЛ.
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Болните на НОАК (96) са с
по-голям диаметър на лявото
предсърдие и по-висок изходен
тромбемболичен риск, оценен
като по-голям размер на ляво
предсърдие (p=0.01), по-висок
изходен CHA 2DS2-VASc скор
(р=0.003) и по-ниско активирано време на съсирване (АСТ)
(р<0.0001).
Интрапроцедурната антикоагулация е с heparin и в двете
групи, титриран така че да се
достигне АСТ между 300 и 400
sec. Въпреки това, постигнатото
АСТ е значително по-ниско при
случаите, при които терапията с
НОАК е била прекъсната.
При 29 (9.6%) от пациентите в групата с ВКА
и при 18 (17.3%) от тези
в групата с НОАК се установяват нови АМЛ на
постпроцедурното мозъчно
MRI (p=0.049). И в двете
групи няма смъртност, инсулти или необходимост от
сърдечна хирургия.
Независими предсказващи фактори за възникването на АМЛ са по-големите размери на лявото предсърдие, по-високият тромбемболичен риск (по-висок CHA 2DS2-VASc скор)
и по-ниското АСТ по време на РФА.
Данните от проучването не показват, че ВКА
трябва да се предпочитат
пред НОАК преди РФА.
По-скоро те подчертават
необходимостта да не се
прекъсва антикоагулантната терапия при провеждане на РФА, независимо от
това дали тя е с ВКА или
НОАК. (ЯС)
Използван източник:
1. Derndorfer M., Martinek M., Sigmund E. et
al. Novel oral anticoagulants vs warfarin to prevent asymptomatic cerebral lesions during ablation of atrial fibrillation. Europace 2017; 19
(Suppl 3), iii30 http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=1207&sessId=212
28&subSessId=0&searchQuery#.WWJPNk3WUm
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Прогностично
значение на
дългосрочните промени
в артериалното налягане
при пациенти
с хронична
сърдечна недостатъчност
Ниските стойности на систолното артериално налягане
- САН (<90 mmHg) и изразените дългосрочни промени на
САН са свързани с лоша прогноза при пациентите с хронична сърдечна недостатъчност
(ХСН), показаха резултатите
от швейцарско проучване, публикувани в European Journal of
Heart Failure (1).
ХСН е общия финален етап
на много сърдечни заболявания. Тя остава основно причина за смъртност и инвалидизация в света и е свързана със
значителни здравни разходи.
Асоциацията между ниското
АН и прогнозата в общата популация остава противоречива.
Повечето проучвания анализират ефектите на антихипертензивната терапия при хипертоници. Болните с ХСН, обаче,
имат различни придружаващи
заболявания и по-лоша прогноза в сравнение с тези с артериална хипертония (АХ).
Докато целите на лечението при хипертониците са понижение на АН за подобрение
на прогнозата, то при пациентите с ХСН фокусът е върху
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подобряване на прогнозата с
различни класове медикаменти
(блокери на ренин-ангиотензин алдостероновата система:
ангиотензин-рецептор неприлизинов инхибитор sacubitril/
valsartan, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим,
ангиотензин-рецепторни блокери, минерал-кортикоидни антагонисти; бета блокери и инхибитор на If каналите в синусовия възел), за които е доказано благоприятното прогностично повлияване, като някои
от тях имат същевременно и

антихипертензивен ефект.
Стандартната терапия за
ХСН, която, освен изброените медикаменти, обикновено
включва и диуретици за симптоматично повлияване, индуцира хипотония и, според настоящите препоръки, трябва да
се титрира до максимално поносимата доза, която може да
е по-ниска от тази в клиничните проучвания.
Целта на проучването е да се
анализира влиянието на дългосрочните промени в стой-
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ностите на САН върху прогнозата при пациенти с ХСН.
Анализът е ретроспективен и
включва 927 участници, които
са проследявани на всеки три
до шест месеца с измерване на
стойностите на АН за среден
период от 5.4 години.
Първичната крайна цел е
времето до настъпване на
смърт или сърдечна трансплантация. Средната преживяемост
в групата е 7.7 години. По време на проследяването 200 болни умират, а 70 са трансплантирани.
Пациентите, при които САН
варира с </=10 mmHg за година, са с най-добра преживяемост. При понижение или повишение на САН с >10 mmHg
годишно
вероятността
за
смъртност се увеличава с 80%,
а за сърдечна трансплантация
– два пъти.
Най-лоша е прогнозата при
болните със САН <90 mmHg
– рискът за достигане до първичната крайна точка при тях
се повишава 17 пъти в сравнение с тези, при които САН е
>/=130 mmHg.
Разбира се, съществуват
много по-точни и детайлни
маркери за сърдечната функция на фона на ХСН. От друга страна, обаче, АН е един от
най-лесно оценяваните параметри, достъпен и за самостоятелно измерване от пациентите.
Това прави данните от споменатото проучване много широко приложими и насочва
стратегиите при лечението на
ХСН към намаляване на дългосрочната вариабилност на
стойностите на АН. (ЯС)
Използван източник:
1. Schmid F., Schlager O., Keller P. et al.
Prognostic value of long-term blood pressure changes in patients with chronic heart
failure. European Journal of Heart Failure 2017; 19 (7):837-842 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.805/
abstract
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Ефективност
на комбинираната терапия
ramipril/
amlodipine
при хипертоници
с диабет
Терапията
с
ramipril и amlodipine, като фиксирана комбинация
в една таблетка
(Egiramlon®), понижава ефективно
артериалното налягане (АН) при
пациенти с артериална
хипертония (АХ) и диабет тип 2 (ДТ2),
които не са постигнали таргетните стойности на
АН при предшестваща терапия. Резултатите
са от поданализ на проучването RAMONA, публикуван през
2016 година (1).
При диабетиците честотата на АХ е по-висока в сравнение с останалата част от популация. При пациентите с ДТ2
заболеваемостта и смъртността
е увеличена около четири пъти
спрямо популацията без диабет, като съпътстващото наличие на ДТ2 с АХ допълнително
увеличава риска.
Затова, на контрола на АН
при диабетиците се обръща
толкова голямо внимание, като
начин за понижение на сърдеч-
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носъдовия риск и на риска за
развитие и прогресия на бъбречно заболяване. Таргетните стойности на АН при болните с ДТ2 са по-ниски отколкото при останалите хипертоници
- <140/85 mmHg (2).
Според ръководството за поведение при АХ на Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество по хипертония (2), диабетиците, като пациенти с висок
сърдечносъдов риск, подлежат
на антихипертензивна терапия
с комбинация от медикаменти. При избор на такава трябва
да се предпочитат лекарства с
24-часова продължителност на

ефекта и, по възможност, във
фиксирана комбинация, с цел
повишаване на комплайънса.
Комбинацията от инхибитор
на ангиотензин-конвертиращия
ензим (ACEi) и блокер на калциевите канали (ССВ) повлиява едновременно ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) и повишената съдова резистентност. Самостоятелното приложение на дихидропиридинови ССВ може да
увеличи активността на симпатиковата нервна система и на
РААС, но ACEi неутрализира
тези ефекти, така че действието на двата класа медикаменти
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е синергистично.
Освен това, възможността за
изява на странични ефекти при
приложение на ССВ – отоци
около глезените – съществено
се редуцира, когато тези медикаменти се прилагат съвместно с ACEi. Както ССВ, така и
ACEi имат изключително благоприятен метаболитен профил, което е от особено значение при диабетиците.
В
унгарското
проучване
RAMONA (3) се изследва ефикасността и профилът на безопасност на фиксирани комбинации от различни дози на
ramipril и amlodipine при 6423
хипертоници с лека до умерена по степен АХ,
които не са постигнали прицелните
стойности
на АН на фона
на предшестващата медикаментозна
терапия.
Проучването е
открито (не-заслепено) и проспективно. Изходните
стойности на АН
са 157/91 mmHg.
В края на проследяването тези
стойности
намаляват значимо – с
26.4 и 11.8 mmHg за систолното и диастолно АН, съответно.
На фона на лечението с фиксирана доза ramipril/amlodipine,
52.4% от пациентите постигат
прицелните стойности на АН.
Цитираният в началото поданализ на RAMONA (1) има
за цел да обхване диабетиците в описаната кохорта, като
оцени както ефикасността по
отношение на понижение на
АН на комбинираната терапия
ramipril/amlodipine по време на
четири-месечния период на лечение, така и поносимостта и
повлияването на метаболитните параметри.
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В рамките на проучването на участниците се провеждат три прегледа: изходно, на
края на първия и на края на
четвъртия месец. Фиксираната
доза ramipril/amlodipine, която получават, може да е 5/5,
5/10, 10/5 или 10/10 mg, като
преценката на дозата се прави
от лекуващия лекар. При необходимост дозата може да се
титрира.
Прицелните стойности на
АН при диабетиците са <140/85
mmHg. АН се измерва на всеки преглед – две измервания
през две-минутни интервали
с
осредняване
на стойностите.
Лабораторните изследвания
включват
пълна кръвна картина, маркери за
бъбречна функция, електролити, кръвна глюкоза,
холестерол, триглицериди, чернодробни ензими, креатинин киназа и
анализ на урина. Те се провеждат при първия и последния
преглед.
От участниците в RAMONA, 1276 (19.9%)
са с ДТ2. Средната им възраст
е 64.2 +/-10.0 години, 55% са
мъже. Прицелните стойности
на АН (първичната крайна цел)
се постигат при 891 от диабетиците (69.8%) в края на периода на проследяване (Фигура 1).
Стойностите на систолното и
диастолно АН се понижават от
съответно 157.5/91.3 +/-9.6/7.6
mmHg изходно до съответно
130.9/79.6 +/-7.4/5.8 mmHg в
края на проучването.
Заслужава да се отбележи,
че докато в RAMONA око-
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ло половината от участниците постигат таргетното АН,
то в диабетния поданализ делът на достигналите до прицелните стойности е над дветрети. Отчитайки по-трудният (по принцип) контрол на АН
при диабетиците, тези резултати показват колко подходяща и
ефективна е терапията с ACEi
(ramipril) и ССВ (amlodipine) в
тази популация.
Освен положителното повлияване на АН, общият холестерол се редуцира от 5.5 +/1.13 mmol/l изходно до 5.2 +/0.95 mmol/l (р<0.001) на чет-

въртия месец, холестеролът в
липопротеините с ниска плътност (LDL-C) намалява от 3.2
+/-0.93 mmol/l до 3.0 +/-0.77
mmol/l (p<0.001), триглицеридите – от 2.2 +/-1.14 mmol/l до
2.0 +/-1.97 mmol/l (p<0.001),
докато холестеролът в липопротеините с висока плътност (HDL-C) нараства от 1.3
+/-0.42 до 1.35 +/-0.3 mmol/l
(p=0.001).
Кръвната глюкоза на гладно
при диабетиците с АХ в началото на проучването е 7.2 +/1.88 mmol/l и се понижава до
края на проследяването до 6.7
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+/-1.38 mmol/l (p<0.001), докато гликираният хемоглобин
(HbA1c) се редуцира от 7.9
+/-1.78% до 7.6 +/-1.83% (р<
0.001).
Фиксираните
комбинации
в различни дози на ramipril/
amlodipine се понасят добре от
хипертониците с ДТ2, като не
се отчитат странични ефекти,
свързани с употреба на медикамента.
Изводите на авторите са,
че комбинираната антихипертензивна терапия с ramipril/
amlodipine, фиксирана в една
таблетка, е ефективна при пациентите с едновременно наличие на АХ и
ДТ2, които не
са успели да постигнат
прицелните
стойности на АН на
фона на предишна
антихипертензивна терапия, като, освен
това, комбинацията от ramipril
и amlodipine е с
много добър метаболитен профил и отлична поносимост.
(ЯС)
Използвани източници:
1. Simonyi G. Benefits of fixed dose combination of ramipril/amlodipine in hypertensive diabetic patients: A subgroup analysis
of RAMONA trial. Chin Med J (Engl). 2016;
129(10):1224-1228
www.cmj.org/temp/
ChinMedJ129101224-2589055_071130.
pdf
2. Mancia G., De Backer G., Dominiczak
A. et al. 2007 guidelines for the management of arterial hypertension: The task
force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) J Hypertens.
2007;25:1105–87 http://journals.lww.com/
jhypertension/Citation/2007/06000/2007_
Gu idel i ne s _ for _ t he _ M a n a gement _ of _
Arterial.1.aspx
3. Tomcsanyi J. Monitoring of the blood
pressure lowering effectiveness of ramiprilamlodipine fix combination – A non-interventional trial (RAMONA study) (Hungarian) Hypertonia es Nephrologia. 2013;
17:34–38
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Първата
билатерална
алотрансплантация на
ръка при дете
- успех или
отживелица?
Първата в света трансплантация на две ръце при дете беше
извършена при 8-годишен пациент в Детската болница във Филаделфия, САЩ. След 18 месеца на проследяване лекарите са
предпазливо оптимистични за
прогнозата, според статия, публикувана онлайн в Lancet Child
and Adolescent Health (1, 2).
Пациентът е получил стафилококов сепсис със системно
исхемично увреждане на 2-годишна възраст, като впоследствие е претърпял ампутация на
четирите крайника и е развил
бъбречна недостатъчност.
Той е получил бъбречен
алографт от майка си на 4-годишна възраст. Хирурзите са
подбрали именно него за втората интервенция поради прилагането на имуносупресивна терапия с цел превенция отхвърлянето на трансплантирания бъбрек.
През юли 2015 година е намерен подходящ донор и е осъществена двустранна алотрансплантация на дланта и предмищницата. Хирургичната интервенция е извършена от четири
екипа, работещи едновременно
върху крайниците на донора и
на реципиента.
Операцията е продължила 10
часа и 40 минути. Няколко часа
след приключване на интервенцията се е наложила съдова ре-

визия на улнарната артерия. Не
е имало други ранни постоперативни усложнения.
Първоначалният
протокол
за имуносупресия е включвал тимоглобулин, tacrolimus,
prednisone
и
mycophenolate
mofetil. През първата година са
настъпили реакции на отхвърляне, които са били овладяни.
Всекидневна
рехабилитационна терапия е започната на
6-ия ден след трансплантацията, като са използвани специални техники за деца.
Прогресът е оценяван чрез
тестове за моторната и сензорната функция, провеждани всеки месец, както и чрез серийни функционални образни изследвания на мозъка, включващи магнитно резонансно изобразяване, магнетоенцефалография и транскраниална магнитна
стимулация.
Кожни биопсии и стриктно проследяване на бъбречната функция са извършвани всяка седмица през първите три
месеца, като постепенно честотата им е намалена до един път
седмично и след това веднъж на
три месеца. Кожни биопсии са
провеждани и при съмнение за
реакция на отхвърляне.
Повишаването на серумния
креатинин е наложило добавянето на sirolimus на третия месец
след трансплантацията със същевременно понижаване на таргетните нива на tacrolimus. Фоточувствителност е била налице до шестия месец след трансплантацията.
В момента детето приема четири имуносупресивни медикамента и функционалните изследвания на мозъка показват
реорганизация на моторната и
соматосензорната кора.
Като цяло, постоперативният
ход при пациента е бил усложнен от множество епизоди на
отхвърляне, леки системни ин-
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фекции, умерено нарушаване на
функцията на трансплантирания
бъбрек, хиперлипидемия, необходимост от хронична антикоагулация с ниски дози ацетилсалицилова киселина, необходимост от повече имуносупресори, отколкото преди интервенцията, месеци на интензивна рехабилитация и продължителен
период от време до настъпване
на функционално възстановяване до нивото преди трансплантация.
Детето е било в състояние на
използва лигаментите от остатъчните му крайници, за да движи пръстите на ръцете в рамките на дни след трансплантацията и нервите на ръцете са се
разраснали достатъчно, така че
е могло да движи ръцете си и да
има усещане за допир в рамките
на приблизително шест месеца.
Функционалното изобразяване на мозъка е показало, че той
е развил пътища за контролиране на движението на ръцете и за
усет за допир.
Пациентът е бил в състояние да се храни и да държи химикалка в рамките на първите
шест месеца, да използва ножици и моливи към 8-ия месец и
да замахва с бейзболна бухалка,
държана в двете ръце, една година след операцията.
Трансплантацията на ръка не
е животоспасяваща, поради което решението за подлагане на
дете на доживотен прием на медикаменти, предотвратяващи реакцията на отхвърляне, включително и кортикостероиди, не е в
подкрепа на тази интерванция.
След бъбречната трансплантация детето е било на несъдържащ кортикостероиди протокол
срещу реакцията на отхвърляне,
който е включвал mycophenolate
mofetil и tacrolimus, и е било
с нормална бъбречна функция.
Неприемането на кортикостероиди е огромно предимство за
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избягване на често срещаните
странични ефекти като некроза
на костите и изоставане в растежа.
Поради трансплантацията на
ръцете, които при този случай
са втори алографт, се е наложило включване на стероиди и
повишаване на интензивността на имуносупресивната терапия, в резултат на което серумната концентрация на креатинина се е повишила повече от двукратно. Детето в момента е на
четворна терапия, включваща
sirolimus, в опит да се ограничи
нефротоксичността.
На фона на тази картина, вече
разполагаме с различни бионични протези (на снимките), при
които движението е много помалко механично и по-контролируемо, с независима флексия
и екстен зия на пръстите. Те са
много леки, естетични и могат
да дадат възможност за чувствителност.
С оглед на технологичния напредък в тази област, може да
се заключи, че е твърде късно
да се правят опити за хетероложна трансплантация на ръка
при деца, тъй като съвременните протези осигуряват много
функции, а освен това и не изискват имуносупресия. (ЗВ)
Използвани източници:
1. Amaral S., Kessler S., Levy T. et al. 18-month
outcomes of heterologous bilateral hand transplantation in a child: a case report. Lancet
Child and Adolescent Health 2017 www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS23524642(17)30012-3/fulltext
2. Brown T. First pediatric double hand transplant
successful. Medscape News and Perspective. July
2017 www.medscape.com/viewarticle/883114
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Скрининг за
затлъстяване
при деца и
подрастващи
Затлъстяването в детско-юношеска възраст е свързано с повишена заболеваемост като психологични проблеми, астма, обструктивна сънна апнея, ортопедични проблеми, неблагоприятни сърдечносъдови и метаболитни ефекти (високо артериално налягане, нарушен липиден статус и
инсулинова резистентност и диабет тип 2) (1).
По дан ни на Центровете за
контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ, около 17%
от децата и подрастващите на възраст 2-18 години са със затлъстяване, а почти 32% - с наднормено
тегло или затлъстяване. Сред педиатричната популация непрекъснато се увеличава делът на случаите с тежка степен на затлъстяване - клас II (120% над 95-я персентил) и клас III (над 140% над
95-я персентил).
Важна роля в развитието на
затлъстяването играят различни
генетични фактори и фактори от
околната среда (социално икономически статус, прием на безалкохолни напитки с високо съдържание на захар, бързо приготвени храни, намалена физическа активност). При наличие на затлъстяване се променят биохимични-

Брой 5, 2017

те обратни връзки, които регулират наддаването на телесно тегло.
Това прави отслабването труден
процес.
Скринингът за наднормено
тегло и затлъстяване при деца
трябва да започне след шестгодишна възраст (тъй като
възрастовата група от 2-5 години е по-малко засегната),
като откритите случаи е необходимо да се включат в програми за интензивни поведенчески промени с цел нормализиране на телесното тегло.

Според актуализираните указания на US Preventive task Force
(USPTF), коригираният според
възрастта и пола индекс на телесна маса (ИТМ) в персантили
от нормата е приемлив показател
за диагностициране на наднорменото тегло и затлъстяването, тъй
като се прилага лесно в първичната помощ.
1. Оценка на риска. Налице
са няколко специфични рискови
фактори за появата на затлъстяване при децата като: обезитет на
родителите, лоши хранителни навици, ниска степен на физическа
активност, недостатъчен по продължителност сън, нисък социален статус на семейството.
Рисковите фактори за затлъстяване при малките деца включват:
диабет при майката; тютюнопушене на майката; значително наддаване на телесно тегло през бременността; бърз растеж.
Намалената физическа активност е рисков фактор за затлъстя-
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ване в по-късната детска възраст.
2.
Скринингови
тестове.
ИТМ се препоръчва като скринингов тест за затлъстяване. Той
трябва да се тълкува като персантил от съответните нормални
стойности за растеж. Затлъстяването се дефинира като отклонение над 95 персантил за съответната възраст и пол.
3. Експертите препоръчват интензивни поведенчески интервенции за повлияване на затлъстяването. Според тях, 26 часа интервенции за период от 2-12 месеца могат да доведат до редукция на телесното тегло. По-голямо намаление на телесното тегло
и подобрение на сърдечносъдовите и метаболитните
рискови фактори се
наблюдават при >52
часа интервенции,
които се състоят от
няколко компонента: занимания с детето, родителите и
цялото семейство;
даване на информация относно здравословно хранене; физическа активност
под контрол на специалист.
Интензивните
интервенции (>52
часа) обикновено се провеждат от
мултидисциплинарен екип, който включва педиатър, рехабилитатор, специалист по хранене, психолог или социален работник.
4. За определяне на клинично значимото намаление на телесното тегло се използва стандартизирана мярка - z-скор (стандартно отклонение) на ИТМ. Това
спомага за сравняване на резултатите при деца от различни възрастови групи във времето, успоредно с растежа и развитието. Удобен калкулатор на z-скорът може
да намерите на https://zscore.
research.chop.edu/.
Наличните данни показват, че
намаление на z-скорът на ИТМ

от 0.15 до 0.25 e свързано с подобрение на сърдечносъдовия и
метаболитния риск. Данните от
проучване в Германия показват,
че намаление на z-скорът с 0.20
съответства на загуба на телесно тегло от 5%. Намаление на zскорът между 0.20-0.25 се приема за клинично значим праг на
промяна.
Проведен анализ от Epstein и
сътр, върху десетгодишен краен
изход от четири рандомизирани
клинични проучвани за поведенчески програми с цел редукция
на затлъстяването показват връзка между намаленото телесно тегло в детска възраст и намаления
риск за затлъстяване в млада въз-

раст.
Участниците в проучването
са били на възраст 8-12 години
(средно 10.4 години) и са проследени за период до 20 годишна възраст. Почти всички (85%)
са били със затлъстяване към момента на включване в изследванията. Програмите за поведенческа интервенция са включвали 30
и повече часа работа със семействата.

