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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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Изпращаме 2017 с увеличен брой на
абонатите и увеличен брой на посетителите на уебсайта (www.spisaniemd.bg)
на списание МД. Това е голямо признание за труда на екипа ни, както и за усилията ни да присъстваме и разпространяваме МД на всички големи медицински
конференции и конгреси в страната.
МД България - специалната ни секция, в която публикуваме (единствени в
България) експертно проверени (peer-reviewed) авторски статии от наши лекари привлича все по-голям интерес.
През 2018 година ще й отделим още място в списанието, тъй като очакваме все повече интересни статии от всички области на медицината - изследователски, обзорни, клинични случаи. Целта на тази секция е да осигури възможност за
публикуване на ръкописи на български лекари (периодична специализирана научна медицинска литература), както и да бъде постоянен източник за продължаващо
медицинско образование на нейните читатели.
Очаквайте първия брой на МД за 2018 през февруари. А за да го получавате
редовно, моля, абонирайте се – цената е само 18 лева за цяла година! Можете да
го направите онлайн на http://spisaniemd.bg/abonament-md, с имейл на office@
protos.bg или във всеки пощенски клон – каталожен номер 1475.
Над 40% от лекарите у нас са били жертва на агресия от страна на пациенти или техни близки, според Българския лекарски съюз. Но, при 400 регистрирани
случая на упражнено насилие за последните пет години, са заведени само 18 досъдебни производства, осъдени са 15 от побойниците, а ефективна присъда са получили едва трима, според прокуратурата.
Негативизмът и насилието срещу лекарите са сред причините за „професионалното прегаряне“ в професията, на което сме посветили статия в този брой. Найчесто жертви на насилие и обиди са лекарите, медицинските сестри и фелдшерите в спешните центрове. Сред атакуваните лекари, 81% агресията най-често е вербална, а 19% - физическа.
Според проф. д-р Георги Михайлов, който е и депутат от БСП, причина за честите насилия над медици са чувството за безнаказаност и ниското образование повечето от побойниците са с ниска степен или въобще без образование. Той припомни, че към момента 20% от населението в България са неграмотни (основно
роми).
Държавни болници, които са в лошо финансово състояние, ще бъдат закривани, ако в региона, в който се намират, има друго лечебно заведение, което да поеме техния капацитет, според министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, който е икономист по образование.
Няма да се закриват болници, които, макар и в лошо финансово състояние, са
структуроопределящи за съответния регион. Те ще бъдат стабилизирани, за да могат да се самоиздържат и да извършват дейности, за които имат техника и персонал.
България е трета в света по брой болници на 100 000 души от населението
и втора в Европа след Германия, изтъкна Ананиев. Защо тогава с лека ръка се лицензират нови здравни заведения, които се финансират от Здравната каса наравно
с общинските и държавните болници, но не предлагат пълен набор медицински услуги и подбират кои пациенти да лекуват?
Правителството предлага мораториум върху отварянето на нови лечебни
заведения и се очаква здравният министър да наложи това. Вероятно в София има
толкова болници, колкото в цяла Холандия, заяви в края на ноември министърът
на финансите Владислав Горанов в сутрешния блок на БиТиВи... Няма нито един
бизнес освен фотоволтаиците доскоро и правенето на болници с гарантиран краен пазар, обяви Горанов. Така е устроена здравната система, че каквото и да произведат лечебните заведения, някой го потребява и трябва да се плати, смята той.

Приятно четене на МD
Моля, покажете го и на колега

издава:

Брой 6, 2017
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Скрининг за
прееклампсия
е необходим
при всички
бременни
При всички бременни трябва
да се провежда скрининг за прееклампсия чрез проследяване на
стойностите на артериалното налягане (АН) по време на цялата
бременност, според ревизираните през тази година указания на
U.S. Preventive Services Task Force
(USPSTF), публикувани в JAMA
(Journal of the American Medical
Association) (1).
Добре установено е значението на точното измерване на АН
за идентифициране на жени с новопоявила се артериална хипертония (AХ), асоциирана с прееклампсия, и има данни, че навременното започване на лечение понижава майчината и перинаталната заболеваемост и смъртност.
Поради това, АН при бременните
трябва да се измерва при първия
преглед и след това „периодично“
по време на бременността.
Настоящите препоръки допълват тези от 2014 година, в които
е указано, че жените с повишен
риск за прееклампсия трябва да
приемат ниски дози ацетилсалицилова киселина (81 mg/ден) след
12-ата гестационна седмица.
Повече от 50 рандомизирани
клинични проучвания, с участието на над 37 000 пациентки, както
и множество мета-анализи и системни прегледи, са оценили ефекта от профилактичното приложение на ниски дози ацетилсалицилова киселина (ASA) за превенция на прееклампсията при бременни с повишен риск за развитие на това усложнение, като резултатите от тях установяват до-
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бър профил на безопасност (2).
Голямо международно клинично проучване установява полза от
приложението на антихипертензивни медикаменти и магнезиев
сулфат. В публикуван в Cochrane
обзор също е демонстрирано,
че магнезиевият сулфат понижава риска за еклампсия и майчина
смъртност.
Въпреки това, данните от клинични проучвания са недостатъчни, за да се направят окончателни
препоръки за клиничната практика, тъй като няма клас A антихипертензивни медикаменти за приложение по време на бременността (3).