Препоръки на други
медицински дружества
American Medical Association (AMA) препоръча изследването на ИТМ да се извършва
успоредно с оценката на медицинските и поведенческите рискови
l
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фактори за затлъстяване
l
American Academy of
Pediatrics поддържа препоръките
на AMA и допълнително препоръчва нанасянето на ИТМ на графиките за растеж при деца >2 години
l National Heart, Lung and
Blood Institute препоръчва ИТМ
да се използва като метод за скрининг за затлъстяване при деца и
подрастващи, които са с висок
риск (затлъстяване при родителите, бързо увеличение на ИТМ,
промени във физическата активност)
l Canadian Task Force on
Preventive Health препоръчва
мониториране на растежа в първичната помощ на
всички деца и подрастващи, като случаите с наднормено
тегло или затлъстяване трябва да се
насочват към специалист за поведенчески интервенции
за намаление на телесното тегло
l
National
Academies Health
and
Medicine
Division
препоръчва
измерването на телесното тегло и височината при всяка визита, като се използват диаграмите
за растеж на Световната здравна
организация (0-23 месеца) или на
CDC (24-59 месеца)
l National Association of
Pediatric Nurse Practitioners препоръчва измерването на телесното тегло и височината (вкл. съотношението височина към телесно
тегло) при деца на възраст <2 години и ИТМ при деца на възраст
>2 години (ИТ)
Използван източник:
1. Screening for Obesity in Children and Adolescents US Preventive Services Task Force
Recommendation Statement US Preventive Services Task Force JAMA 2017; 317 (23): 24172426. doi:10.1001/jama.2017.6803 http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2632511
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Секретолитични
и противовъзпалителни
свойства на
екстракта
от листа на
бръшлян
Екстрактът от листа на бръшлян
(Hedera helix)* има секретолитични,
спазмолитични, противовъзпалителни, антимикробни, аналгетични и антиоксидантни свойства и се прилага
като растителен експекторант в лечението на заболявания на дихателната
система, протичащи с интензивно образуване на мукус и бронхообструкция, инфекции на горните дихателни
пътища, придружени от продуктивна кашлица, и дразнеща кашлица при
обикновена настинка (common cold).
Неговата ефикасност за подобряване на белодробната функция, в резултат на дилатация на бронхиолите
и облекчаване на откашлянето, е установена в редица клинични проучвания (1).
Биологично активните вещества, на
които се дължи медицинското приложение на Hedera helix, са тритерпеновите сапонини (2.5-6%) – hederacoside
С (1.7–4.8%), hederacoside D (0.4–
0.8%), hederacoside В (0.1–0.2%) и
monodesmoside alpha-hederin (0.1–
0.3%), както и феноли (флавоноиди,
антоцианини, кумарини и фенолови
киселини), аминокиселини, стероиди,
витамини, летливи и фиксирани масла, бета-лектини и полиацетилени.
Тритерпенови сапонини. Тритерпените са вид смола и се срещат често в иглолистните дървета. В резултат на силната си миризма, изпълняват репелентна функция, която защитава растението от насекоми. Прове-
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дените проучвания показват, че притежават и антивирусни свойства.
Сапонините са подобни на сапуна
вещества с големи молекули, които в
единия край са хидрофилни, а в другия – хидрофобни. В резултат на това,
сапонините действат като емулгатори
и детергенти, тъй като при контакт с
водата образуват пенести колоиди и
позволяват смесването на липофилните и хидрофилните молекули. Това
свойство подобрява също абсорбцията на някои растителни съставки от
червата, когато се приемат едновременно със сапонини, които увеличават вискозитета на течностите.
В бръшляна се срещат следните сапонини: aglycone hederagenin,
oleanolic acid, bayogenin, като главните компоненти са hederosaponin
C (или hederacoside C, който се
метаболизира
до
alpha-hederin,

aglycone hederagenin), допълнително
hederosaponin B (или hederacoside B).
Флавоноиди. Срещат се обикновено в растения, плодове и зеленчуци, като имат антиоксидантна функция и подпомагат отстраняването на
токсините от организма. Също така
имат способност да укрепват различни структури като например кръвоносните съдове, което ги прави полезни при нарушения на кръвообращението.
Много от флавоноидите имат противовъзпалителни действия, като блокират възпалителните пътища, стабилизират мастоцитите и намаляват освобождаването на хистамин. Имат
също способността да модулират различни ензимни пътища в тялото. В
бръшляна се срещат следните видове флавоноиди: rutin, kaempferol и
quercetin.
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Действие на
експекторанта с бръшлян
Спазмолитична активност. Има
значение за релаксацията на дихателната мускулатура и намаляване
на честотата и продължителността на
кашлицата. Резултатите от проучване
В Германия при деца с астма, лекувани с екстракт от бръшлян или плацебо, показват, че тези които са приемали екстракта, са били с подобрена
респираторна функция в сравнение с
контролната група (2). Изследванията показват, че alpha-hederin активира
beta-адренорецепторите в дихателните пътища, което води до мускулна релаксация и подобряване на дишането.
Секретолитична активност. Сапонините в състава на бръшляна
втечняват мукуса (намаляват неговия
вискозитет), което улеснява отстраняването му с кашлицата.
Аlpha-hederin в екстракта от листа
на Hedera helix увелича продукцията
и отделянето на сърфактант от клетките на бронхиалната система. Това
намалява повърхностното напрежение върху течния филм, покриващ
алвеолите, което улеснява дишането.
По-слабо вискозната секреция след
това може да бъде отделена по-лесно, при което се облекчава дразнещата или непродуктивна кашлица.
Противовъзпалителна активност. Съществуват редица изследвания in vivo (при хора и животини), които показват, че сапонините в бръшляна, като alpha-hederin и
hederasaponin C проявяват противовъзпалителни ефекти. Флавоноидите
блокират освобождаването на хистамин, като по този начин също могат
да намалят свързаното със сенна хрема възпаление в дихателната система.
Антимикробна активност. Смята се, че тритерпеновите сапонини
имат антимикробни свойства. Едно
проучване показва, че екстрактът от
листа на бръшлян проявява активност
срещу различни видове бактерии
като E. coli, S. aureus, S. epidermidis,
Bacillus subtilis и Klebsiella pneumonia
(3). Други изследвания демонстрират активност на този растителен
продукт срещу 23 щама бактерии и
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Candida albicans. Rao и сътр. установяват, че hederacoside C инхибира
грипния вирус с 54% в концентрация
100 mcg/ml.

Медицинско приложение
на екстракта от листа на
бръшлян
Заключението на Комитета по
растителни лекарствени продукти
(НМРС) на Европейската агенция за
лекарствата (EMA) е, че продуктите,
съдържащи листа от бръшлян, може
да се използват като експекторант
при продуктивна кашлица при възрастни и деца над две години. То се
основава на библиографските данни,
осигуряващи научни доказателства за
ефективност и безопасност за период от най-малко 10 години употреба в
Европейския съюз (4).
Заключението на HMPC отразява
резултатите от редица клинични проучвания, които показват, че екстрактите от листата на бръшляна са толкова ефективни, колкото и ambroxol
за подобряване на симптомите на
кашлица при възрастни с бронхит с
продължително протичане. Изследванията в педиатрични популации показват, че ефектът на този растителен експекторант е сравним с този на
acetylcysteine за подобряване на симптомите при деца с остър бронхит.
Способността на екстракта от листата на бръшлян да разширява бронхиолите и да релаксира дихателните пътища го прави подходящ за приложение при пациенти със затруднено дишане. Той овлажнява дихателните пътища, чрез увеличаване на сърфактанта и така спомага за успокояване на постоянната суха кашлица.
Тъй като сапонините втечняват секрета и го правят по-малко гъст и полесен за отстраняване, са подходящи при пациенти с много гъст мукус, който не може да бъде експекториран.
Две независими, отворени, неинтервенционални проучвания с идентичен дизайн изследват ефикасността и профила на безопасност на две
форми на екстракт от бръшлян – сироп и капки, за лечение на кашлица и
бронхит в педиатричната популация
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(5). 268 деца на възраст 0-12 години са лекувани с една от двете форми за период до 14 дни. Ефектът върху свързаните с кашлицата симптоми
е отразен чрез вербална скала за оценяване.
В края на изследването, главните симптоми ринит, кашлица и вискозен мукус са леко изразени или липсват при съответно 93, 94.2 и 97.7%
от случаите. Цялостният ефект е оценен като „добър“ или „много добър“
при 96.5% от децата. Поносимостта
и комплайънса са „добри“ до „много
добри“ при 99% (сироп) и 100% (капки) от пациентите при завършване на
проучването. Отчетени са пет нежелани събития, класифицирани като
леки (1.9%).
Екстрактът от листа на бръшлян
е ефикасен за лечение на остри инфекции на горните дихателни пътища

кано от алергични реакции затруднено дишане. При бактериални или вирусни инфекции на дихателните пътища, антимикробните свойства на листата на бръшляна подпомагат профилактиката на тъканните увреждания.
(ЕП)
* Hedera helix L. (Ivy leaf, бръшлян) е увивен или катерлив многогодишен храст, който произхожда от Европа и Азия. Принадлежи към семейство Araliaceae, което включва
семейство бръшлян, женшен и други дървета
и храсти. Името Hedera е гръцко, но произлиза от стария индийски корен ghedh (сграбчване или преплитане) и от германския корен iwe (вечност), което се отнася за вечнозелените листа на растението. Helix произлиза от гръцки език и означава „да се увива”
или „обгръща”.
Освен че е декоративно растение, Hedera helix притежава и лечебни свойства, познати и
използвани още от Хипократ.
Hedera helix L., folium сe състои от цели
или нарязани, изсушени листа на брашлян,
събрани през пролетта или началото на
лятото с минимум 3.0% съдържание на hederacoside C.
Mucoplant cough syrup Ivy (съдържащ сух
екстракт от листа на бръшлян 4-8:1) на Dr.
Theiss Naturwaren GmbH е регистриран в
България (www.bda.bg). Използва се за
откашляне (експекторант) при продуктивна
кашлица при възрастни, юноши и деца над 2
години.
За допълнителна информация:
Медикаменти за лечение на кашлица. MD,
април 2016, бр. 2 www.spisaniemd.bg

(ГДП), с висока честота на подобрение на симптомите, често надхвърляща 90%, показва систематичен преглед на публикуваните данни от клинични проучвания в тази област (6).
След 7-10 дни лечение, симптомите на кашлица или експекторация намаляват или отзвучават при голяма
част от пациентите. Преглед на ефекта върху симптомите при деца с остра кашлица показва, че след 5-8 дни,
симптомите са подобрени или липсват при 50-75% от пациентите. След
една седмица, при около 50% не се
наблюдава кашлица.
Противовъзпалителното действие
на листата на Hedera helix може да
помогне за намаляване на възпалението на дихателните пътища в резултат
от активирането на имунната система. Антихистаминовите ефекти са от
особена полза за хората с предизви-
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Терапия на
хепатит С
при пациенти
с хронично
бъбречно
заболяване
Пациентите с хронична хепатит С вирусна (HCV) инфекция
имат повишен риск за хронично бъбречно заболяване (ХБЗ),
в сравнение с останалата популация, като тази положителна корелация
е независима от другите рискови фактори
за ХБЗ, показа метаанализ върху три милиона пациенти. Хроничната HCV инфекция повишава риска
за протеинурия с 51%
и честотата на ХБЗ с 43% (1).
Хроничната HCV
инфекция
влошава крайния изход при
всички болни, независимо от стадия на
ХБЗ. Тя ускорява намалението на бъбречната функция при
степен 4/5* на ХБЗ, увеличава смъртността при болни с терминално бъбречно заболяване (ESRD*, бъбречна недостатъчност - БН), които имат нужда от хемодиализа или бъбречна
трансплантация, и намалява преживяемостта при пациенти, подложени на бъбречна трансплантация.
Указанията на Kidney Disease
Improving
Global
Outcomes
(KDIGO) препоръчват скрининг на клирънса на креатинина
(CrCl) и на албуминурията при
болни с хроничен хепатит С.
Лечението на хроничния хепа-

тит С напредна значително през
последните няколко години, като
в момента са налице различни комбинации между директнодействащи антивирусни средства
(DAAs), които водят до продължителeн вирусологичен отговор
след период на лечение от 12
седмици (SVR12) при 90-100%
от пациентите, на фона на подобрен толеранс и по-ниска лекарствена експозиция.
Тези комбинации се доказаха като ефективни, включително
при трудни за лечение пациенти (случаи с чернодробна цироза или такива с неуспех от предходна терапия). Скорошни проучвания на ефикасността и про-

фила на безопасност на DAAs
при наличието на ХБЗ показаха
нови възможности при тази популация.
Две големи кохортни проучвания с над 150 000 изследвани с
хронична HCV инфекция показаха почти два пъти по-висок риск
за прогресия на ХБЗ до ESRD
(БН). Наличието на HCV е свързано и с бързо влошаване на бъбречната функция, оценено чрез
намаляване на CrCl/изчислената
скорост на гломерулна филтрация (eGFR).
Давността
на
хроничната
HCV инфекция е в пряка връзка с риска за развитие на ХБЗ. В
друго проучванe, скорошна HCV
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сероконверсия (<12 месеца) не
е била значим рисков фактор
на ХБЗ, но наличието на чернодробна цироза е било свързано
със значително по-висока честота на ХБЗ при пациенти с хронична HCV инфекция.
Има няколко обяснения за повисокия риск за неблагоприятни
бъбречни събития при тази група пациенти. Наличието на криоглобулини или отлагането на
HCV-антитяло имунни комплекси могат да са отговорни за бъбречното увреждане в резултат
на системен имунен отговор или
наличието на директен цитопатологичен ефект на HCV върху
бъбречната тъкан.
Освен фактор за
развитието на ESRD,
хроничната HCV инфекция води до силно повишен риск за
чернодробна и обща
смъртност.
HCV е доказан причинител на терминално чернодробно заболяване и хепатоцелуларен карцином. Установено е, че честотата на чернодробно заболяване е осем пъти
по-висока при HCVпозитивни пациенти,
отколкото при негативните.
Трябва да се има предвид, че
чернодробната недостатъчност
не е единствената причина за
смъртност при пациенти с HCV
инфекция, с или без ESRD. Скорошен мета-анализ установи относителен риск за смъртност от
1.35 и повишената честота на
сърдечносъдови заболявания при
тази популация, което поддържа
схващането, че HCV е системно
заболяване със значими екстрахепатални ефекти.
Болни без данни за HCV инфекция, подложени на хемодиализа поради ESRD, са с повишен
риск за придобиване на HCV инфекция. Честотата на хронична
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HCV инфекция в центровете за
хемодиализа варира от 3 до 68%
- значително по-висока от тази
в общата популация (1.6%). Въпреки усилията за ограничаване
на трансмисията на кръвни патогени, рискът за HCV инфекция е
един от основните в центровете
за хемодиализа.
Необходими са стратегии за
ерадикацията на HCV при болни
с ХБЗ за подобрение на чернодробната и бъбречната заболеваемост и смъртност. Все повече
данни доказват негативния ефект
на HCV инфекцията при реципиенти след бъбречна трансплантация (повишена заболеваемост
и смъртност), както и увеличен
риск за пост-трансплантационен
гломерулонефрит и чернодробни
усложнения.

Избор на терапия
Доскоро, пациентите с хронична HCV инфекция и напреднало
ХБЗ (с eGFR<30 ml/min/1.73 m2
или на диализа) имаха ограничен
избор на безопасна и ефективна
терапия. Лечението със стандартен интерферон (IFN) или с пегилиран IFN (pegIFN) бе свързано
с лоша поносимост и ниска честота на SVR.
Макар че първото поколение
DAAs революционализираха лечението на HCV при пациенти с
нормална бъбречна функция, при
повечето от тези медикаменти се
налага допълнителното приложение на ribavirin (RBV), който
има редица нежелани странични
ефекти, включително намаление
на нивата на хемоглобина.
При всички пациенти с бъбречна недостатъчност трябва да
се приложи лечение с DAAs за
намаление на риска за прогресия на чернодробното заболяване, както и бъбречната заболеваемост и смъртност, особено след
трансплантация.
Международните
стандарти
препоръчват приоритизирано лечение за пациентите с клинично
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значими екстрахепатални прояви
(например свързана с HCV криоглобулинемия) и при пациенти
на дългосрочна хемодиализа, поради повишен риск за нозокомиална трансмисия.
Няколко DAAs са одобрени за
лечение на HCV, с три различни
механизми на действие, насочени
към три неструктурни протеини:
NS3/4A протеаза, NS5A и NS5B
(нуклеозид или не-нуклеозид полимераза).
Sofosbuvir (NS5B нуклеозид
полимеразен инхибитор) е единствения DAA със значително бъбречно елиминиране, поради което е противопоказан при пациенти с eGFR <30 ml/min.
Лошият толеранс към RBV винаги е бил проблем при пациенти
с ХБЗ, поради влошена бъбречна екскреция и невъзможност за
клирънс на медикамента чрез диализа. Поради това, режимите за
ерадикация на HCV, които не съдържат RBV, имат предимство
при пациенти с ХБЗ.
1. Генотипове 1 и 4 на HCV:
l grazoprevir/elbasvir. Grazoprevir e НС3/4А протеазен инхибитор, който е комбиниран с
elbasvir – NS5A протеазен инхибитор. Тази перорална комбинация с фиксирана дозировка за
еднократно дневно приложение
има висок процент на свързване
с протеините, поради което не са
отстранява с диализа.
Фаза 3 клиничното проучване C-SURFER изследва този невключващ RBV режим при пациенти с HCV генотип 1 (GT1) инфекция и ХБЗ (стадий 4-5 с или
без хемодиализа).
От общо 235 болни, 224 са
получили терапия с grazoprevir/
elbasvir (n=111) или плацебо
(n=112) веднъж дневно за период
от 12 седмици.
Останалите 11 пациенти са започнали терапия с grazoprevir/
elbasvir, като се преминали през
често фармакокинетично изследване, което е установило, че не
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е необходима корекцията на дозировката при болни на хемодиализа. Около 52% от пациентите
са били с GT1а, 80% преди това
не са получавали терапия, 6% са
били с цироза, а 76% са били на
хемодиализа.
Резултатите
показват,
че
SVR12 e постигнат в 93.3%
(115/111 болни). След изключването на седемте пациента, които не са постигнали SVR12, шест
са преустановили проучването по
различни от неуспех от терапията
причини, а при един е имало вирусологичен неуспех.
Пациентите в групите с
grazoprevir/elbasvir и плацебо са
имали сходна честота на нежелани странични ефекти, сериозни
нежелани странични ефекти, както и бъбречни и чернодробни лабораторни отклонения.
l
ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir+dasabuvir.
Фиксираната комбинация за двукратно дневно приложение съдържа ombitasvir (NS5A инхибитор)
и ritonavir-усилен paritaprevir
(NS5B инхибитор), и dasabuvir
(не-нуклеозиден NS5B инхибитор). Терапевтичният режим се
прилага по схема - сутрин след
храна 2 таблетки.
Тази комбинирана терапия се
метаболизира в черния дроб, което не налага коригиране на дозировката при пациенти с бъбречни нарушения. За постигането на
максимален SVR, при пациенти с
GT1а е необходимо да се добави
RBV.
Фаза 3 клиничното проучване
RUBY-1 изследва ефикасността и
профила на безопасност на комбинирания режим при пациенти
с HCV инфекция с GT1 и стадий
4/5 на ХБЗ. Обхванати са 20 болни без предходна терапия и без
данни за цироза, като 13 (65%)
са на хемодиализа. Всички пациенти са завършили 12-седмичния
период на лечение, като SVR12 е
била 90% (18/20).
Наскоро бяха представени дан-
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Viekirax + Exviera е перорален, 8-, 12- или 24-седмичен† режим +/- RBV
за лечение на генотип 1 и генотип 4 хроничен хепатит С1,2

* За излекуване на HCV при клиничните проучвания фаза 3 се счита количествено неопределима или неизмерима HCV РНК 12 седмици след края на лечението
(SVR12).1,2
† Препоръчваната продължителност за лечение на пациенти с хроничен хепатит С Генотип 1 и Генотип 4 с компенсирана цироза е 24 седмици.1,2
Библиография: 1. КХП на Viekirax 12,5 mg/75 mg/50mg филмирани таблетки,омбитасвир/паритапревир/ритонавир от 23/03/2017 към РУ: EU/1/14/982/001; 2. КХП на
Exviera 250mg филмирани таблетки, дазабувир от 23/03/2017 към EU/1/14/983/001;
Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП на Viekirax 12,5 mg/75 mg/50mg филмирани таблетки,омбитасвир/паритапревир/ритонавир от 23/03/2017 към
РУ:EU/1/14/982/001 и КХП на Exviera 250mg филмирани таблетки, дазабувир от 23/03/2017 към EU/1/14/983/001.
Рекламният материал е предназначен само за медицински специалисти. Моля, прочетете кратката характеристика на продукта, преди да предпишете Viekirax и Exviera.
За пълна информация, моля обърнете се към представителството на АбВи в България: София 1505, Бул. Ситняково 48, ет. 7, Офис сграда “Сердика Офиси”, Тел: 02/
9030430, Факс: 02/90 30 431
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ните за втората кохорта на проучванията RUBY-I и RUBYII. RUBY-I изследва 48 пациенти, включително такива с цироза. SVR12 е бил 96% при пациенти с ХБЗ стадий 4/5. Режимът
на терапия е толериран добре с
един тежък нежелан страничен
ефект (диария) при DAA. Найчестият нежелан страничен ефект
при приложението на RBV е била
анемията, която е наложила корекция на дозировка.
В RUBY-II са оценени ефикасността и профилът на безопасност на ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir +/- dasabuvir без RBV
при болни с ХБЗ степен 4/5 (на
хемодиализа) с HCV инфекция
GT1а или генотип 4 (GT4). Включени са 18 възрастни пациенти
без предходна терапия или наличие на цироза. Общият SVR12 e
бил 94% (17/18).
При нито един пациент не е
отчетен вирусологичен неуспех,
като един не е завършил проучването, поради необходимост от
планова бъбречна трансплантация. Режимът на терапия е толериран добре, без данни за сериозни нежелани странични ефекти. Данните предполагат, че RBV
може да не е необходим при някои инфектирани с GT1а или
GT4 пациенти с тежко бъбречно
увреждане.
l glecaprevir/pibrentasvir са
второ поколение лекарствени
средства с пангенотипна (GT 1-6)
антивирусна активност и висока
бариерна резистентност, които се
прилагат перорално, без необходимост от добавянето на RBV.
Комбинираният
медикамент
има минимална бъбречна екскреция (<1%) и не налага корекция
на дозировката при пациенти с
ESRD. Glecaprevir е второ поколение NS3/4A протеазен инхибитор, а pibrentasvir е второ поколение NS5A инхибитор.
В скорошно фаза 3 клинично проучване със 104 пациенти с
HCV инфекция без предходна те-
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рапия и такива с предходна терапия и ХБЗ степен 4/5, с или без
компенсирана цироза, разпределението на генотиповете е било:
GT1 (50%); GT2 (16%); GT3
(11%); GT4 (19%) и GT5-6 (2%).
SVR 12 е бил 98% с малък
брой нежелани странични ефекти. По тази причина се преценява, че този пангенотипен режим
без RBV е безопасен и ефективен при болни с тежко бъбречно увреждане или такива на хемодиализа, и е значителен напредък като терапевтичен избор при
генотип 3 (GT3) на HCV.
l sofosbuvir блокира HCVспецифичната NS5B РНК-зависимата полимераза (нов полимеразен инхибитор), който е необходим за репликацията на HCV.
Този медикамент се фосфорилира
от черния дроб до активния метаболит GS-461203, чиято последваща дефосфорилация води до
формирането на неактивния метаболит GS-331007. Около 78%
от неактивните метаболити се отделят чрез бъбреците.
Прилагането на sofosbuvir 400
mg на доброволци с различно бъбречно увреждане е довело до
увеличение на площта под кривата на sofosbuvir и GS-331007 съответно със 171% и 451%.
Макар профилът на безопасност на sofosbuvir да не е изследван системно при болни с клирънс на креатинина <30 ml/min,
няколко групи съобщават за опит
с базиран на sofosbuvir режим.
HCV-TARGET е многоцентрово, лонгитудинално проучване
в реалния живот с DAAs, което
дава информация за ефикасността и профила на безопасност на
базирани на sofosbuvir комбинации при пациенти с HCV и ХБЗ.
Авторите са анализирали кохорта
от 1789 пациенти, от които 73 са
били с eGFR <45 ml/min - ХБЗ
степен 3 (18 пациенти - с eGFR
<30 ml/min - ХБЗ степен 4, или
на диализа - ХБЗ степен 5).
Всички са получили пълна доза
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sofosbuvir 400 mg дневно. Резултатите не показват съществена
разлика по отношение на SVR12
в групата с eGFR <45 ml/min и
тази с еGFR >45 ml/min. Болните с по-напреднало бъбречно увреждане (eGFR <45 ml/min) са
имали повече случаи на анемия и
влошена бъбречна функция.
Това е първото изследване,
което свързва sofosbuvir с прогресия на бъбречното увреждане.
Трябва да се има предвид, че съществуват и други фактори, които могат да са повлияли негативно бъбречната функция, независимо от терапията с DAA.
В групата с eGFR <45 ml/min,
57% са били след чернодробна
и/или бъбречна трансплантация,
64% - с цироза, а 44% - със захарен диабет, като всичките могат
да доведат до влошаване на бъбречната функция.
Друго ретроспективно проучване анализира бъбречната функция при кохорта от 90 пациенти на терапия със sofosbuvir и
ledipasvir. Изходни стойности на
eGFR <60 ml/min са били сигнификантно свързани с влошаване
на бъбречната функция по време на лечението. Не е било ясно
до каква степен настъпва възстановяване на бъбречната функция
след преустановяване на терапията.
Desnoyer и сътр. описват фармакокинетични и клинични данни
за sofosbuvir и неактивния му метаболит GS-331007. Те са изследвали 12 пациенти с HCV инфекция на хемодиализа, които са получили пълната доза sofosbuvir
400 mg дневно или три пъти седмично, в комбинация с друго
DAA. Плазмените концентрации
са измервани 1.5 часа след апликацията, както преди и четири
часа след диализа.
И при двата режима не е наблюдаване плазмена кумулация
на sofosbuvir. Плазмените концентрации на GS-311007 са били
по-високи при пациенти, които са
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получавали sofosbuvir всеки ден,
отколкото три пъти седмично, макар това да не е било свързано с
неблагоприятни събития.
SVR12 е постигнат при 10/12
пациенти, като вирусологичен рецидив е наблюдаван при двама
пациенти с цироза, които са получавали sofosbuvir три пъти седмично плюс daclatasvir.
Макар проучването да включва малък брой пациенти, то дава
нова информация за приемливо съотношение полза/риск при
приложението на пълна доза
sofosbuvir при болни на диализа.
Приложението на режими на
терапия на основата на sofosbuvir
при пациенти с HCV инфекция и
ESRD трябва да е на основата на
подробна оценка и мониториране, особено при наличието на напреднала цироза.
При болни с напреднала цироза на терапия със sofosbuvir е установена 14% лактатна ацидоза,
което според авторите може да се
дължи и на митохондриална токсичност.
Лактатната ацидоза може да е
вторична след чернодробна декомпенсация по време на терапия с DAA. Рискът за чернодробна декомпенсация е повишен при
болни с HCV инфекция, нарушена бъбречна функция и напреднало чернодробно заболяване, които преминават антивирусна терапия.
Скорошните
указания
на
European Association for Study of
Liver (EASL) препоръчват при
болни с тежко бъбречно увреждане или такива на хемодиализа
да не се прилага sofosbuvir.
Обединените стандарти на
American Association for the
Study of Liver Diseases (AASLD)
и Infectious Diseases Society of
America (IDSA) не препоръчват базирани на sofosbuvir режими при наличието на ХБЗ степени 4/5.
Към момента точната терапевтична доза на sofosbuvir при тази

група пациенти не е установена.
При необходимост от неотложно лечение и липса на режим без
sofosbuvir, решението за започване на лечение с препарата трябва
да е на основата на съотношението полза/риск.
2. Генотипове 2 и 3. В ерата
на терапията с IFN, генотипове
2 и 3 (GT 2 и 3) се групират заедно, когато се взема решение за
продължителността на лечението
или дозата на RBV.
С навлизането на нови терапии,
при GT2 е отчетен по-висок SVR
след приложение на DAA, отколкото при GT3, който е най-трудния
за лечение. Освен това, инфекция
с GT3 на HCV се установява при
почти 30% от всички случаи в някои европейски страни.
Антивирусната активност на
инхибиторите на NS3/4A серинната протеаза са активни основно срещу GT1 и 4 (simeprevir,
paritaprevir, grazoprevir и a
sunaprevir). Инхибиторите на
NS5A (daclatasvir, ledipasvir и
ombitasvir) имат ниска генетична бариера за резистентност, но
са ефективни срещу GT3.
За да са ефикасни срещу GT 2
и 3, NS5A инхибиторите трябва
да се комбинират със sofosbuvir
– пангенотипен медикамент с висока генетична бариера за резистентност.
Sofosbuvir е основа на всяка терапия срещу HCV генотипове 2, 3 и 6, но е единственият
DAA, който има значителна бъбречна елиминация. При пациенти с бъбречно увреждане и неотложност на терапията, стандартите на EASD препоръчват използването на sofosbuvir в комбинация с velpatasvir (NS5A инхибитор) или daclatasvir без RBV. Лечението трябва да се проследява
стриктно, тъй като приложението на sofosbuvir при напреднало
ХБЗ е off-label (вън от одобрените показания).
Към момента, няма одобрен
режим с DAA за лечение на
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HCV генотипове 2 и 3 при болни с ХБЗ стадий 4/5. Надежда
дава новото поколение терапия с
glecaprevir/pibrentasvir, която показа отлични резултати в проучването EXPEDITION-4.
Навлизането на тази пангенотипна комбинация ще запълни празнотата за режим без
sofosbuvir при пациенти с тежко
бъбречно нарушение при всички
генотипове на заболяването.
3. Свързани с криоглобулинемия бъбречни заболявания.
Болните с хронична HCV инфекция са с повишен риск за развитие на екстрахепатална патология
в резултат на променена функция
на имунната система и хронично
възпаление.
Най-честите прояви са синдром на смесена криоглобулинемия (MCS) и нарушения в имуноглобулините,
характеризиращи се с наличие на единични или
смесени имуноглобулини, които
преципитират при ниски температури (4 градуса) и се разтварят
при 37 градуса С.
Тип I криоглобулинемията се
развива при пациенти с В-клетъчни лимфопролиферативни заболявания. Тип II и тип III, известни заедно като смесена криоглобулинемия, са свързани с Вклетъчни лимфопролиферативни
заболявания, автоимунни нарушения и/или хронични инфекции,
включително хронична HCV инфекция.
Честотата на криоглобулинемията при инфектирани с HCV
пациенти варира от 19 до 50%.
В повечето случаи симптоми отсъстват или са леко изразени,
като клинично изявена MCS се
развива при 10-30% от болните.
Клиничните прояви на MCS
варират от лека симптоматика
(пурпура и артралгия) до животозастрашаващи усложнения (включително васкулит в резултат на
криоглобулинемия и гломерулонефрит).
Васкулитът, свързан с криогло-
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булинемия, засяга малките кръвоносни съдове на кожата, ставите,
периферната нервна система и
бъбреците. Повече от една трета от инфектираните с HCV пациенти с MCS развиват бъбречни
усложнения, най-често остър или
хроничен тип I мембранопролиферативен гломерулонефрит.
Той се проявява с протеинурия,
микроскопска хематурия и различна степен на бъбречна недостатъчност. Други бъбречни прояви на
MCS включват остър нефротичен
синдром, остър нефритен синдром
или новопоявила се хипертония.
Целите при лечение на HCV
свързания MCS са да се постигне
симптоматична ремисия и SVR,
като се минимализира използването на имуносупресия.
Исторически, MCS в резултат на хронична HCV инфекция
се лекува с pegIFN и RBV, и има
по-ниска честота на SVR, в сравнение с пациентите без MCS. Болните с MCS, които са рефрактерни на антивирусна терапия с
pegIFN/RBV се нуждаят от терапия с rituximab. Информацията за приложението на режими
без IFN, които комбинират нови
DAAs, все още е ограничена.

Антивирусна терапия при
реципиенти на бъбречна
трансплантация
Реципиентите на бъбречна
трансплантация с хронична HCV
инфекция имат по-лоша преживяемост както като цяло, така и на
графта, отколкото транспланти-

раните болни без HCV инфекция.
Макар ерадикацията на HCV
инфекцията да намалява честотата
на усложненията, пост-трансплантационна антивирусна терапия не
се препоръчваше рутинно в ерата
на интерфероните, поради риск за
остро отхвърляне на органа, лош
толеранс и ниска честота на SVR.
Нови данни показаха, че посттрансплантационната базирана на
DAA антивирусна терапия е ефикасна и с добър профил на безопасност при болни с HCV и бъбречна трансплантация.
Наличните проучвания обхващат общо 270 бъбречно трансплантирани реципиенти с хронична HCV инфекция на DAA терапия. Повечето режими са базирани на sofosbuvir, а в някои случаи – с приложението на RBV.
Болните са имали изходни
стойности на eGFR >30 ml/min.
Терапията е толерирана добре,
без сигнификантни промени в серумния креатинин и отлични резултати на SVR12, със само един
епизод на остро отхвърляне на
трансплантирания орган.
При приложението на антивирусна терапия при трансплантирани пациенти, трябва да се има
предвид:
l потенциален риск за лекарствени взаимодействия. Sofosbuvir
влиза в малки взаимодействия със
субстратите на често предписваните имуносупресиращи медикаменти (например CYP450 изоензим 3А4/5 или P-гликопротеин),

което е свързано с намалени нива
на инхибиторите на калцинеурин
и налага корекция на дозировката.
l необходими са по-продължителни периоди на наблюдение
след ерадикацията на HCV за точна оценка на значителни промени
в серумния креатинин и eGFR
l към момента не е напълно
ясно оптималното време за започване на терапията срещу HCV
инфекцията след извършена бъбречна трансплантация
l към момента не е ясно коя
е най-ефективната и безопасна
комбинация DAAs при болни с
бъбречна трансплантация. Базираните на sofosbuvir режими не
се препоръчват при eGFR <30
ml/min (ИТ).
* Развитието на ХБЗ преминава през пет степени (в зависимост от промените в еGFR),
като бъбречната недостатъчност (БН) е петата, крайна/терминална степен на бъбречното увреждане (kidney failure, end-stage renal
disease - ESRD, бъбречна недостатъчност –
БН, еGFR<15 ml/min/1.72 m2, която налага диализа или бъбречна транстплантация).
Степен 4 на ХБЗ е налице при еGFR<30
ml/min, а степен 3 - еGFR<45 ml/min.
** Европейската комисия издаде официално
разрешение за употреба на glecaprevir/pibrentasvir (Maviret на AbbViе) - перорален
8-седмичен, пангенотипен режим за пациенти
с хроничен HCV GT 1-6, наивни, без
чернодробна цироза {без предходно лечение
или с неуспешна предходна интерферонова
терапия (peg-IFN+RBV+/-SOF или SOF+/RBV)}. Разрешението е базирано на
положителното становище на ЕМА за
одобрение на медикамента през юни www.
ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004430/WC500229790.pdf
Използван източник:
1. Mendizabal M. et Reddy K. Chronic hepatitis
C and chronic kidney disease: advances, limitations and unchartered territories. J Viral Hepat
2017; 24 (6): 442-453 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvh.12681/full

Изводи за клиничната практика:
l исторически, терапевтичните възможности при болни
с хронична HCV инфекция и ХБЗ или други форми на
бъбречно нарушение са били ограничени поради лош
толеранс и ниска честота на SVR
l скорошните проучвания подкрепят прилагането на
новите режими с DAAs като ombitasvir/paritaprevir/
ritonavir и dasabuvir и grazoprevir/elbasvir при пациенти с ХБЗ степен 4/5, включително такива на
хемодиализа. Тези режими обаче са ефикасни за GT
1 и 4
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l липсата на достатъчно адекватна терапия при болни с GT3 и ХБЗ най-вероятно скоро ще бъде преодоляна с наличието на пангенотипния режим glecaprevir/
pibrentasvir**, който е ефикасен при всички основни генотипове (GT1- GT6) на HCV. Този нов режим ще е от
полза и при лечението на болни с тежко ХБЗ, включително на диализа, както и на болни, които не са се повлияли от предходен прием на други DAA.
l комбинациите със sofosbuvir не могат да се прилагат
при пациенти с напреднало ХБЗ
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Новини
от ЕМА
Нови медикаменти
Европейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu)
одобри за приложение следните
медикаменти:
l Kevzara (sarilumab) на Sanofi
и Regeneron за лечение на умерени и тежки форми на ревматоиден
артрит (РА) при възрастни пациенти. Медикаментът ще се прилага в
комбинация с methotrexate при болни, които не са постигнали адекватен отговор или не толерират
един или повече модифициращи
заболяването лекарствени средства (DMARDs). Sarilumab може
да се използва и като монотерапия
при случаи, които не могат да приемат methotrexate.
РА е хронично възпалително автоимунно заболяване, което предизвиква възпаление, болка и увреждане на ставите с вероятност
за инвалидизиране. От заболяването са засегнати над 2.9 милиона
души в Европа. Въпреки наличието на различни алтернативи за терапия, не всички пациенти се повлияват адекватно или ефектът от
лечението намалява с течение на
времето. Влошаването на състоянието нарушава значително всекидневната активност и е свързано с
повишени медицински разходи.
Kevzara е човешко моноклонално антитяло, което се свързва с рецептора на интерлевкин 6 (IL-6) и
инхибира сигналните пътища, медиирани от IL-6. Повишените нива
на IL-6 за продължително време
допринасят за възпалителните процеси при РА.
Одобрението на регулаторния
орган е базирано на резултати от
седем фаза 3 клинични изпитвания в глобалната програма SARILRA, включваща над 3 300 възрастни пациенти с умерени и тежки
форми на активен РА, които не са

се повлияли или не са толерирали
един или повече биологични или
не-биологични DMARDs.
Обобщените резултати показват, че на 24-ата седмица медикаментът индуцира статистически значимо клинично подобрение
от 20%, измерено чрез American
College of Rheumatology Score
(ACR20), както следва: sarilumab
200 mg (61%); sarilumab 150 mg
(56%); плацебо (34%); всички в
комбинация с DMARDs.
l
Trimbow (beclometasone
dipropionate/formoterol
fumarate/
glycopyrronium bromide) на Chiesi
е първият инхалатор с тройна
фиксирана комбинация медикаменти за поддържаща бронходилататорна терапия с цел облекчаване