Дефиниция за
прееклампсия
Според
определението
на
USPSTF, прееклампсията е новопоявила се хипертония след 20-а
гестационна седмица (г.с.) и комбинирана с новопоявила се протеинурия и/или с други признаци и
симптоми на органна дисфункция
при нормотензивни преди това
жени.
При бременните се поставя диагнозата АХ при систолно АН
=/>140 mmHg и диастолно АН
=/>90 mmHg, при условие, че
тези стойности са измерени двукратно с интервал от поне четири часа.
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Възможно е погрешно да се постави диагнозата гестационна хипертония при пациентки с налична още преди забременяването
АХ, които не са посещавали лекар и при които АН не е измервано преди 20-ата г.с.
Диагнозата хронична АХ може
да се постави със сигурност на
базата на измерването на АН 12
седмици след раждането.
Прееклампсията и еклампсията усложняват до 10% от бременностите и са водеща причина за
майчина и неонатална смъртност
в развитите страни. Прееклампсията е асоциирана с повишен риск
за преждевременно раждане, интраутеринно изоставане в растежа, отлепване на плацентата и перинатална смъртност, и вероятността за настъпването й е два
пъти по-голяма при първа бременност.
Специфичната етиология на
прееклампсията е неясна, но нейната поява е свързана с повишен
риск за захарен диабет (ЗД), хронична хипертония и хронична бъбречна недостатъчност.
Прееклампсията е комплексен
синдром, който може бързо да
еволюира до тежко заболяване,
водещо до сериозен, дори фатален, изход за майката и плода.

Детекция
Провеждането на скрининг за
прееклампсия чрез проследяване на АН има важно значение за
идентифицирането и ефективното
лечение на това непредсказуемо
и потенциално фатално състояние, което засяга 4% от бременните жени.
Изследването на урината за наличие на белтък с тест-лента има
ниска диагностична точност за детекция на протеинурията по време
на бременността.
Всички бременни жени са с потенциален риск за прееклампсия и
е необходимо да бъдат подложени
на скрининг.
Клинични състояния, които са
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асоциирани с повишен риск за
прееклампсия, са: анамнеза за
прееклампсия (особено с ранно
начало) или еклампсия; предшестващ неблагоприятен изход от
бременността; съпътстващи заболявания на майката (ЗД тип 1 или
тип 2 преди концепцията, гестационен диабет, хронична хипертония, бъбречни и автоимунни заболявания), многоплодна бременност.
Други рискови фактори са:
първа бременност, особено при
напреднала възраст на майката;
затлъстяване.
Скрининг. Измерването на АН
се използва рутинно като средство за скрининг за прееклампсия. Препоръчаният метод за измерване на АН по време на бременността е сфигмоманометрия.
Много е важно пациентката да не
бъде стресирана непосредствено
преди измерването.
АН трябва да се измери след 5
минути на пълен покой, в седнало
положение, с некръстосани крака
и с подпрян гръб. Ръката на пациентката трябва да бъде на нивото
на дясното предсърдие на сърцето. Ако обиколката на ръката на
жената е >/=33 cm, трябва да се
използва по-голям маншет за АН.
Много е важно да се избягва измерването на АН на ръката в лява
латерална позиция, защото това е
свързано с фалшиво ниски стойности на АН.
Критериите за диагностициране на прееклампсия включват: повишено АН (=/>140/90
mmHg, при две отделни измервания с интервал от поне 4 часа,
след 20-а г.с.) или наличие на протеинурия (=/>300 mg/dl в 24-часова уринна проба или съотношение протеин/креатинин >/=0.3 mg/
mmol, или проба с тест-лента, отчитаща >1+, ако липсва количествен анализ), или - при липса на
протеинурия - наличие на тромбоцитопения, бъбречна недостатъчност, нарушена чернодробна
функция, белодробен оток или це-

ребрални, или визуални симптоми.
Интервал на скрининг. Артериалното налягане трябва да
се измерва при всеки контролен
преглед по време на бременността. Ако се установят повишени
стойности, те трябва да бъдат потвърдени чрез повторни измервания. По-нататъшна диагностична
оценка и клинично проследяване
са показани при пациентки с повишено АН при многократни измервания.
Лечение. Терапевтичните стратегии при диагностицирана прееклампсия включват: мониториране на фетуса и на майката, приложение на антихипертензивни медикаменти и на магнезиев сулфат.
Допълнителни подходи за
превенция. USPSTF препоръчва превантивното приложение на
ниска доза ASA (81 mg/ден) след
12-а г.с. за превенция на прееклампсията при жените, които са
с повишен риск за това усложнение.