на симптомите при болни с хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ), които не могат да
бъдат контролирани адекватно на
комбинация от инхалаторен кортикостероид (ICS) и дългодействащ
бета2-агонист (LABA).
Одобрението на регулаторния
орган е базирано на резултатите от
фаза 3 клинично проучване, което показва, че тройната комбинация, включваща и дългодействащ
мускаринов антагонист (LAMA)
е с предимство пред фиксираната двойна комбинирана терапия с
ICS/LABA, установено чрез оценка на различни клинични параметри.
След 52-седмично лечение е отчетено, че честотата на умерени
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и тежки екзацербации на ХОББ
са намалели с 23%, което е било
свързано с подобрение в качеството на живот, намалена честота на
хоспитализации и фатален изход.
l Kyntheum (brodalumab) на
LEO Pharma ще се използва за лечение на умерени и тежки форми
на псориазис при пациенти, които
се нуждаят от системна терапия.
Медикаментът е ново биологично средство и е първо и единствено лечение на заболяването, което
е насочено срещу рецептора на интерлевкин (IL)-17.
Около 25% от болните с псориазис развиват умерени и тежки форми на заболяването. Въпреки напредъка в терапията, все още
има пациенти, при които не може
да се постигне пълен и продължителен клирънс на кожните лезии.
Чрез свързване със специфичен
рецептор на повърхността на клетките на кожата, brodalumab блокира биологичната активност на няколко про-инфламаторни IL-17 цитокини, участващи във формирането на плаки, и предлага различен механизъм на действие от останалите биологични медикаменти
за лечение на псориазис, който е
насочен срещу свободни медиатори на възпалението.
Резултати от клинични проучвания показаха, че приложението
на brodalumab води до пълен кожен клирънс (PASI 100) при 3744% от пациентите на 12-ата седмица, в сравнение с 19-22% при
ustekinumab, като е отчетен продължителен и стабилен клиничен
отговор до 52-та седмица. Найчестите нежелани странични ефекти от терапията са артралгия, назофарингит, главоболие и инфекции на горните дихателни пътища.
l Veltassa на Vifor Pharma ще
се прилага за лечение на хиперкалиемия при възрастни пациенти.
При липса на терапия, хиперкалиемията води до палпитации, болки
в мускулите, мускулна слабост, изтръпване и нарушения на сърдечния ритъм. Медикаментът ще е от
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особена полза при болни на терапия с инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата
система (RAAS) за поддържане на нормални нива на серумния калий.
Veltassa се очаква на фармацевтичния пазар в Европа в края на 2017
и началото на 2018.
l Dupixent (dupikumab) на
Sanofi-Aventis за лечение на умерени и тежки форми на атопичен
дерматит при възрастни пациенти,
които не са подходящи за системна терапия. Активната субстанция
на медикамента е рекомбинантно
IgG4 моноклонално антитяло, което действа чрез инхибиране на сигналните пътища, медиирани от
IL-4 и IL-13.
l Symtuza (фиксирана комбинация
darunavir/cobicistat/
emtricitabine/tenofovir alafenamide)
на Janssen-Cilag за лечение на
HIV-1 инфекция при възрастни и
деца >12 години и с телесно тегло
>40 kg. Предимствата на медикамента са в способността му да постигне ефективен антиретровирусен отговор при приложението на
една таблетка веднъж дневно. Найчестите нежелани странични ефекти от терапията са: диария, гадене,
отпадналост и обриви. Терапията с
медикамента трябва да се ръководи от генотипно тестване.
l Tecentriq (atezolizumab) на
Roche за лечение на локално авансирал или метастатичен уротелиален карцином, както и за локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC).
Активната субстанция на медикамента е антинеопластично моноклонално антитяло, което потенцира Т-клетъчния отговор, включително антитуморния отговор, чрез
блокиране на свързването на PDL1 (лиганд 1 на програмираната
клетъчна смърт) с неговия рецептор - PD-1 (протеин-1 на програмираната клетъчна смърт).
Най-честите нежелани странични ефекти от терапията с PD-L1
инхибитора са: отпадналост, нама-
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лен апетит, гадене, диспнея, диария, обриви, пирексия, повръщане,
артралгия, астения и сърбеж.
l Maviret и Vosevi ще се прилагат за лечение на хроничен хепатит С (HCV) при възрастни, без
да се налага успоредна терапия с
интерферон. Двете нови комбинирани средства са активни срещу всички генотипове на вируса (действат директно срещу HCV
чрез блокирането на протеини,
които са необходими за неговата
репликация) и могат да са от полза
при болни, при които предходните
терапии са били неуспешни или не
могат да се прилагат.
HCV засяга между 0.4% и 3.5%
от населението в ЕС и е най-честата причина за чернодробна трансплантация. С хронична инфекция
с HCV в Европа са регистрирани
около 15 милиона души.
Maviret съдържа два директнодействащи антивирусни средства
от следващо поколение с фиксирани дози: glecaprevir (инхибитор на
HCV NS3/4A протеазата) 100 mg
и pibrentasvir (инхибитор на HCV
NS5A) 40 mg, като и двата компонента са пангенотипни.
Ефектите на Maviret са изследвани при 2376 пациенти в 11 клинични проучвания. Приложението на медикамента за период от 12
седмици е довело до липса на установяване на хепатит С вируса при
90% от пациентите.
Maviret може да се прилага и
при пациенти с тежко бъбречно увреждане, включително и при
хора на диализа. Нежеланите странични ефекти от лечението с него
са били основно леки и са включвали главоболие, отпадналост, диария, гадене и болки в корема.
Vosevi
съдържа
sofosbuvir
(нуклеотиден аналог, който блокира NС5В полимеразата) 400 mg,
velpatasvir (NS5A инхибитор ) 100
mg и voxilaprevir (нов пангенотипен HCV NS3/4A протеазен инхибитор) 100 mg.
Ефектите на Vosevi са изследвани при над 1700 пациенти в че-
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тири клинични проучвания. Две от
изследванията са при болни, които
преди това не са били лекувани, а
другите две – при пациенти с предходна неуспешна терапия.
След период на лечение от осем
седмици (при болни без предходна терапия) и 12 седмици (при пациенти с неуспешна предходна терапия), HCV не се установява при
над 90% от изследваните. Най-честите нежелани странични ефекти
са били леко гадене, главоболие,
повръщане, загуба на апетит, мускулни спазми и обриви.

Разширени индикации
за приложение
l Victoza (liraglutide) на Novo
Nordisk е с разширени индикации за приложение, които отразяват едновременно способността му
за осигуряване на ефективен гликемичен контрол и намаление на
сърдечносъдовите събития при захарен диабет тип 2 (ДТ2). Медикаментът е единственият GLP-1
агонист, за който е доказано, че
е свързан с превенция на сърдечносъдови събития при пациенти с
ДТ2 и висок сърдечносъдов риск.
Актуализираната
лекарствена информация отразява публикуваните през 2016 година резултати от проучването LEADER, които показват, че liraglutide (до 1.8
mg) понижава значимо честотата
на значимите неблагоприятни сърдечносъдови събития (MACE) при
пациенти с ДТ2 и повишен сърдечносъдов риск (редукция съответно
с 13% и 22% на сърдечносъдовите
събития и сърдечносъдовата смърт
в сравнение с плацебо).
Общото намаление на риска е
сигнификантно по отношение на
сърдечносъдовата смърт и несигнификантно по отношение на нефатален миокарден инфаркт и нефатален инсулт.
Liraglutide е човешки аналог
на глюкагон-подобния пептид 1
(GLP-1), който има 97% съвпадение с ендогенния човешки GLP-1.
В Европа Victoza е одобрена (през
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2009 година) да се прилага за лечение на възрастни пациенти с
ДТ2, които не са добре контролирани с диета и повишена физическа активност в комбинация с други глюкозопонижаващи или като
монотерапия, когато приложението на metformin e неподходящо в
резултат на липса на толеранс или
наличие на противопоказания.
l Zykadia (ceritinib) на Novartis
ще се прилага и като първа линия терапия при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), който е позитивен на анапластична лимфом киназа (ALK+).
Първоначално медикаментът е
регистриран през 2015 за лечение
на пациенти с ALK+ метастатичен
карцином, които са с прогресия
на заболяването или не толерират
Xalkori (crizotinib) на Pfizer. 3-7%
от болните с NSCLC са ALK+.
Решението на ЕМА е базирано на данни от фаза 3 клиничното проучване ASCEND-4, които
показаха среден период без прогресия на заболяването от 16.6 месеца при приложение на Zykadia,
в сравнение с 8.1 месеца при химиотерапия (намаление на риска с
45%).
Медикаментът е показал предимства и при пациенти с мозъчни метастази с период без прогресия на заболяването от 10.7 месеца срещу 6.7 месеца в контролната
група с химиотерапия.
l Faslodex (fulvestrant) на
AstraZeneca ще се прилага и в поранни стадии за лечението на карцином на гърдата – при естрогенрецепторно позитивно, локалноавансирало или метастатично заболяване при постменопаузални
жени, които не са получавали хормонална терапия.
Одобрението е базирано на резултатите от фаза 3 клиничното проучване FALCON, които показват, че fulvestrant e с предимства пред ароматазния инхибитор
anastrozole като първа линия терапия.
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Според
данните,
периодът
без прогресия на заболяването е
бил значително по-продължителен при fulvestrant в сравнение с
anastrozole - 16.6 срещу 13.8 месеца (намаление с 20% на прогресията на заболяването или смъртността).
Faslodex е одобрен през 2002
като втора линия терапия при рак
на гърдата и е единствената хормонална терапия за напреднало заболяване, която забавя туморния
растеж чрез свързване и разграждане на естрогенния рецептор –
ключов фактор за прогресията на
болестта.
l Humira (adalimumab) на
AbbVie ще се прилага за лечение
на хроничен неинфекциозен преден увеит при деца над 2-годишна
възраст, които не са се повлияли
или не толерират конвенционална
терапия, или при които конвенционалната терапия не е подходяща.
l Keytruda (pembrolizumab) на
MSD ще се използва като монотерапия при локално авансирал или
метастазирал уротелиален карцином при възрастни, които са получили предходна химиотерапия, базирана на препаратите на платина.
Медикаментът е хуманизирано моноклонално антитяло, което
блокира взаимодействието между
PD-1 и неговите лиганди, като по
този начин активира Т лимфоцитите. В Европа е одобрен за лечение
на меланом, белодробен карцином
и класически Ходжкинов лимфом.
l Gazyvaro (obinutuzumab) на
Roche в комбинация с химиотерапия, последвана от поддържаща
терапия с Gazyvaro при пациенти,
постигнали клиничен отговор, ще
се използва за терапия при предходно нелекуван напреднал фоликуларен лимфом.
l RoActemra (tocilizumab) на
Roche е одобрен за лечение на гигантско клетъчен артериит при
възрастни пациенти.
l Signifor (pasireotide) на
Novartis - лекарствена форма за
интрамускулно приложение ще се
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използва за терапия на възрастни
пациенти с акромегалия, при които оперативното лечение не е индицирано или не е било ефикасно,
или не са адекватно контролирани
от терапия с друг аналог на соматостатина.
l Solvadi (sofosbuvir) на Gilead,
в комбинация с други медикаменти, ще се прилага за лечение на
хроничен хепатит С и при подрастващи на възраст 12-18 години.
l Vimpat (lacosamide) на USB
Pharma е индициран като монотерапия и допълващо лечение при
парциални пристъпи (с или без
вторична генерализация) при възрастни и деца над четири години с
епилепсия.

Ограничено приложение
EMA ограничи приложението на Zinbryta (daclizumab) на
AbbVie до възрастни пациенти с
високо активна пристъпна форма на множествена склероза (MS),
които не са се повлияли от пълен и адекватен курс на лечение
с поне една модифицираща заболяването терапия, или при случаи
с бързопроресираща тежка пристъпна форма на заболяването,
които не могат да бъдат лекувани
с други лекарства (1, 2).
В допълнение daclizumab не
трябва да се прилага при болни
с чернодробно увреждане, както
и да се предписва на пациенти с
различни от MS автоимунни заболявания. Приемът на медикамента
трябва да е съпроводен от проследяване на чернодробната функция,
са част от новите указания на регулаторния орган.
Медикаментът се прилага чрез
подкожни инжекции веднъж месечно от предварително напълнени спринцовки.
Обзорът на ЕМА е в резултат
на съобщение за смърт на пациент от остра чернодробна недостатъчност, както и четири случая на
тежко чернодробно увреждане при
болни на терапия с медикамента.
Рискът за нежелани ефекти
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върху черния дроб на daclizumab
е известен още към момента на
регистрация през 2016 година. С
цел намаляване на риска за тези
усложнения, се препоръчва мониториране на чернодробната функция и осигуряване на медицинска
информация за лекари и пациенти.
Медикаментът е противопоказан за приложение при пациенти със съществуващо чернодробно заболяване или чернодробно
нарушение. Терапия с daclizumab
не се препоръчва при болни с друго автоимунно заболяване (освен
MS при посочените форми на заболяването) и при пациенти с повишени над два пъти над горната
граница на нормата чернодробни
трансаминази (ALT или AST).
Zymbryta трябва да се преписва с повишено внимание в комбинация с други лекарствени средства (включително продавани без
рецепта или растителни добавки),
които имат потенциален риск за
хепатотоксичен ефект.
Преди започването на терапията трябва да се измерят стойностите на AST, ALT и билирубин,
като те трябва да се проследяват
поне веднъж месечно или ако се
налага по-често за период до четири месеца след последната доза.
Всички пациенти трябва да се
проследяват за белези и симптоми на чернодробно увреждане по
време на терапията; при наличието на оплаквания, болните трябва
да се насочат за консултация с хепатолог.
Даклизумаб е хуманизиранo
IgG1 моноклонално антитяло,
което се свързва с CD25 (IL-2R
аlpha) и предотвратява свързването на IL2 с CD25. Zinbryta (Зинбрита) все още не се предлага на
българския пазар и не е включена в клиничните изпитвания, които се провеждат в България, обяви нашата ИАЛ. (ИТ)
Използван източник:
1. EMA restricts use of multiple sclerosis medicine Zinbryta www.ema.europa.eu/docs/en_
GB/document_library/Press_release/2017/07/
WC500230922.pdf
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Най-предписваните с рецепта
медикаменти
към 2022
Световният пазар на предписвани с рецепта медикаменти ще
нараства с 6.5% годишно и към
2022 ще достигне $1.06 трилиона,
според прогнози на консултантската компания EvaluatePharma.
Инвестициите в научно-изследователска дейност за същия период ще достигнат $181 милиарда
(увеличение с 2.4%). Предвижда
се компании с най-големи продаж-

би да са Novartis, Pfizer и Roche,
a с най-бързо увеличаващи се печалби – Celgene (+15%) и Shire
(+10%) (1).
Онкологичните
медикаменти
заемат най-голям дял от общите продажби (12.7%), a с най-големи приходи се очаква да бъде
Humira (adalimumab) на AbbVie
($15.9 милиарда), пред Opdivo
(nivolumab) на BMS ($9.9 милиарда) и Keytruda (pembrolizumab)
на Merck ($9.5 милиарда) (и двата
медикамента са PD-1/PD-L1 инхибитори).
Отпадането на патентни защити ще засегне продажби на някои
медикаменти на обща стойност
$194 милиарда.
Основен принос за увеличените продажби ще е разширено-
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то приложение на налични терапии, като PD-1/PD-L1 инхибиторите (Opdivo и Keytruda), както и
Darzalex (daratumumab) на J&J за
лечение на мултиплен миелом.
От новите лекарствени средства, с най-добри прогнози за приходи са Ocrevus (ocrelizumab) на
Roche за лечение на множествена
склероза и Dupixent (dupilumab)
на Sanofi/Regeneron за терапия на
атопичен дерматит.
Пазарът на лекарства-сираци
(orphan drugs) почти ще се удвои,
тъй като тази група медикаменти
запълват непокрити от друга терапия заболявания. Увеличените
продажби на лекарства-сираци ще
са отговорни за 32% от предвиждания растеж до 2022.

Roche е световен
лидер в онкологията,
Novo Nordisk - в
диабетологията
От 100 водещи лекарствени
продукта, половината са биологични средства. Водеща компания
е Roche, като в тази област тя изпреварва AstraZeneca и AbbVie.
Roche e първа и в областта на онкологията, следвана от Celgene и
Novartis. Отново Roche сe сочи
като най-големият инвеститор в
научно-изследователска дейност
до 2022.
Novo Nordisk остава световен лидер в областта на диабетната терапия, следвана плътно от
Eli Lilly. AbbVie доминира пазара на антиревматични медикаменти, като ABT-494 (upadacitinib) се
сочи като най-обещаващ проект в
тази област.
В сферата на ваксините, с найголеми продажби е GSK, пред
MSD и Pfizer, a най-продавана е
пневмококовата ваксина Prevenar
13 (на Pfizer). Gilead e водеща в
антивирусната терапия, което се
дължи основно на медикаменти за
лечение на инфекция с HIV. (ИТ)
Използван източник:
1. EvaluatePharma - World Preview 2017, Outlook to 2022 http://info.evaluategroup.com/
rs/607-YGS-364/images/WP17.pdf
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Пробиотици – критерии за ефективност и
клиничен подбор. Клинична ефективност на
Bifidobacterium animalis subspecies lactis BB-12®
Д-р Ралица Георгиева
Клиника по неонатология, Медицински университет – София
Човешкото тяло се състои от приблизително 10 трилиона клетки, а
човешкият микробиом съдържа над
500 различни видове бактерии и
100 трилиона клетки, кодиращи 3.3
милиона различни гени. Чревните
бактерии (интестиналната микробиота) са най-голямата част от човешкия микробиом (1).
Пробиотиците се дефинират
като „живи микроорганизми, които
приложени в адекватно количество, оказват благоприятен здравословен
ефект върху организма“. Пребиотиците са хранителни компоненти, с положително въздействие по отношение на здравето и то е асоциирано с
модулиране на микробиотата (2).

Какво представляват
пробиотиците и каква е
тяхната клинична роля?
Надеждният пробиотичен продукт трябва да разполага с точна идентификация на бактериалните видове и щамове, концентрация и жизнеспособност на микроорганизмите, както и с данни
за необходимите ефективни дози.
Пробиотиците изискват непрекъснат контрол, тъй като малки промени в производствения процес
или хранителните среди могат съществено да повлияват функционалните им качества.
Отправна точка за разработката на пробиотични препарати е
подробна характеристика на интестиналната микробиота при таргетната популация. За кърмаческата възраст естествен образец е
чревната микробна флора на здравото кърмено дете.

Доказани промени в чревния
микробиом, предшествуващи развитието на някои заболявания (например атопия и алергии), поставят задачата чрез приложението на пробиотици да се осъществи ефективна първична и вторична профилактика.

Развитие на чревната
микробиота при
кърмачета
Непосредствено след раждането, червата на новороденото дете
са стерилни, но се колонизират
много бързо (3). Основни фактори, повлияващи спектъра на чревната бактериална колонизация, са:
механизъм на раждането – вагинално или цезарово сечение, както и храненето - кърма или мляко
за кърмачета (4).
Чревните микроби оказват значително въздействие върху различни физиологични, имунни, ме-

таболитни и поведенчески процеси, а също повлияват и възприемчивостта към различни заболявания (5).
Чревната колонизация преди
и след раждането е най-ранният
контакт с микроорганизми от майчин произход и от околната среда. Формирането на чревната микробиота оказва стимулиращо въздействие върху съзряването на
чревната имунна система, развитието на червата и оптимизирането на хранителния толеранс (6, 7).
Спомага за подържането на чревната хомеостаза и лигавичната бариерна функция.
Забавяне или отклонения в развитието на тези взаимодействия
може да доведе до абнормно формиране на микробиотата и това е
предпоставка за развитието на заболявания в по-късна възраст (8).
Кърмените деца по-рядко имат
алергии, диария, дихателни и стомашночревни инфекции в сравнение с изкуствено хранените кърмачета. Най-съществените различия са по отношение на състава
на чревния микробиом и метаболитната активност на бифидобактериите, което се обяснява с наличието на бифидогенни фактори
в майчиното мляко.
Кърмата също съдържа бактерии, включително бифидобактерии, които имат способността
да модулират микробиотата. Техният произход е дискусионен, но
преобладава мнението, че е ендогенен. Млечната жлеза може да
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бъде колонизирана от бактерии,
произхождащи от червата, кожата
и самото новородено дете.
Дендритните клетки пенетрират
през чревния епител и директно
транспортират бактериите от лумена, пренасят ги в кръвното русло, позволявайки им да достигнат различни органи. Освен това,
към края на бременността се установява увеличена чревна бактериална транслокация, която също
обяснява наличието на майчини
чревни бактерии в кърмата (9, 10,
11).
При здравите кърмени кърмачета, бифидобактериите могат да
са 60-90% от общата чревна микробиота (12, 13). Доминирането
на бифидобактериите има важно
значение за здравословното състояние в по-късна възраст. Освен
това децата с алергични заболявания и здравите имат различни бифидобактерии (14).
Използването на антибиотици
през първите две години и развитието на чревна дисбиоза може да
доведе до трайни промени в метаболизма, например повишено усвояване на енергия от различни
източници, респективно - развитие на затлъстяване (15).
Микробиотата има и метаболитна функция, предизвиквайки ферментация на несмилаемите фибри и повишена продукция
на късоверижни мастни киселини, стимулира ангиогенезата, има
ефект по отношение на чревния
мотилитет, механизмите на резистентност към патогенна колонизация и подобряване на мукозната
бариерна функция (16).
Изследвания показват, че наличието на съществени отклонения в ранната чревна микробиота може да предшествува развитието на атопия. Установено е намалено съотношение на бифидобактерии към тези от групата на
Clostridium histolyticum при триседмични кърмачета, които покъсно са развили атопични заболявания. Видовото разпределение
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на бифидобактериите при здрави
и атопични кърмачета също може
да бъде различно (17, 18).
Нови проучвания показват, че
бифидобактериите имат основна
роля в развитието на здравословната чревна микробиота. Те са основен компонент на чревната микробиота при здрави кърмени деца,
имат отличен профил на безопасност, колонизират тънкото и дебелото черво.
Стимулирането на колонизацията с бифидобактерии е основна цел на хранителните интервенции при кърмачета (19). Щамовете пробиотични бактерии обаче в
предлаганите препарати често се
различават съществено от тези,
изолирани от изпражненията на
кърмените деца.
Максималното доближаване до
олигозахаридите и пробиотичните
бактерии в кърмата изисква много внимателен подбор, детайлна
микробиологична и имунологична
характеристика, както и подробно
изследване на безопасността.
Някои пробиотици могат да
влияят директно върху състава на
микробиотата. Използването на
Bifidobacterium BВ-12® при недоносени новородени деца довежда
до нарастване на колонизацията с
Lactobacillus (20, 21).