Обсъждане
Бреме на болестта. Прееклампсията е мултисистемен възпалителен синдром с неясна етиология и естествена еволюция.
Според някои автори това патологично състояние включва множество подтипове.
Смята се, че е налице абнормно формиране на утеринните артерии по време на развитието на
плацентата, което води до повишен оксидативен стрес и възпалителен отговор при майката. Тези
два процеса могат да настъпят самостоятелно или в комбинация.
Прееклампсията е сравнително често срещано състояние, като
засяга 2-8% от бременнитe. Приблизително 9% от случаите на
майчина смъртност в САЩ са
пряко обусловени от прееклампсия и еклампсия. Повече от 1/3 от
тежките акушерски усложнения са
асоциирани с прееклампсия.
Майчините
компликации
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включват:
цереброваскуларно
кървене, отлепване на ретината и
HELLP (хемолиза, повишени нива
на чернодробните ензими и нисък
тромбоцитен брой) синдром.
В 1-2% от случаите с прееклампсия се стига до еклампсия
– тежка изява на синдрома, характеризираща се с гърчове и усложнения като мозъчно увреждане, аспирационна пневмония, белодробен оток, отлепване на плацентата, дисеминирана коагулопатия, остра бъбречна недостатъчност, кардиопулмонален арест и
кома.
Феталните и неонаталните усложнения на прееклампсията са:
интраутеринно изоставане в растежа, олигохидрамнион, отлепване на плацентата, прием на новороденото в неонатално интензивно отделение, мъртво раждане,
неонатална смърт.
Дефинитивното лечение на
прееклампсията е родоразрешение. В резултат, прееклампсията
е водеща причина за индуцирано
по медицински показания преждевременно раждане и за ниско тегло при раждането в САЩ.
Децата, родени от майки с това
патологично състояние, са 6% от
преждевременно родените бебета
и около 19% от случаите на индуцирано преждевременно раждане
по медицински показания.
Недоносените новородени (родени преди 37-а г.с.) са с повишен
риск за заболеваемост и смъртност; рискът за неблагоприятен
изход нараства обратно пропорционално на продължителността
на бременността.
Точност на диагностичните тестове. Съществуват няколко
диагностични теста за протеинурия, включително съотношението
протеин/креатинин в урината, изследване на урината с тест-лента и определяне на количеството на белтъка в 24-часова урина.
Последният тест е златният стандарт, но не е практически приложим в първичната помощ.
USPSTF е установила вариа-
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билни и ограничени данни за точността на тези изследвания.
В 14 изпитвания (n=1888) е
оценена диагностичната точност
на единичните уринни проби за
определяне на наличието на протеинурия с определянето на белтъка в 24-часова урина (златен
стандарт).
Чувствителността на определянето на съотношението протеин/креатинин в урината е варирало в диапазона 65-96%, а специфичността – от 49 до 100% (данни
от 11 изпитвания). Съотношението албумин/креатинин в урината
(данни от 2 изследвания) е имало
чувствителност 94-100% и специфичност – 68-94%.
Автоматизираното
изследване на урината с тест-лента (данни
от 4 проучвания) е имало чувствителност от 22 до 100% и специфичност – от 36 до 100%. Един
автоматизиран тест е имал сензитивност и специфичност от почти
80%. В останалите изследвания
е установена или висока чувствителност и ниска специфичност,
или обратното.
Наличните данни сочат, че продуктивността на автоматизираните тестове е по-добра, отколкото
на мануално разчетените. Времето от деня, когато се взима пробата за изследване, не предсказва производителността на теста
за определяне на съотношението
протеин/креатинин.
Ефективност на ранната детекция и лечение. В нито едно
проучване не е извършено директно сравнение на влиянието върху
здравния изход на провеждането
или непровеждането на скрининг
за прееклампсия.
В едно рандомизирано клинично изпитване (n=2764) са оценени
ползите и вредите от понижения
брой контролни прегледи по време на бременността. Резултатите показват, че пониженият брой
прегледи (9 спрямо 14) не е асоцииран с по-лош здравен изход
нито за майката, нито за бебето
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към момента на раждане.
Антихипертензивните медикаменти, когато са показани, и приложението на магнезиев сулфат
понижават риска за нежелани събития.
В международно рандомизирано изследване върху лечението с
магнезиев сулфат (n=10141) е демонстрирано предимство по отношение на превенцията на еклампсията.
Бременни жени, диагностицирани с тежка прееклампсия, които
са получавали магнезиев сулфат,
са имали с 58% по-нисък риск за
еклампсия в сравнение с пациентките, получавали плацебо.
Честотата на отлепване на плацентата е била сигнификантно пониска в терапевтичната група и
няма данни за краткосрочни или
дългосрочни (</=2 години) вредни
ефекти от лечението върху майката или бебето.
В публикуван в Cochrane преглед на антиконвулсивната терапия на прееклампсията се съобщава, че лечението с магнезиев
сулфат намалява наполовина риска за еклампсия и по този начин
вероятно допринася за понижаване на майчината смъртност.
Резултати от проучвания за
времето на родоразрешението
подкрепят раждането на фетуса с
цел намаляване на риска за неблагоприятен изход за майката при
жените с прееклампсия след 37-а
г.с.
Като се имат предвид данните, че лечението може да понижи майчината и перинаталната заболеваемост и смъртност,
както и доказаната точност на
измерванията на АН, USPSTF
установи, че скринингът за прееклампсия е асоцииран със значителни нетни предимства за
майката и за плода.

Други препоръки
Дружеството на акушер-гинеколозите на Канада (Society of
Obstetricians and Gynaecologists)
препоръчва диагнозата на АХ да
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е базирана на измерване на АН
в лекарски кабинет или в болница, както и оценка за протеинурия
при всички бременни. Не се подкрепя провеждането на скрининг
с биомаркери или Doppler ехография.
Според Британския National
Institute for Health and Care
Excellence (NICE), е показан
скрининг за прееклампсия чрез
измерване на АН и изследване за
протеинурия при всеки контролен
преглед на бременната.
Американският колеж на акушерите и гинеколозите (ACOG)
препоръчва измерване на АН при
всеки преглед, както и снемането
на подробна анамнеза, с цел оценка на рисковите фактори за прееклампсия.
Според USPSTF, наличните
към момента данни не подкрепят
рутинното изследване на урина
с цел скрининг за прееклампсия,
като протеинурията, сама по себе
си, може да не бъде добър предиктор за здравния изход от прееклампсията, въпреки че протеинурията е един от диагностичните критерии за прееклампсия.
Във всекидневната клинична
практика рутинното изследване
на урината с тест-лента като част
от скрининга на жени с нормално
АН и с нисък риск не се базира
на данни за ефикасност, а на клинична традиция, която персистира
въпреки липсата на демонстрирани ползи.
USPSTF е оценила и ефективността на модели за предикция на
прееклапмсия и е стигнала до извода, че липсват достатъчно данни за ефикасността на средствата
за предсказване на риска (клинични индикатори, серумни маркери,
пулсатилен индекс на утеринните
артерии).
Скринингът за прееклампсия
би довел до подобряване на изхода за майката и новороденото
чрез позволяване на ранно диагностициране и навременно осъществяване на необходимите ин-
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тервенции (антенатално приложение на кортикостероиди за понижаване на неонаталната заболеваемост и смъртност; магнезиев
сулфат за профилактика на гърчовете и невропротекция на фетуса;
лечение на тежката хипертония;
родоразрешение).
Разочароващо е, че откакто
приключиха
най-съвременните
системни прегледи, оценяващи темата, няма адекватен тест за скрининг, нито предиктивен модел за
прееклапмпсия.
Изследвани са различни стратегии за скрининг, които биха могли да предскажат риска за прееклампсия, включително биохимични тестове (ангиогенни модулатори, съотношение на разтворима fms-подобна тирозин киназа
1 към плацентарен растежен фактор, нива на разтворим ендоглин,
асоцииран с бременността плазмен протеин-А, плацентарен протеин-13, инхибин-А, пикочна киселина), индекс на пулсатилност
на утеринните артерии, модели
за предикция на риска, изследване на наследствени тромбофилии
и антифосфолипидни антитела.
Според ACOG, наличните към
момента модели могат повече да
навредят на жените, отколкото да
бъдат асоциирани с полезни ефекти, поради ниската им предиктивна стойност. ACOG не препоръчва провеждането на скрининг за
прееклампсия отвъд снемането
на подробна анамнеза и измерване на АН по време на контролните прегледи.
Оценката на рисковите фактори
може да бъде от полза при идентифицирането на жените с повишен риск. Тези фактори включват: нераждали, много млади или
много възрастни жени, хронична
хипертония, бъбречни, автоимунни заболявания, фетален хидропс, in vitro фертилизация, интервал между бременностите над 10
години, съдови заболявания, ЗД,
многоплодна бременност, затлъстяване, анамнеза за прееклампсия