Критерии за оптимална
ефективност на
пробиотиците
Подходящите пробиотични бактерии за превенция на алергичните заболявания трябва да имат добра преживяемост след перорално
приложение до достигане на таргетния сегмент от гастроинтестиналния тракт.
Трябва да повлияват инфламаторните процеси чрез стабилизиране на чревната микробна среда и да подобряват надеждността
на чревната мукозна бариера чрез
промяна на синтеза на имуноглобулин А и продукция на муцин.
Пробиотичният ефект също така
може да бъде изменен чрез кон-
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трол на баланса между про-инфламаторни и анти-инфламаторни
цитокини (17).
Ефективният пробиотик трябва да преживява достатъчно дълго
време и в достатъчни концентрации в таргетните зони, за да има
желания ефект. Пробиотиците са
подложени на сериозни предизвикателства, като рН на стомаха,
жлъчни и чревни ензими до достигане мястото си на действие.
Устойчивостта към киселини и
жлъчка може да бъде свързана с
адхезивността, която се влияе и
от различни субстанции, продуцирани от пробиотичните бактерии като калциеви йони и екзополизахариди. Адхезията върху интестиналната повърхност удължава времето на действие на пробиотичните бактерии и е от много
важно значение за тънките черва
поради късото транзитно време.
Ефективната доза на пробиотиците е определена на базата на
относителния афинитет към рецепторните места. Lactobacillus
bulgaricus няма добри адхезивни и
колонизационни свойства и не повлиява продължителността на диарийния синдром.
Високоадхезивният щам на
Bifidobacterium lactis BВ-12® е с
висока ефективност. Адхезията и
дори временната мултиплификация на пробиотичните бактерии в
таргетните зони повишава тяхната концентрация и може да бъде
постигнат клиничен отговор и при
по-ниски дози (22).
Не е ясно дали всички пробиотици могат да се размножават в
червата. Нито един от прилаганите пробиотици не се задържа перманентно в гастроинтестиналния
тракт (23). Доказано е, че някои
пробиотични бактерии могат да
се прикрепят към чревната мукоза
и биват изолирани при биопсия,
но не и от изпражненията. Преференциалното свързване на пробиотиците с антиген представящи
клетки като макрофаги и дендритни клетки може да е по-важно от
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адхезията върху епителната повърхност.
Много от пробиотичните ефекти са медиирани посредством
имунна регулация, а именно баланс между про- и анти-инфламаторни цитокини и механизми за
подобряване на чревната имунна
бариера, особено чрез IgA.
Имуномодулаторните свойства
са видово и щамово специфични
- различни бифидобактерии могат да имат различни и дори противоположни въздействия. Могат
да индуцират цитокинна продукция на Т-регулаторните клетки in
vitro, да предизвикват in vivo индукция на интерлевкин (IL)-10 и
трансформиращ растежен фактор
(TGF)-betа, както и модификация
на Th1 и Th2 цитокините (17).
Пробиотиците могат да противодействат
на
възпалителните процеси, да стабилизират
чревната хомеостаза и да намалят пропускливостта на чревната бариера чрез усилване на разграждането на ентералните антигени (24). Lactobacillus GG и
Bifidobacterium lactis ВB-12 имат
синергичен ефект за превенция на
атопичния дерматит.
Друг важен селекционен критерий за пробиотиците е компетитивното действие спрямо патогенни микроорганизми. Пробиотиците се конкурират директно или
предотвратяват адхезията на патогените върху стерео-специфичните рецептори на чревната повърхност. Възможни механизми на
действие са инхибиране, изместване или агрегация.
Характеристики на добрите
пробиотични бактерии (25):
1. Резистентност към панкреатичните ензими, киселата среда и
жлъчката
2. Адхезия към интестиналната мукоза
3. Човешки произход
4. Продукция на антимикробни субстрати, предотвратяване на
въздействията на патогенни микроорганизми
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5. Доказани положителни ефекти за здравето
6. Доказана безопасност, включително и при имунокомпрометирани пациенти
7. Добри технологични характеристики – стабилност на бактериите, добър толеранс към кислород, възможност за масова продукция

Бифидобактерии.
Комплексна
характеристика на
Bifidobacterium animalis
subspecies lactis BB-12®
Бифидобактериите са Грам-положителни, продуциращи млечна киселина, неспорообразуващи

Bifidobacterium animalis subsp.
lactis ВВ-12.
Използван е специално от биотехнологичната компания за натурални добавки за храни Chr.
Hansen за производството на пробиотични млечни продукти. По
целия свят се влага в млека за
кърмачета, хранителни добавки и
пробиотични препарати. Има добри технологични характеристики, ферментационна активност,
добра устойчивост на въздух, стабилност, висок толеранс към киселинна среда и жлъчка, както и в
замразени продукти.
Пълната геномна характеристика на ВВ-12 бе публикувана през
2010 година – фигура 1 (27, 28).

фигура 1

анаеробни бактерии. За пръв път
са изолирани от изпражнения на
естествено хранено кърмаче през
1899 година (26). Те са важна съставна част от микробиотата на човешкия интестинален тракт.
Bifidobacterium BB-12 е каталаза-негативен бактерий. След
изолирането му е причисляван към Bifidobacterium bifidum,
след това е рекласифициран към
Bifidobacterium animalis, а след
това към Bifidobacterium lactis.
Последният, по-късно е определен
като подвид на Bifidobacterium
animalis и наименованието е

ВВ–12 в експериментални условия показва много добра преживяемост в среда с рН 2, 3, 4,
превъзхождаща тази на други изследвани пробиотични бактерии,
а също и в 1% разтвор на жлъчка (29).
При използване на експериментален модел, симулиращ пасаж
през стомашна киселина и чревно жлъчно съдържимо, 60-80% от
ВВ-12 в нормална капсулна доза
са преживели. Преобладаващата
част от ВВ-12 бактериите могат
да преживеят преминаването през
стомашната кисела среда и жлъч-
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но съдържимо. Това съществено
повишава потенциала им за благоприятно въздействие върху организма.
ВВ-12 съдържа ген, кодиращ
ензима хидролаза на жлъчните
соли, и по този начин намалява
концентрацията на жлъчните соли
в тънкочревния лумен. Улеснява
се преживяемостта и преминаването на живи бактерии от тънкото в дебелото черво (28).
Адхезията към интестиналната
мукоза е от изключително значение за здравословните ефекти на
пробиотиците, тъй като е необходимо условие за колонизация,
инхибиране на патогени, имунни
взаимодействия и подобряване на
чревната мукозна бариера. Представлява един от главните селекционни критерии на пробиотиците.
ВВ-12 показва висока адхерентна способност в различни in
vitro изследвания, като тя достига до 30% за човешки чревен мукус (30), има способност за транзиторна колонизация на мукозните повърхности в червата, задържа се в тези зони, което увеличава възможността за позитивни ефекти върху здравето. BB12 има най-висока адхезивна способност в сравнение с изследвани други 24 вида бифидобактерии
(31).
Инхибирането на патогени е
едно от най-важните качества на
пробиотиците. В експериментални
проучвания, ВВ-12 показва инхибиторен ефект върху голям брой
патогенни микроорганизми - 8 от
12 включени патогени (32).
Резултатите от други изследвания също са в подкрепа на данните, че ВВ-12 има способност
да инхибира важни гастроинтестинални патогени чрез продукцията на антимикробни субстанции,
а също и чрез компетитивен механизъм относно мукозната адхезия
(33, 34).
Подобряване на бариерната функция е също един от три-
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те най-важни механизма на пробиотичното действие. Инвитро
проучвания установяват, че ВВ12 усилва междуклетъчните епителни връзки и има протективен
eфект срещу нарушената епителна бариерна функция (35).
Много проучвания са доказали
и имуномодулаторните свойства
на ВВ-12. Той е имал способността да индуцира всички тествани
цитокини, като ефектът е бил дозoзависим. Индуцира антиинфламаторен отговор, взаимодейства
с имунните клетки и респективно има благоприятно въздействие
върху имунните функции (36, 37).
BB-12 е най-детайлно изследваният пробитик от род
Bifidobacterium. Описан е в повече от 300 публикации и е изследван в клинични проучвания повече от 30 години, при това в много
широк възрастов диапазон на пациентите – от недоносени бебета
до възрастни.
Клиничната ефективност на
ВВ-12 е доказана в няколко
различни аспекта:
1. Доказан благоприятен здравословен ефект, както по отношение на гастроинтестиналната
функция, така също и по отношение на имунната защита (38)
2. Преживяемост в гастроинтестиналния тракт – доказана е
много добра прежияемост, с установена транзиторна колонизация
на колона (39)
3. Модулиране на интестиналната микробиота. Няколко клинични изследвания са доказали, че
ВВ-12:
l води, самостоятелно или в
комбинация с други пробиотици,
до повишаване на броя на „добрите“ бактерии и намаляване на
потенциално патогенните бактерии (40)
l съдейства за повишаване на
общия брой бифидобактерии и
потиска развитието на неблагоприятни за чревното здраве микроорганизми
4. Ефект върху чревната функ-
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ция - увеличава честотата на дефекациите и омекотява изпражненията в клинични проучвания, т.е.
има позитивно действие, особено
в случаи с лека до умерена констипация (41)
5. Ефект при диария при кърмачета и малки деца. При изследване на кърмачета, получаващи
мляко с ВВ-12 и контролна група,
в суплементираната група се установява по-ниска честота на диарията и намаляване на броя на дните
с диария (42).
Друго изследване показва, че
мляко за кърмачета обогатено с
ВВ-12 и S. thermophilus намалява
епизодите с остра диария и отделянето на ротавируса при хоспитализирани деца (43). Използването на обогатени с Bifidobacterium
lactis млека за кърмачета води
до намален риск от неспецифични гастроинтестинални инфекции. Пробиотиците са безопасни и ефективни за превенция на
Clostridium difficile асоциирана
диария при деца и възрастни (44).
Синбиотичен йогурт с пробиотични бактерии Bifidobacterium
animalis subspecies lactis BB-12 в
клинични проучвания значимо намалява дните с фебрилитет, благоприятно регулира честотата на дефекация при деца, отглеждани в
детски заведения (45).
Използването на пробиотици
при недоносени деца намалява риска за некротизиращ ентероколит
(НЕК) с 49%, общата смъртност
с 27%, сепсиса с 8% и времето
за достигане на пълно ентерално
хранене с 1.2 дни. Комбинацията
от пробиотика B. lactis и пребиотика инулин съществено намалява
риска за НЕК (46, 47).
6. Ефект при антибиотик-асоциирана диария. Рандомизирано проучване доказа, че ВВ-12 и
LA-5 могат съществено да намалят продължителността и тежестта на антибиотик асоциираната
диария, както и нейната честота.
За четири седмици пробиотиците възстановяват броя на бифидо-
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бактериите в чревната микробиота, намаляват страничните ефекти
на антибиотичното лечение, възстановяват нормалния състав на
микробиотата и имат антагонистичен ефект по отношение на H.
pylori, улеснявайки неговата ерадикация (48, 49, 50).
7. Ефект по отношение на респираторните инфекции. ВВ-12 е
прилаган при 109 кърмачета от
под двумесечна възраст до 8 месеца в рандомизирано двойно сляпо и плацебо контролирано проучване. В групата с пробиотична
суплементация са установени помалко респираторни инфекции в
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сравнение с плацебо-групата (51).
В друго изследване, 81 кърмачета на възраст до 2 месеца са
рандомизирани да получават пробиотици (BB-12 или LGG) или не
за период от 12 месеца. В пробиотичната група са отчетени по-малко инфекции като приложението
на антибиотици на 7-месечна възраст, а и през цялата първа година от живота е довело до по-малко рекурентни респираторни инфекции (52).

Заключение
Bifidobacterium
animalis
subspecies lactis BB-12® е висо-

коефективен пробиотик, с отлични характеристики по отношение на всички основни изисквания и критерии, добри клинични
резултати при недоносени, новородени, кърмачета и малки деца.
Може да се прилага самостоятелно или в комбинация с други
пробиотични бактерии и пребиотици.
Използването на BB-12® като
пробиотичен препарат е гаранция
за положителен ефект въху чревното здраве и общото състояние
на детския организъм.
В статията са използвани 52 източника, които
са на разположение в редакцията
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Сърдечни заболявания и бременност
Доц. д-р Яна Симова1, д-р Димитър Симов2, доц. д-р Иво Петров1,
проф. д-р Владимир Данов3
1Аджибадем

Сити Клиник Сърдечносъдов център, София – УМБАЛ
2Св. Анна – София – УМБАЛ
3МБАЛ Сърце Мозък - Плевен
До 4% от бременностите могат
да бъдат съпътствани от сърдечносъдови усложнения, въпреки
липсата на изявено заболяване
преди забременяването (1). Нараства честотата на сърдечносъдови заболявания при жени в детеродна възраст, като това поставя нови предизвикателства
пред медицинските специалисти.

Поради нуждата от съвремен
систематизиран подход, Европейското кардиологично дружество
(ESC) публикува наскоро клинично ръководство за третиране на
сърдечната патология при бременни (2).

Ефекти на бременността
върху сърдечносъдовата
система
Бременността има съществен
ефект върху кръвоносната система и хемодинамиката. Повечето изменения се наблюдават още
през първия триместър, като достигат своя пик през втория триместър. Увеличава се циркулиращият кръвен обем с 30-50%, което заедно с увеличената сърдечна честота води до увеличен минутен обем.
Артериалното налягане се понижава с 10-15 mmHg поради понижаване на системното съдово съпротивление, в резултат на
формирането плацентния съдов
басейн, който е с ниско съпротивление, както и на директна вазодилатация. Понижава се хематокритът, поради увеличаване на

плазмения обем.
През третия триместър сърдечният дебит се влияе съществено
от позицията на тялото – в легнало положение се притиска долната празна вена, което намалява
венозното връщане и води до понижаване на артериалното налягане - венозната обструкция води до
редуциране на ударния обем.
Раждането и пуерпералният период са свързани с бързи и значими промени в циркулаторната
система. По време на раждането
сърдечният дебит, честотата, системното съпротивление и артериалното налягане се увеличават с
всяка контракция на матката. Болката допълнително увеличава сърдечната честота и артериалното
налягане.
Непосредствено след раждането се наблюдава рязко покачване на следнатоварването, поради
елиминиране на плацентния кръг
с ниско съпротивление. Същевременно се увеличава и преднатоварването поради връщането на
кръвта от плацентата към циркулацията на майката. Допълнител-
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но увеличение на преднатоварването се отчита поради елиминиране на кавалната компресия.
Обичайната кръвозагуба е около 300-400 ml при раждане per
vias naturalis и 500-800 ml при
цезарово сечение. След раждане
сърдечният дебит остава понижен
за около две до шест седмици.
Описаните промени обичайно
се толерират от здрави жени, но
при увредено сърце, може да се
наложи инвазивен хемодинамичен мониторинг и агресивна терапевтична намеса, за избягване на
последващи сърдечносъдови усложнения.

Оценка на
сърдечносъдовия риск
при бременни
Анамнезата за сърдечни заболявания е съществена част от
първоначалната преценка. Найважните алармиращи белези за
повишен риск са:
l предходен сърдечносъдов инцидент
l цианоза или лош функционален клас
l левостранна сърдечна обструкция (клапна стеноза или хипертрофична кардиомиопатия)
l камерна дисфункция – фракция на изтласкване на лява камера (ФИЛК) под 40%.
Някои от явленията, които съпътстват нормалната бременност
като задух при усилие или ортопнея, оток около глезените и сърцебиене, могат да са симптоми и
на сърдечна декомпенсация.

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 93

Списание мд
Те трябва да се разграничат от
ангината, задуха в покой, продължителната аритмия, както и пристъпния нощен задух, които при
всички случаи са патологични и
налагат допълнително изследване.
При аускултация, при почти всички бременни се чува физиологичен мезосистолен шум в
ляво парастернално, дължащ се на
функционална пулмонална стеноза (увеличен циркулаторен обем).
Диастолни шумове се чуват порядко, въпреки увеличения кръвоток през AV клапите.
Те, заедно с всички систолни
или систолно-диастолни шумове, както и тези съпроводени със
симптоми и електрокардиографски (ЕКГ) промени, изискват диагностично уточняване чрез ехокардиография (ЕхоКГ).
Изследването с ЕКГ дава възможност за скрининг с ниска себестойност. В някои случаи електричната ос се измества в ляво
или дясно, но обикновено остава
в нормални граници.
Обичайно се наблюдава увеличаване на амплитудата на R-зъбеца във V1 и V2, инверсия на Tвълната във V2, малък Q зъбец и
обърната P-вълна в III-то отвеждане. Сърдечната честота се покачва с 25%, а синусовата тахикардия е често срещана особено
в третия триместър. Камерна екстрасистолия се наблюдава при
над половината от бременните.
При ненадеждна анамнеза и
трудна оценка на функционалния
статус, от полза е измерването
на кислородната сатурация и тест
с ниско натоварване. Сърдечната катетеризация трябва да се избягва и да се предприема главно
в случаите, когато се налага терапевтична интервенция.
Находки като камерна хипертрофия, данни за преживян инфаркт или персистираща исхемия,
уголемени предсърдия, проводни
нарушения и аритмии са категорично доказателство за сърдечна
патология и повишен риск от ин-
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циденти по време на бременността и изискват задълбочени изследвания, внимателна преценка за терапевтичния подход, както по отношение на сърденото заболяване, така и по отношение на протичането на бременността и родоразрешението (2, 3).

Бременност и клапни
заболявания
Клапни заболявания при бременните се наблюдават с честота около 1%. В развитите държави най-често това са вродени малформации. Срещат се също ревматични пороци, миксоматозна
дегенерация и случаи на преживян ендокардит. При адекватна терапия и поведение, дори при наличие на такава патология, бременността може да протече нормално и да завърши без усложнения.
С висок риск за майката и плода са свързани следните състояния (4):
l тежка аортна стеноза със или
без симптоми
l аортна регургитация със
симптоми III-IV ФК по NYHA
l митрална стеноза със симптоми II, III-IV ФК по NYHA
l митрална регургитация със
симптоми III-IV ФК по NYHA
l аортна, митрална или смесена патология с пулмонално налягане над 75% от системното
l аортна, митрална или смесена патология с ФИЛК <40%
l цианоза на майката
l всяка клапна лезия със симптоми III-IV ФК по NYHA
Като нискорискови се определят следните състояния:
l асимптомна аортна стеноза
с трансвалвуларен градиент <50
mmHg и нормална ФИЛК
l аортна регургитация със
симптоми I-II клас и нормална ЛК
систолна функция
l митрална регургитация със
симптоми I-II клас и нормална ЛК
систолна функция
l митрален пролапс без или с

лека до умерена регургитация и
нормална ЛК систолна функция
l лека до умерена митрална
стеноза (площ на МК >1.5 cm2,
градиент <5 mmHg) с нормално
до умерено повишено налягане в
пулмоналната артерия
l лека или умерена пулномална стеноза
Когато се налага приложение
на медикаменти по време на бременността, е желателно да се използват най-ниските, адекватни
терапевтични дози. Абсолютно
противопоказани, с доказано тератогенно действие, са инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi), ангиотензин
рецепторните блокери (ARBs),
amiodarone и nitroprusside.
Използването на други медикаменти може да има потенциално
увреждащо действие за плода и те
трябва да се прилагат само когато
ползата за майката е по-голяма от
риска за фетални увреждания.
Адекватното обезболяване и
бързото родоразрешение са желателни при бременни с клапни заболявания, за да се намалят максимално хемодинамичните промени. Уместно е да се мониторира кислородната сатурация, ЕКГ и
артериалното налягане.
При тежки пороци в съображение влизат и мониториране на
сърдечния дебит и вклиненото налягане в пулмоналната артерия.
Феталният дистрес е ранен индикатор за влошена хемодинамика
на родилката, затова е уместно и
мониториране на плода.
Цезаровото сечение е свързано
с по-големи хемодинамични промени, затова при жени с клапни
увреди се предпочита естественото раждане със съответното обезболяване, ако няма други индикации.
При някои пациентки (особено с митрална или аортна стеноза) може да се приложи форцепс
или вакуум екстракция, за да се
избегне рязкото покачване на системното съдово съпротивление и
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понижаване на венозното връщане, които съпровождат родилната
дейност.
Инфекциозният ендокардит е
рядко, но потенциално животозастрашаващо усложнение на подлежащо клапно заболяване. В литературата са описани не повече
от 100 случая, но майчината и феталната смъртност са около 20%
при ендокардит (5).
Стандартно не се прилага антибиотична профилактика по време на бременност и раждане. Както естественото, така и раждането
чрез секцио са свързани с ниски
нива на бактериемия.
Според актуалните американски препоръки на АСС/АНА, при
високорискови родилки (с клапно протезиране или пластика с изкуствен имплант; цианотична вродена малформация без корекция
или с палиация) е уместна антибиотична профилактика преди естествено раждане, която следва да
започне непосредствено след пукването на околоплодния мехур.
При секцио, антибиотичната
профилактика се използва стандартно за превенция на следродилен ендометрит. В този случай тя
е ефективна и за профилактика на
инфекциозния ендокардит.

Митрална стеноза
При бременност в резултат на
увеличения циркулиращ обем се
покачват левопредсърдното и налягането в пулмоналните вени.
При подлежаща митрална стеноза това може да доведе до белодробен оток и да утежни симптоми на диспнея, ортопнея както и
пристъпен нощен задух. Може да
се появи аритмия, която допълнително да влоши симптоматиката.
Въпреки високия риск за усложнения, майчината смъртност
е под 1%, като в риск са най-вече болни със симптоми IV ФК по
NYHA. Феталните усложнения
включват преждевременно раждане и задържане на вътреутробния
растеж. Рискът за загуба на плода
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се увеличава пропорционално на
влошаването на функционалния
капацитет на майката, като при IV
ФК достига 30% (6).
При митрална стеноза е желателно намаляване на сърдечната
честота и лявопредсърдното налягане чрез намаляване на физическата активност и приложение на
бета блокер, като трябва да се избягва atenolol, тъй като е свързан
със забавяне на растежа на плода.
При предсърдно мъждене, за контрол на честотата може да се използва digoxin. От блокерите на
калциевите канали се предпочита
verapamil.
За понижаване на левопредсърдното налягане се препоръчва
ограничаване на приема на сол, а
при нужда и включване на диуретик, като трябва да се избягва агресивна диуретична терапия, тъй
като тя може да доведе до хиповолемия и утеро-плацентарна малперфузия.
При тежка симптоматика може
да се прибегне до перкутанна балонна валвулопластика. Тази процедура не е свързана с допълнителни рискове за майката и плода,
и в литературата се съобщават отлични резултати.
Оперативната комисуротомия
е свързана със загуба на плода в
10-30% от случаите, но може да
се приложи при рефрактерни на
терапия симптоми и противопоказания за интервенционално лечение.

матиката. По правило, хирургично лечение се прилага само при
тежка и неповлияваща се от лечение сиптоматика, като честотата на загуба на плода е много висока (6).

Аортна стеноза

Митрална регургитация

В идеалния случай аортната стеноза трябва да се коригира оперативно преди бременност.
В случаи на тежка аортна стеноза може да се обсъди прекъсване
на бременността поради високия
риск за усложнения.
При бременни с аортна стеноза, най-честото усложнение е сърдечна недостатъчност (7%), следвана от аритмии (2.5%) и исхемични
коронарни
инциденти
(2.5%). Може да се стигне до прееклампсия или други усложнения,
свързани с хипертония, като се
наблюдават преждевременни раждания и новородени с ниско тегло
за гестационната възраст (6).
При бременни с вродена аортна
стеноза има повишен риск (4%) за
вродено сърдечно заболяване на
плода и е желателно провеждане
на фетална ехокардиография около 20-22 гестационна седмица.
С внимание трябва да се подхожда към обезболяването по време на раждане – тези бременни не
толерират понижението в пред- и
следнатоварването, което се наблюдава при регионална анестезия. Естественото раждане не е
противопоказано, но в съображение влизат всички мерки за ускоряване на родилния процес.

Обикновено се дължи на митрален клапен пролапс или преживян ревматизъм. Поради пониженото системно съдово съпротивление, митралната регургитация
обикновено се толерира добре. С
хемодинамична нестабилност обичайно са бременните, при които
има и съпътстваща левокамерна
дисфункция.
Уместно е приложението на диуретици, digoxin, hydralazine и нитрати за подобряване на симпто-

Обичайно, аортната регургитация се понася добре по време на
бременност, тъй като пониженото системно съпротивление води
до намаляване на регургитиращия обем. Симптоматиката при
изолирана регургитация обичайно се овладява медикаментозно с
помощта на вазодилататори като
hydralazine или nifedipine и диуретици.
При
влошена
левокамерна
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функция има повишен риск за усложнения. Хирургията е желателно да се отложи при възможност
до края на бременността. С голямо внимание трябва да се подхожда при жени със синдром на Марфан, тъй като рискът за аортна
дисекация при тях се повишава по
време на бременност (6).

Клапни протези
При бременни с имплантирани клапни протези има риск за
тромбемболизъм, клапна тромбоза, антикоагулант-свързано кървене и протезен ендокардит. Въпреки теоретичното предположение, че повишеният хемодинамичен стрес по време на бременност
води до по-бърза дегенерация на
биологичните протези, наблюденията върху бременни с имплантирани биологични клапи не показва значимо ускоряване на този
процес (7).
Тромбоза на механична сърдечна протеза е потенциално животозастрашаващо усложнение, за избягване на което е необходимо да
не се прекъсва антикоагулантната
терапия по време на бременност.
При наличие на механична
протеза, според препоръките на
AHA/ACC от 2014 (5), трябва да
се продължи приемът на warfarin
през първия триместър, ако дозата за постигане на терапевтично
INR е 5 mg или по-малко.
При по-висока доза се препоръчва за първия триместър приложение на нискомолекулен хепарин (НМКХ) в две дози дневно
подкожно, с изследване на антиХа активността (целева анти-Xa
активност 0.8 -1.2 U/ml, 4-6 часа
след апликация).
През първия триместър може
да се прилага интравенозен нефракциониран хепарин (таргетно
аРТТ поне два пъти над изходното). След първия триместър, антикоагулацията може да продължи с
кумаринов антикоагулант до 36та гестационна седмица, след което да се премине отново на лече-
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ние с хепарин или НМКХ до раждането. През втория и третия триместър може да се приема и ниска
доза acetylsalicylic acid (75 mg до
100 mg).

Бременност и вродени
сърдечни заболявания
С напредъка в лечението на
вродените сърдечни малформации (ВСМ), днес почти 85% от
жените, родени с такива увреждания, доживяват зрялост и детеродна възраст. Традиционно тези болни са съветвани да избягват забременяване, но вече е установено,
че голяма част от тях имат достатъчен сърдечен резерв за нормално протичане на бременност и за
раждане на здраво дете (8, 9).
Рисковете за майката и плода
все пак остават значителни, а вероятността детето да е с генетично заболяване варира от 3 до 50%
при автозомно доминантните дефекти като синдрома на Марфан,
например.
При жени с ВСМ, преди забременяване, трябва да се обсъдят
всички рискове, които носи една
потенциална бременност: усложнения свързани със сърдечното
заболяване, както и възможността за раждане на дете с малформация. При тези бременни трябва
да се провежда фетален ехографски скрининг, включващ феталната ЕхоКГ през 18-22 гестационна
седмица.
Широкият спектър на ВСМ
носи различен риск за майката
по време на бременността. Един
малък, хемодинамично незначим
предсърден септален дефект е
практически с много нисък риск,
докато при болна със синдром на
Айзенмегер вероятността за усложнения е значителна, включително и за летален изход. Цианотичните сърдечни пороци носят
най голям риск за плода – от забавено вътреутробно развитие до
спонтанен аборт.
Според симптоматиката и вида
на вродения порок се определят

следните рискови групи за усложнения при майката с ВСМ (10):
Висок риск:
l лош функционален клас преди бременността (над II NYHA)
или цианоза
l понижена левокамерна функция (ФИ <40%)
l митрална стеноза (площ <2
cm2), аортна стеноза (площ <1.5
cm2), градиент на изходния тракт
на ЛК над 30 mmHg преди бременноста
l данни за сериозни сърдечносъдови инциденти преди бременността (аритмия, инсулт, транзиторна исхемична атака и белодробен отток)
l синдром на Марфан
l Айзенменгер синдром
l пулмонална хипертония
Умерен риск:
l коригирана тетралогия на
Фало без значима пулмонална
стеноза и регургитация
l комплексни сърдечни малформации с дясна камера участваща в системното кръвообръщение
l умерена митрална или аортна стеноза
l цианотични пороци без пулмонална хипертония
l Фонтан кръвообръщение
l некоригирана коарктация
Нисък риск:
l малък междукамерен дефект
l предсърден септален дефект
l бикуспидна аортна клапа без
регургитация, стеноза или аортоектазия
l коригирана коарктация
При жените с ВСМ и нисък
риск по време на бременност не
се налагат специфични мерки, освен стандартна профилактика на
инфекциозен ендокардит. Останалите малформации, когато е възможно, следва да се коригират
преди планирана бременност.
Бременни с ВСМ и умерен
риск трябва да се следят във високо специализирани центрове
със своевременна корекция на терапията. При тези с висок риск
може да се обсъди прекъсване на

95
България

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 96

Списание мд
бременността, въпреки че не е изключено и успешно износване и
раждане, но те трябва да бъдат
наблюдавани с изключително внимание и третирани в болнични условия при първи признаци на декомпенсация.

Кардиомиопатии
и бременност
Хипертрофичната
кардиомиопатия (ХКМП) се среща сравнително рядко при бременни, въпреки че в последните години се
отчита увеличаване на честотата,
което вероятно се дължи на почесто провеждане на скрининг.
Типично за ХКМП е систолен
шум на изтласкване, усилващ се
при прийом на Валсалва, повишен
волтаж на QRS-комплекса в ЕКГ,
и абнормно задебеляване на стената на лява камера като ехографска находка (11).
Клиничната картина е силно
вариабилна, като по време на бременност могат да се появят усложнения на заболяването, включително и фатални. Обструкцията
на изходния тракт на лява камера
може да доведе до синкоп. Също
може да се наблюдават аритмии,
миокардна исхемия и дори инфаркт (11).
Смъртността,
свързана
с
ХКМП при бременни, е 0.5% според проучване на Schinkel и съавтори проведено върху 237 жени
и 408 бременности. В същото изследване 29% от жените са имали усложнения или влошаване на
симптомите, а честотата на загуба на плода е сравнима с тази при
здрави бременни (11).
При тази патология е уместно
приложението на бета-блокери,
калциеви антагонисти и диуретици при данни за повишени налягания на левокамерно пълнене. При
данни за синкоп и предходни живото-застрашаващи аритмии следва да се имплантира кардиовертер-дефибрилатор (12).
По време на раждане трябва да
се ограничи кръвозагубата и да се

секция медицината днес в българия
избягват медикаменти, предизвикващи вазодилатация. Предпочита
се естественото раждане, като е
желателно да се ускори родилният процес с прилагане на вакуум
или форцепс.
Като медикаментозна стимулация се предпочита oxytocin пред
простагландините, поради изразения вазодилатативен ефект на последните.
Перипарталната кардиомиопатия се наблюдава от 1 на 1 485 до
1 на 15 000 раждания. Дефинира
се като развитие на сърдечна недостатъчност в последните месеци на бременността или в първите
пет месеца след раждането. Няма
установена етиология, а рисковите фактори са: възраст на майката над 30 години, хипертония
през бременността и бременност
с близнаци (13).
Изследванията при жени с прееклампсия не откриват промени в
систолната функция, въпреки хипотезата че тази рядка кардиомиопатия може да е свързана с повишено артериално налягане. Допуска се също автоимунна генеза,
но най-много доказателства има,
че като основна етиологична причина се явява миокардитът.
Терапевтичното
поведение
трябва да е съобразено с общите
препоръки за лечение на сърдечна
недостатъчност и безопасността
на плода и новороденото по време на бременността и кърменето. АСЕi и АRB са противопоказани до раждането, поради риска
за бъбречна агенезия. Могат да
се прилагат furosemide, нитрати и
hydralazine.
Няма ясни предиктори при
кои пациентки може да се очаква функционално възстановяване и при кои следва да се пристъпи към типизиране и последващо насочване за трансплантация.
При половината се постига пълно
възстановяване, като най-често се
наблюдава при болни с ФИ>30%
при поставяне на диагнозата (14).
С навременно лечение прогно-
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зата може да е сравнително добра,
като смъртността варира между 2
и 18% (15). Остава спорен въпросът за бъдещи бременности при
тези жени, като ново забременяване е противопоказано при тези,
при които не се наблюдава пълно
възстановяване на левокамерната
функция (16).

Коронарна болест
и бременност
Остър инфаркт на миокарда
(ОМИ) се наблюдава рядко – около 1 на 10 000 бременности. Счита се, че рискът се увеличава с
повишаване на майчината възраст. Валидни са обичайните рискови фактори за исхемична болест на сърцето (ИБС): тютюнопушене, фамилна анамнеза за ранна ИБС, атерогенен липиден профил, диабет и хипертония (17).
Като рискови фактори също
се считат и прееклампсията, употребата на перорални контрацептиви и кокаин. По време на бременност при съответната предиспозиция се отчита увеличаване на
общия холестерол, холестерола
в липопротеините с ниска плътност (LDL) и триглицеридите и
понижаване на холестерола в липопротеините с висока плътност
(HDL). Също по-често се наблюдава спонтанна дисекация на коронарни артерии (18).
Лечението на ОМИ при бременни не се отличава от това при
останалите пациенти. При възможност се прилага ангиопластика (19). Въпреки че няма данни за
тератогенен ефект на тромболитиците (20), бременността е относително противопоказание за приложението им.
Продължителният прием на
aцетил салицилова киселина (21)
може да доведе до хеморагични усложнения при раждането,
а също се свързва с изоставане в растежа на плода. Най-висок риск за смърт на майката има
при ОМИ през третия триместър.
Препоръчва се отлагане на ражда-
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нето поне с 2-3 седмици след преживян коронарен инцидент (17).
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Острата дисекация на възходящата аорта е животозастрашаващо
заболяване със статистически доказана смъртност 60-80% през първите 24 часа след поставяне на диагнозата. То се характеризира с
разкъсване на вътрешния и средния слой на аортната стена, образуване на т. нар. „entry“ и генериране на втори („фалшив“) лумен
по продължение на аортата. Този
„фалшив“ лумен се резпространява мигновено под натиска на пулсиращия кръвоток както в лонгитудинална, така и в трансверзална посока. Това прави дисекацията много динамична и абсолютно непредвидима, тъй като във всеки един момент тя крие опасност от руптура на аортата.
Основният метод за лечение е незабавната операция по спешност в
специализиран център по аортна хирургия.
Представяме детайлен обзор на хирургичните техники за канюлиране, подходящи за лечение на това заболяване, като се анализират литературните данни и резултати на водещи центрове по аортна хирургия в
света.

Въведение
Документираната периоперативна смъртност при диагнозата
„остра дисекация на гръдна аорта“ варира между 20 и 80%, в зависимост от литературния източник (1, 2, 3). В световен мащаб честотата на заболяването е
3/100 000 годишно, като 21% от
тези пациенти загиват още преди
хоспитализация (2).
Средната възраст на пациентите с това заболяване е 63 години

(при около 10% тя е под 40 години) (1). Най-честата (40-70%)
причина за смърт при тези болни
е сърдечна тампонада и/или руптура на аортата, а втората значима причина за смърт е висцералната исхемия, която се наблюдава при 14% от случаите (4, 5). В
началния стадий на заболяването смъртността нараства с около
1-3% на час (6).
Най-съществената част от лечението на острата дисекация на
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възходяща аорта е да се съхрани
животът на пациента и да се запази или възстанови функцията
на жизненоважните органи като
сърце, мозък и коремни органи.
Хирургически, това се постига
чрез резекция на засегнатата част
от аортата, поставяне на подходяща съдова протеза и реканализиране на истинския лумен (5, 7).

Алгоритъм за действие
и диагностика при
съмнение за дисекация
на аортата
Добре изграден и утвърден алгоритъм за работа и диференциран интердисциплинарен подход
са основни предпоставки за лечението на пациентите с остра дисекация на гръдна аорта.
При минимално съмнение за
дисекация пациентът се посреща
от екип квалифицирани лекари.
Проверяват се неговите витални
показатели, стабилизира се хемодинамичното му състояние и незабавно се стартира образната
диагностика (9).
Златен стандарт при планирането на оперативния подход и
стратегията за канюлиране е компютърната томография (задължително с контрастна материя) на
цялата гръдна и коремна аорта
(Фигура 1).
Така се визуализират интималният flap и ходът на дисекация-
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Таблица 1. Оперативен протокол на ККХ при УМБАЛ Св. Анна - София
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•
•
•
•
•
•
•

2-3 артерии за мониториране на АН (2x a. radialis и 1x a. femoralis или a. dorsalis pedis)
1х ЦВП и 1-2 големи периферни венозни (работещи!) катетри
Медикаментозна мозъчна протекция с thiopental 10-15 mg/kg + 1000 mg methylprednisolone
Системно хепаринизиране преди стернотомията
Първо се канюлира ДП, след това „директно“ се канюлира възходяща аорта (по Seldinger) под ехокардиографски контрол (ТЕЕ)
Системно охлаждане до 26 °C, през това време реконструкция на АК на клампирана аорта
Отворена дистална анастомоза при циркулаторен арест и селективна антеградна билатерална мозъчна перфузия
Системно затопляне на пациента

та, нейната анатомия на разпространяване, локализация на entry
и re-entry, както и органите с потенциал за малперфузия (1, 8,
10).
Апаратите от съвременно поколение са с отлична резолюция
и позволяват диагностика и локализация и на най-малките лезии
в аортната стена – интрамурален хематом (IMH) и пенетриращ
атеросклеротичен улкус (PAU).
Алтернативен метод, с по-добра детайлност при изобразяване
на мекотъканни структури, е магнитно резонансното изобразяване. По-рядкото му използване вероятно се дължи на удълженото
време на сканиране и/или на повисоката цена.
Непосредствено преди или
след скенера се провежда и трансторакална ехокардиография. Тя
дава информация за функцията
и подвижността на аортна клапа
(АК), наличен (кървав) перикарден или плеврален излив, както и
за глобалната функция на лява и
дясна камера (11).
Ако пациентът е хемодинамично нестабилен, той постъпва незабавно в предварително подготвена
операционна (или хибридна) зала,
където се въвежда в анестезия и,
след проведена трансезофагеална
ехокардиография (ТЕЕ) и верифициране на диагнозата, стартира
оперативната интервенция.
Интраоперативното използване на инвазивни методи за диагностика все още не е стандарт в
България. Предпоставки за това
са наличието на хибридна зала и
С-рамо (комбинирано ендоваску-

Фигура 1. Компютърна томография с контрастно усилване (на снимката: покрита руптура на аортна дъга)

Фигура 2. Ехокардиографски контрол на позицията на артериалната канюла

Фигура 3. Директно канюлиране на възходяща аорта

ларно и кардиохирургично лечение).
Така проведената ангиография дава детайлна информация
за евентуална патология на коронарните съдове, перфузията на
основни разклонения на аортата
и потенциални зони на малперфузия.
Като допълнение към разширената интраоперативна диагностика се добавя и високочестотният интраваскуларен ултразвук
(IVUS), използван за визуализация на морфологията на аортната
стена в дисталните части на аортата.

Хирургичен подход и
стратегия за канюлиране
Оперативното лечение на острата дисекация на аортата е висша форма на хирургичното изкуство. То е продукт от съвместната работа на опитни анестезиолози, квалифицирани перфузионисти и компетентен екип от хирурзи. Актуалният протокол, използван в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ Св. Анна, е
представен в Таблица 1.
Целта на всеки хирург е да запази пациента жив, възстановявайки континуитета на аортата, като елиминира комуникаци-
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ята между истинския и фалшивия лумен и осигурява адекватна
перфузия на органите във всеки
един момент.
Стандартен хирургичен достъп
за подобни оперативни интервенции е срединната стернотомия,
която осигурява възможност за
работа върху аортна клапа, възходяща аорта, аортна дъга и големите мозъчни съдове.
По-рядко използван алтернативен достъп е билатералната антериорна торакотомия (Clamshell
thoracotomy) през 5-то интеркостално пространство, който е
показан при планирана хирургия
на аортна дъга и десцендентна
аорта (12). Всички операции се
провеждат в условията на екстракорпорална циркулация (ЕКЦ).
Три са основните критерии
при избора на метод за канюлиране – бърз и сигурен достъп до
истинския лумен на дисекиралата аорта, антеградна перфузия на
мозък и коремни органи и личните предпочитания на хирурга.
Най-разпространените методи
на канюлиране включват следните структури:
l A. femoralis
l A. subclavia или a. axillaris
l Truncus brachiocephalicus
или а. carotis communis dextra
l
Възходяща
аорта
по
Seldinger (директно)
l „Отворено“ канюлиране на
възходяща аорта
l Трансапикално канюлиране
през върха на лява камера

Канюлиране
на а. femoralis
Десетилетия наред това бе
„златният стандарт“ за канюлиране при дисекация на възходяща
аорта. След проверка за налични
пулсации и верифициране с ултрзвуков доплер се отпрепарират
артерия и вена феморалис в ингвиналната зона. Канюлирането се
осъществява по Seldinger или на
отворен съд.
Включването на ЕКЦ е въз-
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можно в рамките на 15-20 минути, което е от особено значение
при хемодинамично нестабилни
пациенти (13, 14). Въпреки придобития опит през последните деситилетия и публикуваните добри
резултати, този подход вече не е
особено предпочитан от повечето
хирурзи (15, 16).
Неговите основни недостатъци
за заложени в ретроградната перфузия на органите и опасността
от малперфузия и емболизация
на тромботична маса от фалшивия лумен (15, 17).