или еклампсия, рестрикция на феталния растеж, отлепване на плацентата, мъртво раждане.
Трябва да се отбележи, обаче,
че чрез снемане на анамнеза на
майката биха били идентифицирани по-малко от 50% от случаите,
които биха развили прееклампсия.
Използването на мултивариабилни модели за предсказване
на риска при жените с повишена вероятност за прееклампсия с
цел профилактично приложение
на ацетилсалицилова киселина е
обект на провеждащото се в момента проучване ASPRE*.

Лечение на
прееклампсията
Въпреки че USPSTF не разглежда този въпрос, ACOG препоръчва провеждането на лечение
на всяка хипертония, когато систолното АН е трайно повишено
>160 mmHg, а диастолното АН е
>105 mmHg. Прицелните стойности на АН, обаче, при терапията
на бременните жени остават неизвестни.
ACOG препоръчва поддържане на систолното налягане между
120 и 160 mmHg, а на диастолното – между 80 и 105 mmHg. Освен това, няма базирани на доказателства препоръки за понижаване на дозите на антихипертензивните медикаменти по време на
бременността, въпреки че в канадските указания се препоръчва
намаляване на дозите, когато АН
спадне <130/80 mmHg.
Само в едно изпитване са оценени ефектите на стриктния (прицелни стойности на диастолното АН от 85 mmHg) с по-малко
стриктния (таргетни нива на диастолното АН от 100 mmHg) контрол на АН по време на бременността.
Не са установени никакви разлики по отношение на изхода за
майката или за фетуса, но по-малко стриктният контрол е бил асоцииран със сигнификантно потежка хипертония при майката.
Институтът по медицина пре-

Брой 6, 2017

поръчва ограничаване на наддаването на тегло при бременните
жени с наднормено тегло или със
затлъстяване, но ефектът върху
контрола на хипертонията или настъпването на прееклампсия е неизвестен.
Ролята на DASH (Dietary
Approaches to Stop Hypertension)
диетата и ограничаването на приема на натрий/готварска сол при
бременните с АХ е също неизвестен, но ACOG не препоръчва
спазването на диети с много ниско съдържание на натрий (<100
MEq/ден) за лечение на хроничната хипертония по време на бременността.
Въпреки че определението за
прееклампсия и честотата й се
промениха от излизането на последните препоръки на USPSTF
през 1996 година, важността на
скрининга остава непроменена.
Измерването на АН при всеки контролен преглед по време
на бременността е прост и ефективен начин за идентифициране
и лечение на жените с повишен
риск, без да е асоциирано със съществени неблагоприятни ефекти. Противно на това, рисковете,
обусловени от прееклампсията, са
много високи.
Натрупващите се все повече данни за връзката между прееклампсията и развитието на сърдечносъдови заболявания на покъсен етап от живота очертават
това патологично състояние като
изключително важно не само за
акушер-гинеколозите, но също и
за интернистите и кардиолозите в
дългосрочен план. (ЗВ)
* ASPRE - ASpirin for evidence-based
PREeclampsia prevention
Използвани източници:
1. Bibbins-Domingo K. et al. Screening for preeclampsia: US Preventive Services Task Force
recommendation statement. JAMA 2017 http://
jamanetwork.com
2. Sperling J., Gossett D. Screening for preeclampsia and the USPSTF recommendation.
JAMA 2017; 317:16: 1629-1630
3. Gulati M. Early identification of pregnant women at risk for preeclampsia: USPSTF recommendations on screening for preeclampsia. JAMA Cardiol, April 2017 http://
jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2620067
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Нови
препоръки
за диагноза и
терапевтично
поведение
при синдром
на Turner
Представяме ви в обобщен вид
последните препоръки за диагноза и терапевтично поведение при
момичета и жени със синдром
на Turner (ТS), които бяха публикувани в European Journal of
Endocrinology (1).
TS има честота от 25-50 на 100
000 жени и може да засегне множество органи през различните фази
на живота, което изисква мултидисциплинарен подход. Настоящите
препоръки* за поведение при TS са
разработени на Консенсусна среща
в Синсинати, САЩ.
Препоръките (Recommendations
– R) са формулирани като препоръчва (силна препоръка) и предлага (слаба препоръка). Извършено е
класифициране на данните, въз основа на които са базирани препоръките за терапевтичен избор. Качеството на тези данни е определено от авторите като много ниско
(), ниско (), умерено () и високо ().

Диагноза и генетика
R 1.1. Препоръчва се диагнозата
TS да се взема предвид при момичета с типичен фенотип и с кариотип, съдържащ една X хромозома и
с пълна или частична липса на втората полова хромозома, в комбинация с една или повече типични клинични изяви на TS ()
R 1.2. Не се препоръчва диагнозата TS да се разглежа при момичета с една X хромозома и с делеция
дистално от Xq24 на другата X хро-
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мозома, както и при жени на възраст >50 години с по-малко от 5%
45,X мозицизъм ()
R 1.3. Новите общи указания за
терапевтично поведение трябва да
се прилагат при пациентки с TS с какъвто и да било кариотип ()
R 1.4. Препоръчва се изследване за TS при пациентки с типични
симптоми (Таблица 1) ()
R 1.5. Препоръчва се извършването на гонадектомия при всички
пациентки от женски пол с Y хромозомен материал, идентифициран
при стандартното кариотипиране
()

Растеж и пубертет
R 2.1. Препоръчва се лечението с
растежен хормон (growth hormone GH) да започне рано (около 4-6-го-

дишна възраст и за предпочитане
преди 12-13 години) когато при детето вече има данни за изоставане в
растежа (растежна крива под 50-ия
персентил, наблюдавана в хода на
шест месеца, при липса на друга лечима причина за нарушаване на растежа) или при много голяма вероятност за нисък ръст (ниски родители
и нисък предсказан краен ръст или
вече в пубертета към момента на
поставяне на диагнозата) ()
R 2.2. В повечето случаи се препоръчва приложението на GH в доза
от 45-50 mcg/kg/ден или 1.3-1.5 mg/
m2/ден (4-4.5 IU/m2/ден), като тя
може да се увеличи до 68 mcg/kg/ден
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(2.0 mg/m2/ден), ако потенциалът за
достигане на крайния ръст е значително компрометиран ()
R 2.3. Препоръчва се мониториране на стимулиращото растежа лечение чрез измерване на височината поне на всеки 4-6 месеца по време на първата година от терапията и
поне на всеки шест месеца след това
()
R 2.4. Проследяването на безопасността на лечението с GH трябва
да се осъществява чрез измерване
на инсулин-подобния растежен фактор-1 (IGF-1) поне веднъж в годината ()
R 2.5. Идеалната стойност на измерения IGF-1 при пациентите с
TS трябва да не бъде по-висока от
2 стандартни отклонения (SDs) над
средната за възрастта. Ако нивото на IGF-I е по-високо от +3 SDs,
е необходимо понижаване на дозата на GH. При стойности на IGFI между +2 SDs и +3 SDs, определянето на по-нататъшната доза на
GH се базира на клинична преценка ()
R 2.6. Ако диагнозата TS се постави по-късно (и съответно започването на терапията с GH се забави)
и/или ако е твърде вероятно окончателният ръст да не бъде задоволителен след самостоятелно приложение само на стандартната доза GH,
се предлага същевременно лечение
с анаболния стероид oxandrolone от
възрастта >/=10 години в доза от
0.03 mg/kg/ден, която да се поддържа <0.05 mg/kg/ден ()
R 2.7. Да не се прилагат рутинно
ниски дози естрогени в предпубертетната възраст с цел стимулиране
на растежа ()
R 2.8. Естроген заместителната терапия трябва да се започне
във възрастта между 11 и 12 години и да се увеличи до дозата за възрастни през следващите 2-3 години
()
R 2.9. Естрадиол (E2) в ниски
дози трябва да бъде предпочитаният естроген; той може да се прилага системно, като най-удачният път
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на приложение е трансдермален
()
R 2.10. Препоръчва се добавянето на прогестерон, когато започне
кървене или след две години на терапия с естрогени ()

Фертилитет, асистирани
репродуктивни
технологии и бременност
R 3.1. Жените с TS трябва да се
информират, че вероятността да заченат спонтанно, ако въобще е налице, намалява бързо с възрастта,
и още в млада възраст трябва да им
бъде предлагано лечение, насочено към повишаване на фертилитета
()
R 3.2. Младите жени с мозаичен за TS кариотип и с периситираща яйчникова функция трябва да
се съветват, че криосъхраняването
на ооцитите след контролирана овариална хиперстимулация е възможност за запазване на фертилитета
()
R 3.3. Не се препоръчва рутинното извличане на ооцити с цел съхраняване на фертилитета при млади момичета с TS преди 12-годишна възраст ()
R 3.4. Донацията на ооцити с цел
забременяване трябва да влиза в съображение само след задълбочен
скрининг и подходящо консултиране ()
R 3.5. Проследяването на бременните жени с TS трябва да се
осъществява от мултидисциплинарен екип, включващ специалисти по
майчино-фетална медицина и кардиолози с експертиза в областта на TS
()
R 3.6. По време на консултациите
преди концепцията трябва да се спомене и за други алтернативи на забременяването, като например осиновяване или използване на сурогатна
майка ()
R 3.7. Всички жени с TS трябва
да бъдат информирани за повишения кардиоваскуларен риск по време
на бременността ()
R 3.8. Препоръчва се образна диагностика на торакалната аорта и на