Канюлиране на а.
subclavia или a. axillaris
Идеята за антеградна перфузия на аортна дъга и основните мозъчни артерии се появява
още през 80-те години на миналия век (18). Днес тя е популярна в много институции по кардиохирургия (16). Най-разпространен е инфраклавикуларният достъп, като се канюлира директно
проксималната част на a. axillaris
(19).
Дисталните части на a. axillaris
са достъпни в зоната на sulcus
deltoideopectoralis, под пекторалната мускулатура, като предпазливо се отпрепарират влакната
на plexus brachialis (20). Канюлирането се осъществява директно
или посредством съдова протеза
(6-8 mm).
Основно предимство на тази
техника е антеградната перфузия на мозъка и тялото на пациента по време на охлаждане и
възможността за селективна мозъчна перфузия при циркулаторния арест (21). Недостатъците са
свързани предимно със загубата на ценно технологично време
за осигуряването на достъп до а.
subclavia или a. axillaris.

Канюлиране на truncus
brachiocephalicus или a.
carotis communis dextra
Канюлирането
на
truncus
brachiocephalicus или a. carotis
communis dextra е друг подходящ

100
България

метод на канюлиране и добра алтернатива спрямо a. axillaris.
Стандартно се интерпонира една
съдова протеза (8 mm), през която се осъществява артериалната перфузия на тялото (22, 23).
Предимствата и недостатъците
на тази техника са съпоставими
с наблюдавани при канюлирането
на a. axillaris.

Централно (директно)
канюлиране на
възходяща аорта по
Seldinger
Това е методът на канюлиране, който от 2012 година почти
без изключение се използва в нашата клиника по кардиохирургия.
За първи път тази техника е въведена и описана през 2003 година от проф. Хаверих от Клиниката по сърдечносъдова хирургия в
Хановер (24).
Тя се осъществява посредством срединна стернотомия,
като след визуална и ехокардиографска инспекция се избира мястото за канюлиране по
Seldinger. Позицията на гъвкавата артериална канюла задължително се верифицира ехокардиографски (Фигура 2).
Основното предимство на тази
техника е нейното лесно и бързо
изпълнение без необходимост от
допълнителна хирургична рана и
възможната антеградна перфузия
на тялото.
По време на охлаждане е възможен контролиран клампаж на
аортата и реконструкция на изходния тракт на ЛК и АК. Тя е
приложима дори при пациенти със спираловидно разкъсване
на възходяща аорта (25). Бързото включване на ЕКЦ (10-15 минути) е от съществено значение
при пациенти в кардиогенен шок
или с перикардна тампонада (Фигура 3).
Като значими недостатъци в
литературата се цитират предизвикана (ятрогенна) руптура на
възходяща аорта и продължител-
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на перфузия на фалшивия лумен
(26, 27). В нашия опит с около
120 пациенти не е документирана появата на нито едно от тези
усложнения.

„Отворено“ канюлиране
на възходяща аорта
Това е разновидност на централното канюлиране, при която в условията на нормотермичен циркулаторен арест (не повече от 30-60 секунди) и венозна екссангвинация, се отваря
възходящата аорта и артериалната канюла се поставя под директен визуален контрол в истинския лумен.
Тъй като става въпрос за доста агресивен метод, неговото използване е рядко, предимно при
невъзможност за избор на някоя
от другите „стандартизирани“
стратегии (28, 29).

Трансапикално
канюлиране през върха
на лява камера
Тази техника осигурява елегантна предпоставка за бързо
„намиране“ на истинския лумен
на дисекиралата аорта. При нея
артериалната канюла се поставя
през върха на ЛК във възходяща аорта под директен ехокардиографски контрол (30).
Основни нейни предимства са
антеградната перфузия на истинския лумен и бързото му изпълнение. Въпреки това методът се
използва сравнително рядко, заради предизвиканата лезия на ЛК
и невъзможността за хирурга да
работи върху възстановяването
на изходния тракт на ЛК по време на охлаждане.

Заключение
Въз основа на досегашните литературни публикации, няма установен метод на канюлиране,
който да бъде наложен безрезервно, тъй като всеки един от
тях крие своите „подводни камъни“.
Необходими са повече рандомизирани, проспективни проуч-

секция медицината днес в българия
вания и сравнителни анализи, за
да се определи най-сигурният и
безопасен метод за лечение на
пациентите с тази диагноза.
Съвременната световна тенденция съчетава предимно дистанциране от ретроградната перфузия, заменяйки я с антеградна,
в зависимост от анатомията на
пациента.
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Полиартериитис нодоза на черния дроб
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Нодозният полиартериит (polyarteritis nodosa - PAN) е системен
възпалителен некротизиращ васкулит, който засяга малките и средните артерии (по-големи от артериолите), като най-често са ангажирани съдовите бифуркации (1). Процесът води до образуването на артериални микроаневризми, аневризмални руптури с кръвоизливи,
тромбози и свързани с това исхемия или инфаркти. PAN е най-често срещан при мъже в 5-то до 7-мо десетилетие. 20-30% от пациентите са с положителен HbsAg.

Клинична изява. Пациентите могат да се представят със системни и/или локални симптоми.
Неспецифичните системни признаци и симптоми са почти винаги налични и включват втрисане,
неразположение и загуба на тегло.
Локализираните симптоми се отнасят до исхемия и инфаркт на засегнатите тъкани или органи.
Най-често засегнати са бъбречните артерии, като висцералното
засягане също е относително често срещано. Белодробните съдове
обикновено не се засягат, въпреки
това бронхиалните артерии могат
понякога да бъдат включени.
Чести системни съдови засягания:
l Бъбречни съдове: 80-90%,
основна причина за смърт
l Сърце и коронарни артерии:
~ 70%
l Стомашночревен тракт: 5070%
l Чернодробни съдове: 50-60%
l Слезка: 45%
l Панкреас: 25-35%

l Централна нервна система:
20-45%
PAN може да засегне и съдовете на кожата, което води до образуването на подкожни нодули и
развитието на некротични улцерации най-често по върха на пръстите.
Патоанатомия. Първоначално се наблюдава трансмурално некротизиращо възпаление на
средно големите артерии, което
включва предимно интимата, причиняващо отслабване на стената с
образуване на микроаневризмални разширения и последващо фокално разкъсване.
Наблюдава се тенденция за засягане на средно големите артериални клонове.
Фибриноидната некроза на съдовете стимулира тромбозата им,
последвана от инфаркт на кръвоснабдяваната околна тъкан. Тромбозирането и мононуклеарната
инфилтрация се появяват на покъсен етап.
Различните етапи на възпаление
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и некроза, могат да се наблюдават
в съседни зони, което е индикатор,
че заболяването се развива в различна степен както в един и същ,
така и в различни органи (хетерогенен тип възпаление).
Маркери. рANCA: нивата могат да корелират с активността на
заболяването
HBsAg: положителен ~ 30%
(поради масовото въвеждане на
ваксинацията срещу остра инфекция с HBV, се очаква значително
намаление на свързаните с хепатит В случаи на PAN - PAN-HBV).
Рентгенологични признаци:
l Рутинната контрастно усилена компютърна томография (СТ)
може да бъде напълно нормална
или да покаже фокални области
на инфарциране с кръвоизливи в
засегнатите органи
l Директната СТ ангиография
(CT-A) е много по-чувствителна
към промените в малките съдове,
въпреки че дори и добре изпълнената CT/СТ-A, също може да покаже интактни съдови структури
Най-често се наблюдават:
l Множество микроаневризми
с различна големина в различните
органи или с различна големина в
един и същи орган
l Аневризмите варират от размер 2-3 мм до 1 см
l В бъбреците, микроаневризмите обикновено засягат лобарните и аркуатните артерии
l Кръвоизливът може да е видим при фокална руптура
l Оклузията на съдовете също
може да бъде установена
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Лечение и прогноза
Ако не се лекува, нодозният
полиаритериит обикновено е фатален поради прогресиращата бъбречна недостатъчност или стомашночревните усложнения (найчесто хеморагия в гастроинтестиналния тракт - ГИТ).
Бързият курс на лечение с кортикостероиди и циклофосфамид
постига задоволителни резултати
- около 50% от пациентите показват клинични и образни данни за
ремисия.
Няма специфични лабораторни
тестове за доказване на нодозния
полиартериит.
Диагнозата обикновено се основава на физикалния преглед
и резултатите от лабораторните
и образните изследвания, които
включват:
l Левкоцитоза
l СУЕ и CRP (повишени)
l Положителни антинеутрофилни цитоплазмени антитела (рANCA) - не са патогномонични,
но се позитивират на определен
етап на заболяването
l TRU-CUT иглена биопсия
(хистологично доказване на възпалението на малките артерии)
При нодозния полиартериит, малките аневризми са нанизани като мъниста на броеница или
като „цветовете на розариум“, поради което “розарийният маркер”
и “синдромът на броеницата“ са с
висока диагностична стойност.
За да се приеме диагнозата нодозен полиартериит при даден пациент, той трябва да има поне три
от 10-те критерия, зададени през
1990 година от Американския колеж по ревматология (ACR) (2):
l Отслабване на тегло =/>4 кг
l Ливедо ретикуларис (пъстри
лилави пигментации на кожата по
крайниците и тялото)
l Болка или увеличена чувствителност на тестисите (при диференциално-диагностично
затруднение се препоръчва микробиопсия на тестиси)
l Мускулна болка, слабост или
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увеличена чувствителност на долните крайници
l Неврологично заболяване
(моно- или полиневропатия)
l Диастолно артериално налягане >90 mmHg
l Повишени урея, креатинин и
креатининов клирънс, които не са
свързани с дехидратация или обструкция
l HBsAg положителен (поради
все по-масовото ваксиниране срещу HBV**, диагностичната стойност на този критерий ще намалява с течение на времето)
l Рентгенологични данни за
аневризмални разширения или
възпалително стенозиране на
средно големите артерии
l Биопсия с хистологично доказване за възпаление на артериолите (инфилтрати с полиморфоядрени неутрофили)
Критериите на ACR са предназначени само за научни цели.
Независимо от това, техните добри дискриминационни показатели и висока предиктивна стойност, дават възможност за приложение в клиничната практика.
Последващите проучвания не
потвърждават диагностичната им
стойност, което демонстрира тяхната зависимост от разпространението на различните видове системни васкулити в анализираните
популации.
Ретроспективно
проучване,
комбиниращо анализа на повече от 100 елемента, използвани за описание на характеристиките на пациентите в голяма група, с техника за СТ ангиография
(предназначена да тества потенциалната диагностична полезност
на различните критерии), предложи набор от осем позитивни или
дискриминиращи показатели, които да се използват като скринингов метод при пациенти, при които има съмнение за системен васкулит.
Диференциална диагноза други системни васкулити:
l Микроскопски полиангиит -

по-често асоцииран с положителни р-ANCA, засягащ предимно
по-малките артериоли, капиляри и
венули - CHCC хистологичен критерий (3)
l Ревматоиден васкулит
l Системен лупус еритематозус (SLE)
l Синдром на Churg-Strauss

Клиничен случай
Представяме пациент с чернодробно засягане на базата на нодозен полиартериит. Клиничното манифестиране започва с рекурентно втрисане, полиморфонуклеарна левкоцитоза, високи
нива на алкална фосфатаза, повишени трансаминази (ASАT,
ALАT) и положителен HBsAg.
Отхвърлен е остър А, В и С хепатит. При полиартериитис нодоза (ПАН) чернодробните съдове
могат да бъдат засегнати, но това
обикновено се установява на аутопсионен материал.
Засягането на черния дроб,
според различни изследователи,
е от 42-71% от аутопсираните с
ПАН. Поради това е малко вероятно ПАН да бъде подозиран при
пациенти с изолирано установени
абнормни цитолитични и холестазни ензими.
Описаният пациент е 65-годишен мъж, приет в болница (юни
2016) с анамнеза за диария без
патологични примеси в продължение на шест месеца, интермитентни втрисания в продължение
на четири седмици и анорексия в
продължение на пет седмици с редукция на тегло над пет килограма.
Установява се прогресираща
слабост на мускулите, като е отхвърлена неврологична патология. Клиничният преглед показва фебрилитет до 38 градуса С, за
който няма очевидна причина.
Установява се болка в десен
хипохондриум, без ехографски
данни за чернодробно заболяване.
Колоноскопията и гастроскопията
не установяват патологични про-
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мени в горен и долен ГИТ (гастроинтестинален тракт).
Кръвните изследвания показват: хемоглобин 125 g/l; левкоцити 16 900; еозинофили 87; СУЕ
(Westergren) 45 mm; урея 6; креатинин 65; пикочна киселина 200;
креатининов клирънс 99 ml/min
(нормален).
Неколкократните
хемокултури и урокултури останаха стерилни. Обзорната рентгенография на
гръден кош показа няколко калцификата и генерализиран емфизем.
Първоначалните
чернодробни функционални тестове показват: общ билирубин 45; алкална
фосфатаза 173; ASAT 254; ALAT
123. Изследванията на изоензима на алкална фосфатаза показа,
че е изцяло от чернодробен произход. Общият серумен протеин
65, албумин 25. Протромбиновото време и другите коагулационни
тестове не показват отклонения.
HBsAg при приемане е 22.3 COI.
HBV-DNA-PCR се изследва двукратно - преди лечението с cyclophosphamide /
methylprednisolone и седем дни
след приключване на терапията. И двете изследвания показват
стойност под лимита на детекция.
HBsAg след лечението с cycloph/
methpred е 20 COI.
По време на болничния престой се извърши TRU-CUT чернодробна биопсия. Хистологичното изследване показа фибриноидна некроза на туника медия на две
средно големи артериоли. Адвентицията и периваскуларните тъкани са обилно инфилтрирани от
неутрофили и умерен брой еозинофили, лимфоцити и плазматични клетки с няколко хистиоцити.
Диагноза - нодозен полиартериит.
CT ангиография на гръдния
кош и корема показва типични
промени за ПАН в средната артерия на черния дроб и в двата бъбрека. В черния дроб се установиха редица разпръснати некротични зони.
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Терапия
Започнато бе лечение с Сyclo
(циклофосфамид) 500 mg i.v. на
всеки две седмици, общо шест
дози; и Мethpred (метилпреднизолон) 40 mg i.v. в продължение на
четири седмици.
След
дехоспитализацията
пациентът
продължи
амбулаторно лечение с MPHM (mycophenolate mofetil) 1 g p.o. и
AZA (azathioprine) - 1.5 mg/kg/d/
p.o. Към момента пациентът е в
добро общо състояние.

Обсъждане
Общите клинични прояви на
ПАН са добре известни. Mowrey
и Lundberg (1954) установяват, че
полиморфонуклеарна левкоцитоза се е проявила при 72% от 607
случая с ПАН, а рекурентна треска (пропорционална на клиничните изяви) - в 68%.
Обратно, клиничните данни за
чернодробно засягане са по-рядко срещани: Mowrey и Lundberg
(1954) съобщават, че при 21%
от случаите се установява хепатомегалия, но само 120 пациента са имали иктер и само в 6% от
случаите са установени отклонения в чернодробните функционални тестове. В аутопсионен материал обаче, те са установили чернодробно засягане в 42% от 230
случая.
Патологичните промени в кръвоносните съдове в черния дроб
са подобни на тези в други органи (най-често бъбреците). Чернодробните артерии, артериоли,
а понякога и порталните съдове,
се ангажират от възпалителен инфилтрат от полиморфонуклеарни
левкоцити, лимфоцити, еозинофили и плазмени клетки.
Може да възникне фибриноидна некроза на туника медия с последваща фиброза с белези на калцификация на перипорталните съдове. Тези хистологични изяви
вероятно са специфични за PAN
(Mowrey, Lundberg, 1954).
Могат да възникнат интра- и
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екстрахепатални артериални аневризми, които могат да руптурират. Основният ефект от тези промени върху чернодробния паренхим е сегментният чернодробен
инфаркт, който се установява аутопсионно при 15% от 230 случая
от Mowrey и Lundberg (1954).
Parkins и сътр. (1981) съобщават за 54 случая на чернодробен
инфаркт, от които 23 се дължат на
ПАН. Клиничното манифестиране на ПАН зависи от мястото на
възпалението и корелира с размера на засегнатите артериоли.
Описаният от нас пациент с
чернодробно заболяване, се манифестира само чрез повишени серумни нива на алкална фосфатаза и повишени цитолитични ензими, без данни за бъбречно засягане, поради което не се предприе
биопсия на бъбрека.
Въпреки че пациентът е с рекурентно втрисане и полиморфонуклеарна левкоцитоза, тяхното
самостоятелно манифестиране не
е специфично за ПАН.
Нодозният полиартериит би могъл да се разглежда като усложнение на инфекцията с хепатит
В - PNA-HBV (Martini, Baltzer,
1972; Sestoft, Poulsen, Winkler,
1971). Често се свързва с циркулиращ повърхностен антиген
(HBsAg) или анти-HBs антитела
(anti-HbsAb), със самия вирус на
хепатит В и комплексите антиген/
антитяло (Gocke и сътр., 1970;
Trepo с сътр., 1974; Rodriguez и
сътр., 2015).
Има данни, че комплексите антиген/антитяло са свързани с патогенетичния
механизъм
при
който се отключва възпалителния процес (Trepo и сътр., 1974;
Akagamo и сътр., Tokyo J of Med.,
2015).
При нашия пациент наблюдавахме METAVIR A1 (лека активност) F2 (портална фиброза с единични септи), което ни дава основание да се изкажем в подкрепа
на описаните по-горе патогенетични връзки.
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Нашият случай показва диагностичните затруднения при
ПАН, когато той се представя
като неспецифично чернодробно
заболяване без характеристиките на едно от класическите му усложнения.
Диагнозата обикновено зависи от хистологичното изследване, от CT ангиографията и може
да бъде поставена според препоръките на Американския колеж
по ревматология/Британската асоциация по ревматология (McReed
и сътр., New Eng. J Med. 2014 ;
Ikeda и сътр., Asia J of Med. 2015;
Yoshimoto и сътр., Lancet 2015).
Много е важно да се отбележи,
че ако пациентът има остра или
хронична инфекция с HBV, стандартното лечение, препоръчвано при идиопатичен генерализиран ПАН, с Cycloph/Aza/Methpre/
MPHM е абсолютно противопоказано поради опасност за стимулиране на вирусната репликация
(Ikeda и сътр., Asia J of Med. 2015
и Yoshimoto и сътр. Lancet 2015).
За лечение на свързан с HBV
нодозен полиартериит Guillevin
и сътр. препоръчват кратък курс
с prednisone (две седмици), следван от инфузии с антивирусното
средство vidarabine (Vira A) два
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курса в продължение на общо три
седмици (алтернативно interferon
alpha-2b или lamivudine) и плазмафереза като допълваща терапия
(4, 5, 6, 7, 8, 9). Същият изследователски екип съобщава за постигнати положителни резултати
и при използването на комбинирана антивирусна терапия с alphainterferon и lamivudine при пациенти с ПAH-HBV (10, 11).
Описани са и единични клинични случаи, лекувани с famciclovir
и фактор, стимулиращ гранулоцитно-макрофагиалните колонии
(GM-CSF), при неуспех на предходната антивирусна терапия за
постигане на ремисия на заболяването и контрол на инфекцията с
HBV (12).
* Заболяването е описано за първи път от
Kussmaul и Maier през 1866 година като нодозен периартериит. Аутопсията при пациент
с втрисане, загуба на тегло, коремна болка и
полиневропатия установява палпиращи се нодули по хода на средните артерии в различни органи и системи, като в областите на засегнатите артерии са наблюдавани възпалителни ексудати. В средата на 90-те години на
ХХ век терминът нодозен периартериит е заменен с нодозен полиартериит, тъй като поточно отразява трансмуралното възпаление
на артериите, което се развива при това заболяване.
**В България ваксинацията срещу HBV
на всички новородени бе включена в
националния имунизационен календар през
1992 година.
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Очни прояви при болестта на Уилсън
Доц. д-р Красимир Коев, д.м.
Катедра по спешна медицина; Медицински университет - София
Имейл: k00007@abv.bg
Болестта на Уилсън (Wilson’s
disease - WD) е рядко автозомно рецесивно наследствено нарушение на медния метаболизъм,
характеризиращо се с прекомерно отлагане
на мед в черния дроб, мозъка, очите и други тъкани (1).
WD се дължи на мутация на
гена ATP7B в хромозома 13
(13q14.3).
Описани са очните, чернодробните, неврологичните и други признаци и симптомни на WD. Очните признаци на WD са: слънчогледова катаракта и пръстен на Kayser-Fleischer. Идентифицирането на
пръстена на Kayser-Fleischer остава най-важният клиничен признак за
диагностицирането на WD.
Медикаментозната терапия за WD е за цял живот. Вариантите за
лечение включват използване на медикаменти и/или цинкови соли за
свързване, улавяне на медта директно в кръвта и тъканите и отделянето й, като цинкът възпрепятства допълнително натрупване на мед.
Нелекуваната WD има прогресивни, необратими последствия и причинява смърт.

Болестта на Уилсън засяга
около 1 на 30 000 души по света. WD е автозомно-рецесивно разстройство на медния метаболизъм, дължащо се на мутация на гена ATP7B в хромозома
13 (13q14.3) (2). Идентифицирани са повече от 500 ATP7B мутации.
Повечето от тях са неправилни
мутации, малки делеции. 50-80%
от пациентите в Централна, Източна и Северна Европа с WD носят най-малко един алел H1069Q
(3).
Признаците и симптомите на
WD варират в широки граници в
зависимост от това кой орган е
засегнат. Симптомите обикновено започват между 12-ата и 23ата години.