Таблица 1. Списък на най-често срещаните аномалии при синдрома на Turner
Особеност
Приблизителна честота (%)
Изоставане в растежа и понижен окончателен ръст 95-100
Невиреене през първата година от живота
50
Ендокринопатии
Нарушен глюкозен толеранс
15–50
Диабет тип 2
10
Диабет тип 1
?
Тиреоидит и хипотиреоидизъм
15-30, годишна честота около 3%
Хипертония
50
Андроиден тип телосложение
?
Гастроинтестинални и чернодробни нарушения
Повишени чернодробни ензими
50–80
Целиакия
8
Възпалителни чревни заболявания
2–3
Фенотипни характеристики
Очи
Епикантус
20
Късогледство
20
Страбизъм
15
Птоза
10
Уши
Инфекции на средното ухо
60
Нарушения на слуха
30
Деформация на външното ухо
15
Уста
Микрогнатия (малка мандибула)
60
Високо (готическо) небце
35
Абнормно развитие на зъбите
?
Шия
Ниска задна линия на косата
40
Широка и късо изглеждаща шия
40
Pterygium colli (нагъната кожа на шията)
25
Гръден кош
Широк гръден кош
30
Вдлъбнати зърна на гърдите
5
Кожа, нокти и коса
Увеличен брой на кожните гънки
30
Лимфедем на дланите и ходилата
25
Множество пигментирани невуси
25
Кожна хипоплазия/дистрофия
10
Витилиго
5
Алопеция
5
Скелет
Изоставане в костната възраст
85
Понижена костна минерална плътност
50–80
Cubitus valgus
50
Къса четвърта м етакарпална кост
35
Genu valgum
35
Вродена луксация на тазобедрената става
20
Сколиоза
10
Деформация на Madelung
5
Сърце
Бикуспидна аортна клапа
14–34
Коарктация на аортата
7–14
Аортна дилатация/аневризма
3–42
Бъбреци
Подковообразни бъбреци
10
Абнормно разположение или дупликация
15
на бъбречното легенче, уретерите или съдовете
Бъбречна аплазия
3
Неврокогнитивни и психосоциални проблеми*
Емоционална незрялост
около 40
Специфични (невербални) обучителни затруднения около 40
Психологични и поведенчески проблеми
около 25
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сърцето чрез трансторакална ехокардиография (TTE) и компютърна
томография (CT)/сърдечно магнитно резонансно изобразяване (cardiac
magnetic resonance scan - CMR) в
рамките на две години преди планирана бременност или асистирани репродуктивни терапии (assisted
reproductive therapy - ART) при
всички жени с TS ()
R 3.9. ART или спонтанно забременяване трябва да се избягват в
случай на индекс на размера на асцендентната аорта (ascending aortic
size index - ASI) >2.5 cm/m2 или при
ASI на асцендентната аорта от 2.02.5 cm/m2 в комбинация с рискови
фактори за дисекация на аортата,
които включват бикуспидна аортна
клапа, удължаване на транзверзалната аорта, коарктация на аортата и
хипертония ()
R 3.10. Жените с анамнеза за дисекация на аортата трябва да се съветват да избягват забременяване.
Ако вече са бременни, тези пациентки трябва много стриктно да се проследяват в специализиран център и
родоразрешението трябва да бъде
чрез Цезарово сечение ()
R 3.11. Предлага се извършването на TTE при бременните жени
с TS без дилатация на аортата или
други рискови фактори (хипертензия, бикуспидна аортна клапа, коарктация, предшестващи оперативни
интервенции върху аортата) в периода около 20-та гестационна седмица ()
R 3.12. Пациентките с TS с ASI
на асцендентната аорта>2.0 cm/m2
или какъвто и да било рисков фактор (хипертензия, бикуспидна аортна клапа, коарктация, предшестваща дисекация на аортата или операция) трябва да се наблюдават често,
включително чрез TTE, през интервали от 4 до 8 седмици по време на
бременността и през първите шест
месеца след раждането ()
R 3.13. CMR (без gadolinium)
трябва да се извършва по време на
бременността, когато има съмнение
за патологичен процес в областта
на дисталната асцендентна аорта, на
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аортната дъга или на десцендентната аорта ()
R 3.14. Препоръчва се стриктен
контрол на артериалното налягане
(135/85 mmHg) при всички бременни жени с TS ()
R 3.15. Профилактична хирургична интервенция върху аортата трябва да се извършва по време
на бременността, когато тя е дилатирана или се наблюдава бързо нарастване на диаметъра й ()
R 3.16. В случаите с остра дисекация на асцендентната аорта, когато фетусът все още не е жизнеспособен, се предлага спешна интервенция върху аортата, но трябва да се знае, че животът на бебето е застрашен. При по-напреднала гестационна възраст може първо
да се извърши Цезарово сечение, а
след това операция на аортата, която трябва да се проведе при почти
нормотермия, пулсатилна перфузия,
висок поток през помпата и избягване на вазоконстриктори ()
R 3.17. Стрес-тест трябва да се
проведе преди забременяване, тъй
като той може да бъде от полза за
разкриване на индуцирана от физическо натоварване хипертония,
особено при жените с коарктация
()
R 3.18. Пациентките с дилатация
на аортата, бикуспидна аортна клапа, удължаване на транзверзалната
аорта, коарктация на аортата и/или
хипертония трябва да бъдат информирани, че бременността е асоциирана с висок риск за дисекация на
аортата ()
R 3.19. Вагиналното раждане е
разумна алтернатива при жените с
TS с ASI на асцендентната аорта
<2 cm/m2 ()
R 3.20. При пациентките с TS и с
ASI на асцендентната аорта от порядъка на 2-2.5 cm/m2, се предлага вагинално раждане с епидурална анестезия и ускорена втора фаза на раждането или може да влезе в съображение Цезарово сечение. При жените с ASI на асцендентната аорта
>2.5 cm/m2 е разумно провеждането на Цезарово сечение или може да
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влезе в съображение вагинално раждане с епидурална анестезия и ускорена втора фаза ()
R 3.21. Препоръчва се извършването на Цезарово сечение при жените с TS и с анамнеза за дисекация на
аортата ()