Очни признаци и
симптоми на WD
l Пръстенът на KayserFleischer (KF) е образуван от отлагането на мед в десцеметовата
мембрана в областта на лимба на
роговицата. Той е описан от немските офталмолози Кайзер през
1902 и Флейшър през 1903 (4).

Пръстенът на KF започва от
линията Schwalbe и се простира
до 5 mm върху повърхността на
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роговицата. Той започва в по-горния полюс като дъга от 10 до 2
часа, следвана от подобна дъга в
долния полюс и накрая обкръжава
роговицата – фигура 1 (5). Цветът може да варира от зеленикаво злато до кафяво. Добре очертаните пръстени могат лесно да се
видят с просто око или с биомикроскоп.
При болестта на Уилсън пръстенът на KF се наблюдава при
95% от пациентите с неврологични прояви и при 65% от болните
с чернодробна дисфункция. Сходни пръстени могат да се появят и
при вътреочни медни тела (халкоза) и първична билиарна цироза.
Пръстените на KF не се считат патогномонични за WD, освен ако не са придружени от неврологични прояви, тъй като те
могат да се наблюдават и при пациенти с хронични холестатични
нарушения.
Плътността на пръстена на
Kayser-Fleischer корелира с тежестта на болестта на Уилсън (6).
Идентифицирането на пръстена
на KF остава най-важният клиничен признак за диагностицирането на WD.
l Слънчогледовата катаракта е описана за първи път от
Siemerling и Oloff през 1922 (7).
Тя се проявява при един от пет
души с болестта на Уилсън. Това
се дължи на отлагането на мед в
предната капсула или в задната
капсула на лещата.
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безсъние
слабост на ръцете
промени в личността
промени в настроението
депресия
проблеми в училище или работата
В напредналите етапи, тези
симптоми могат да включват мускулни крампи, гърчове и мускулни
болки по време на движение.
l
l
l
l
l
l

Слънчогледовата катаракта се
състои от централен диск със спици, които се излъчват навън – фигура 2. Формата на слънчогледа
може да бъде изкривена, ако има
зенична аномалия.
Слънчогледовата катаракта настъпва и при други състояния
като вътреочни медни чужди тела
(халкоза) и първична билиарна
цироза и е доказано, че реагира
частично или изцяло след лечение
с пенициламин.

Чернодробни признаци
и симптоми
Следните симптоми могат да
показват за медното натрупване в
черния дроб (8, 9):
l слабост
l чувство за умора
l отслабване
l гадене
l повръщане
l загуба на апетит
l сърбеж
l жълтеница или пожълтяване
на кожата
l оток на краката и корема
l болка или подуване на корема
l мускулни крампи
Много от тези симптоми (като
жълтеница и оток) се проявяват
и при други състояния като чернодробна и бъбречна недостатъчност и трябва добре да се отдиференцират.

Неврологични признаци
и симптоми
Медното натрупване в мозъка
може да причини (10):
l нарушение на паметта, говора или нарушение на зрението
l мигрена
l епилепсия

Други признаци
и симптоми
Натрупването на мед в други
органи може да причини:
l синкаво оцветяване на ноктите
l камъни в бъбреците
l преждевременна остеопороза
или липса на костна плътност
l артрит
l менструални смущения
l ниско артериално налягане
Медта играе ключова роля за
развитието на здрави нерви, кости, колаген и на кожния пигмент
меланин. Обикновено медта се абсорбира от храната и всеки излишък се отделя чрез жлъчката.
Нелекуваната WD може да причини сериозни усложнения (7-11):
l цироза
l чернодробна недостатъчност
(може да настъпи внезапно - остра чернодробна недостатъчност)
или да се развие бавно в продължение на много години. Ако се
развие чернодробна недостатъчност, чернодробна трансплантация може да бъде терапевтично
решение
l неврологични нарушения
l бъбречни проблеми. WD
може да увреди бъбреците, да доведе до образуване на бъбречни
камъни и необичаен брой аминокиселини, екскретирани в урината
l психологически проблеми промени в личността, депресия,
биполярно разстройство или психоза
Увеличените
вътреклетъчни
нива на мед водят до оксидативен
стрес и образуване на свободни
радикали, както и до митохондри-

ална дисфункция, възникваща независимо от оксидативния стрес.
Комбинираните ефекти водят до
клетъчна смърт в чернодробната
и мозъчната тъкан, както и в други органи (12, 13).
Има доказателства за нарушен
метаболизъм на мед в общите невродегенеративни заболявания болест на Алцхаймер (AD) и болест на Паркинсон (PD). Някои
неврологични признаци като тремор или невъзможност за ходене
поради дистония при WD обикновено започват през второто или
третото десетилетие от живота
(14).
3.8% от пациентите с WD се
проявяват след 40-годишна възраст, като приблизително 2/3 от
тях имат неврологични симптомни (15) Късното начало с WD
(след 70 години), също е добре
документирано (16).
Затова диагнозата на WD никога не трябва да се изключва, защото пациентът е “твърде стар”.
WD е диагностицирана и в ранна детска възраст, като най-младият пациент е дете на девет месеца (17).
Всички диагностицирани в ранна детска възраст с генетично потвърдена WD, са с чернодробни
симптоми. Все още не е ясно дали
WD трябва да се има предвид и
при кърмачета с неврологично увреждане в такава млада възраст.
Честотата на отделни неврологични признаци на WD, като
дистония или паркинсонизъм, варира. Наличието на класически
“треперещ тремор” или “треперещ тремор” в комбинация с дизартрия силно подсказва диагнозата на WD.
Дистонията присъства най-малко при една трета от всички пациенти с неврологично представяне
на WD и може да бъде генерализирана, сегментна, мултифокална или
фокална (18). Изолираната цервикална дистония обаче е малко вероятно да се дължи на WD (19).
Дизартрията често се комби-
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нира с бавни движения на езика.
Слабото движение и други неврологични особености, наблюдавани
обикновено при болестта на Паркинсон, като хипомимия, нарушение на походката, нарушени фини
движения на пръстите и потупване на краката, са типични особености на WD.
При WD могат да се наблюдават: дистоничен синдром, атаксичен синдром и паркинсонов синдром. Значителното мнозинство от
пациентите с WD имат комбинация от тези синдроми (14, 20).

Диагноза
Диагнозата на WD може да
бъде предизвикателство, защото
признаците и симптомите на болестта са неразличими от тези на
други чернодробни заболявания,
като например хепатит. Нещо повече, много симптоми могат да
се развият с течение на времето,
вместо да се появят изведнъж.
Тестовете и процедурите, използвани за диагностициране на
WD, включват:
l Тестове за кръв и урина.
Кръвните изследвания целят проверяване на чернодробната функция, проверяване на нивото на медта в кръвта. Измерване на количеството мед, отделено в урината
в продължение на 24 часа, също
е важен тест за диагностициране
на WD
l Офталмологично изследване.
Наличие на златисто-кафяво оцветяване в областта на лимба (пръстени на Kayser-Fleischer) и наличие на слънчогледова катаракта
l Взимане на проба от чернодробна тъкан за тестване – биопсия
l Генетично тестване. Кръвен
тест може да идентифицира генетичните мутации, които причиняват WD. Познаването на мутациите на болестта на Уилсън в семейството позволява да се прегледат братята и сестрите и да се започне лечение преди да настъпят
симптоми на инвалидизиране.

секция медицината днес в българия
Лечение
Вариантите за лечение включват
използване на медикаменти и/или
на цинкови соли за свързване, улавяне на медта директно в кръвта и
тъканите и отделянето й в урината,
като цинкът възпрепятства допълнителното натрупване на мед (21).
Най-често използваните средства за лечение на WD са:
l penicillamine
l trientine hydrochloride
l zinc acetate (цинков ацетат)
Терапията със свързващи медта
средства (хелатори на медта) при
WD е за цял живот.
След първоначалната, по-агресивна, фаза на лечение може да
бъде достатъчна последваща поддържаща терапия. Регулирането
на дозата за поддържащо лечение
помага да се предотврати прекомерното третиране, което може да
доведе до недостиг на мед.
Лабораторните тестове трябва да включват серумни параметри на медния метаболизъм, мед
в урината, както и чернодробни
функционални тестове. Много ниски нива на мед в урината и панцитопения може да показват прекомерно лечение.
Чернодробната
трансплантация коригира чернодробния генотип и възстановява способността
за отделяне на мед и трябва да се
има предвид при пациенти с WD,
които имат остра чернодробна недостатъчност или декомпенсирана (хронична) цироза, дължаща се
на WD. Ролята на чернодробната трансплантация за лечение на
пациенти с тежки неврологични
симптоми остава спорна (22-25).
Трябва да се избягват храни,
които съдържат големи количества мед: черен дроб, черупчести
мекотели, гъби, ядки, шоколад.
Нелекуваната WD има прогресивни, необратими последствия (26).
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Проучване

Честота на сърдечносъдовите рискови
фактори при поставяне на диагнозата
захарен диабет тип 2
Проф. д-р Здравко Каменов, дмн
Началник на Клиниката по ендокринология на Университетска болница “Александровска”,
ръководител на Катедрата по вътрешни болести на Медицинския университет, София
Обосновка: При поставяне на диагнозата захарен диабет тип 2
(ЗДТ2) при повечето пациенти са
налице сърдечносъдови рискови
фактори, от които изменяеми са
тютюнопушене, наднормено тегло
и затлъстяване, артериална хипертония и дислипидемия (1,2). При
част от новодиагностицираните диабетици е налице установено сърдечносъдово заболяване (ССЗ) (3).

Целта на настоящето проучване
е да се определи честотата сърдечносъдовите рискови фактори при
български пациенти със ЗДТ2 в момента на диагностициране, както и
превантивните и/или терапевтични
мерки за справяне с тези рискови
фактори.
Дизайн: Срезово обсервационно
проучване, в което данните са събирани ретроспективно от медицинска
документация на случайно селектирани амбулаторни практики (от 16
големи, средни и малки градове), за
възрастни пациенти със ЗДТ2, диагностицирани в периода от 1 септември 2015 г. до 31 август 2016 г.
Събираната
информацията
включва: демографски данни, характеристики на заболяването, данни за начина на живот, наличие на
усложнения (свързани с диабета и/
или сърдечносъдови заболявания),
тютюнопушене и характеристики
на лечението.
Методи: Използвани са епидемиологични методи и дескриптивен

статистически анализ. Данните са
представени като средни стойности
със стандартни отклонения (SD)*.
Резултати: Събрани бяха данните за 538 пациенти с новодиагностициран ЗДТ2, от които 53.7%
са мъже. Средната възраст на пациентите е 57 години (SD+/-11.67).
При 81.8% от пациентите, диагнозата ЗДТ2 е поставена във възрастовия диапазон 45-75 г., като 43.7% са
диагностицирани между 45 и 60-годишна възраст. В половината от
случаите поставянето на диагнозата
ЗДТ2 се базира на клинични признаци и симптоми – 50.7% (Фигура 1).
Фамилна анамнеза за ЗДТ2 е налична при 45.0% от популацията.
Стойностите на плазмената глюкоза са 12.6 mmol/L (SD+/-5.5), като
максималната отчетена стойност е
50 mmol/L. Усреднената отчетена
стойност на гликирания хемоглобин (Hb) A1c е 8.67% (SD+/-2.08),
с най-високо ниво от 17.1%. При
23.6% от пациентите са налице данни за фамилна анамнеза за ССЗ. От

данните за модифицируемите сърдечносъдови рискови фактори бе
установено, че от кохортата пациенти - 30.3% са пушачи; от които
24.2% са активни пушачи. 89.8% от
новодиагностицираните диабетици
са с индекс на телесна маса (ИТМ)
≥25 кг/м2, а средната стойност за
цялата кохорта е 31.52 кг/м2 (SD+/6.0). Най-висок ИТМ (34.01 кг/м2)
е намерен в по-младата популация
<45 години (Фигура 2).
Средните стойности на систолното (САН) и диастолното (ДАН) артериално налягане са съответно 133
mmHg (SD+/-15.83) и 82.67 mmHg
(SD+/-8.73), като 53.3% от пациентите са получавали антихипертензивна терапия към момента на поставяне на диагнозата ЗДТ2. Установено ССЗ са имали 17.8%, като най-голяма процент са с коронарна болест
на сърцето (Фигура 3, Таблица 1).
При 52.2% е налице дислипидемия според отчетения липиден профил и таргетните стойностите на Европейските препоръки
за превенция на ССЗ (LDL=/>2.6
mmol/L при висок риск, LDL
=/>1.8 mmol/L при много висок
СС риск, HDL<1.04 за мъже или
<1.17 за жени mmol/L; общ холестерол=/>5.0 mmol/L, триглицериди
=/>1.7 mmol/L) (4). Лечение с липидомодифициращи средства е назначено на 34.6% от популацията. Като основна или допълнителна част от първоначалната терапия
са препоръките за хранителен режим – при 98.0% от пациентите -
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Фигура 3. Пациенти с анамнеза за сърдечносъдово заболяване
в момента на диагностициране на ЗД2

Фигура 1. Причини за поставянето на диагноза ЗДТ2
47.6%

Клинични признаци и симптоми
17.8%
Случайна лабораторна находка

Да

9%

Не
Диабетни усложнения
82.2%
50.7%

Фигура 2. ИТМ по възрастов период
27.54

>75 г.

(SD+/-3.67)

Таблица 1. Сърдечносъдови заболявания по вид
30.59

61-75 г.

(SD+/-5.05)

31.92

45-60 г.

(SD+/-6.05)

34.01

<45 г.

(SD+/-7.5)

и промяна в начина на живот – при
94.8% от пациентите.
Медикаментозно лечение на диабета е назначено при 93.7% от пациентите, като при 77.3% е изписан
метформин, а при 32.7% сулфонилурейно производно. Информацията
относно другите класове медикаменти е изнесена в Таблица 2. В протокола на изследването не се предвиждаше диференциране на монотерапия и комбинирано лечение.

Заключение
След поставяне на диагнозата
ЗДТ2, от цялата кохорта пациенти,
близо 90% са с наднормено тегло и
затлъстяване, 34.6% приемат липидопонижаваща терапия и 53.3% са
на антихипертензивна терапия. Наред с това, 17.8% от изследваните
пациенти имат установено сърдечносъдово заболяване, извън хипертонията и дислипидемията, което е
в съответствие с данните от международни епидемиологични изследвания и публикувани наскоро големи обсервационни проучвания
(5,6,7). Пациентите водят заседнал
начин на живот, съобщават за нездравословно хранене и близо една
четвърт от тях са активни пушачи.

Сърдечносъдови заболявания
Исхемична болест на сърцето
Инсулт
Периферна артериална болест
Аритмии
Сърдечна недостатъчност

17.8 %
10.2 %
3.5 %
2.8 %
3.5 %
2.4 %

Таблица 2. Антидиабетни средства
Медикаменти
Metformin
Сулфонилурейни
Tиазолидиндиони
Глиниди
Aлфа-глюкозидазни инхибитори
DPP-4 инхибитори
GLP-1 aналози
SGLT-2 инхибитори
Инсулин

%
77.3 %
32.7 %
1.5 %
1.3 %
3.9 %
4.5 %
0.7 %
2.6 %
6.7 %

DPP-4 - дипептидил пептидаза 4
GLP-1 - глюкагон-подобен пептид-1
SGLT-2 - натриево-глюкозен котранспортер 2
* Standard deviation - стандартно отклонение
Статията се публикува със съдействието на
AstraZeneca.BUL-AUG17-DIA-04-ART
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Eдинственият GLP-1 рецепторен
агонист доказал, че предотвратява
сърдечно-съдови събития 1,2,11,*

Ново!
Доказано предотвратява
сърдечно-съдовите
събития 1,2,11

Ненадминато
намалява HbA1C3-9,12

Ненадминато
намалява
телесното тегло 3-9,12

Възползвайте се от предимствата, нужни на Вашите пациенти,
с най-използвания GLP-1 рецепторен агонист в България и света

2,10

GLP-1 рецепторен агонист = глюкагоноподобен пептид-1 рецепторен агонист.
* Victoza® е показан за лечение на възрастни пациенти с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като допълнение към диета и упражнения. Подобряването на гликемичния контрол и намаляването на
сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност са неразделна част от лечението на диабет тип 2. В проучването LEADER са рандомизирани 9 340 пациенти на случаен принцип на лираглутид (4 668) или плацебо (4 672), и в
двата случая в допълнение към стандартна терапия за HbA1C и сърдечносъдови (СС) рискови фактори.
Референции: 1. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al; the LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311322. 2. Victoza® [Summary of Product Characteristics]. Bagsværd, Denmark: Novo Nordisk A/S; 2017. 3. Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP4 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. 4.
Nauck M, Rizzo M, Johnson A, Bosch-Traberg H, Madsen J, Cariou B. Once-daily liraglutide versus lixisenatide as add-on to metformin in type 2 diabetes: a 26-week randomised controlled clinical trial. Diabetes Care. 2016;39(9):1501-1509.
5. Buse JB, Nauck M, Forst T, et al. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, open-label study. Lancet. 2013;38(9861):117-124. 6. Pratley RE, Nauk MA, Barnett AH,
et al; for the HARMONY 7 study group. Once-weekly albiglutide versus once-daily liraglutide inpatients with type 2 diabetes inadequately controlled on oral drugs (HARMONY 7): a randomized, open-label, multicenter, non-inferiority phase
3 study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2:289-297. 7. Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, et al; for the LEAD-6 Study Group. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes; a 26-week randomised, parallel-group,
multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet. 2009;374(9683):39-47. 8. Dungan KM, Provedano ST, Forst T, et al. Once-weekly dulaglutide versus once-daily liraglutide in metformin-treated patients with type 2 diabetes (AWARD-6); a
randomised, openlabel, phase 3, non-inferiority trial. Lancet. 2014;384(9951):1349-1357. 9. Pratley RE, Nauck M, Bailey T, et al: for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did
not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet. 2010;375(9724):1447-1456. 10. Internal calculations based on IMS MIDAS database, April 2017. 11. Pfeffer MA et al.
N Engl J Med 2015;373:2247–2257; 12. Trujillo J. et al; Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism 2014; DOI: 10.1177/2042018814559725
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 с незадоволително контролиран захарен диабет тип 2 като
допълнение към диета и упражнения като монотерапия (когато метформин се счита за неподходящ поради непоносимост или противопоказания) или като допълнение към други лекарствени продукти за лечение на диабет.
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 инсулин, трябва да се има предвид намаляване на дозата на СУП или инсулина, за да се намали риска от
хипогликемия. Пациенти над 65 години - не е необходимо адаптиране на дозата въз основа на възрастта. Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти с леко, умерено или тежко бъбречно увреждане. Не се препоръчва
употребата на Victoza® при 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. Липсва терапевтичен опит при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност клас IV по Нюйоркската кардиологична асоциация (NYHA) и затова лираглутид не се
препоръчва за употреба 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. Остър панкреатит е наблюдаван при употребата на GLP-1 рецепторни агонисти. Пациентите трябва да бъдат информирани
за характерните симптоми на острия панкреатит. Ако съществуват съмнения за панкреатит, употребата на лираглутид трябва да бъде прекратена; ако острият панкреатит се потвърди, лечението с лираглутид не трябва да се
подновява. Нежелани събития от страна на щитовидната жлеза, като гуша са съобщени при клинични изпитвания и особено при пациенти със съществуващо заболяване на щитовидната жлеза. Затова лираглутид трябва да се
използва внимателно при тези пациенти. 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 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 фаза 3а контролирани изпитвания, изпитването LEADER 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, дехидратация, бъбречно увреждане, остра бъбречна недостатъчност, холелитиаза, холецистит. Редки - анафилактични реакции,
интестинална обструкция. Много редки - панкреатит. 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: 07/2017. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
D - 021/2017; ИАЛ №: 34634/15.08.2017. За повече информация: Ново Нордиск Фарма ЕАД, София 1407, ул. “Златен рог” 20, тел.: (02) 962 74 71/72

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д Кор.1

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д Кор.4

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

+
М
ес ед
в иц
бъ ин
лг ат
ар а
ия

дн

Брой 5, Година XIV
Септември 2017
Цена 3 лева

Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни и деца над 6 години.
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване. Софарма АД, София 1220, ул. Илиенско шосе 16,
България, тел.: +359 2 8134200, факс: +359 2 9360286.
Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на ДимекС сироп, на следните
адреси: Софарма АД, София 1797, бул. Кл. Охридски 3, България, тел.: +359 2 8177413; факс: +359 2 9743759,
e-mail: safety@sopharma.bg; www.sopharma.bg;
Изпълнителна агенция по лекарствата, bda@bda.bg • ИАЛ 41521/23.09.2013 г.

Педиатрия
Алергология
Хепатология
Кардиология
Ендокринология
Инфекциозни болести
Акушерство и гинекология
Специализирано издание за лекари