Сърдечносъдови
проблеми при синдрома
на Turner
R 4.1. При поставянето на диагнозата TS при кърмаче или дете
се препоръчва провеждането на
TTE, дори и ако феталната ехокардиография или постнаталният преглед на сърцето са били нормални
()
R 4.2. Момичетата или жените с
дилатация на аортата и/или бикуспидна аортна клапа трябва да се съветват да потърсят незабавна медицинска помощ в случай на остри оплаквания, типични за дисекация на
аортата, като дискомфорт в областта на гърдите, шията, рамото, гърба или лумбалната област, особено
ако симптомите започват внезапно и
са тежко изразени ()
R 4.3. При пациентките с TS, при
които се наблюдава повишаване на
специфичния за TS Z-скор за аортния диаметър от 1 cm или нарастването му с >0.5 cm за период от една
година, се препоръчва оптимизиране на медикаментозното лечение и
консултация с хирург ()
R 4.4. Елективните операции
по повод на аневризма на корена
на аортата и/или на асцендентната аорта се предлагат при жените с
ТS, които са на възраст >/=16 години и с ASI на асцендентната аорта
>/=2.5 cm/m2 и с асоциирани рискови фактори за дисекация на аортата,
включващи бикуспидна аортна клапа, удължаване на транзверзалната
аорта, коарктация на аортата и/или
хипертония според стандартните определения ()
R 4.5. Eлективни операции на
аневризми на аортния корен и/или
асцендентната аорта се предлагат
при жени с TS, които са на възраст
>/=16 години с ASI на асцендентна-
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та аорта >/=2.5 cm/m2 и без асоциирани рискови фактори за дисекация на аортата ()
R 4.6. Елективни операции на
аневризми на аортния корен и/или
асцендентната аорта трябва да се
извършват при жени с TS, които са
на възраст <16 години и при които
специфичният за TS Z-скор на асцендентната аорта е >/=4, независимо от наличието или не на асоциирани рискови фактори за дисекация на аортата (бикуспидна аортна
клапа, удължаване на транзверзалната аорта, коарктация на аортата и/
или хипертензия) ()
R 4.7. Препоръчаният подход при
подрастващи и възрастни към момента на поставяне на диагнозата TS е провеждане на кардиоваскуларен скрининг чрез TTE и CMR
().
R 4.8. CMR трябва да се извърши възможно най-рано, когато това
е възможно без обща анестезия.
Ако възрастният или детето не може
да толерира изследването, CT е приемлива алтернатива ()
R 4.9. При липса на бикуспидна аортна клапа или друго сигнификантно заболяване при първоначалния скрининг се препоръчва провеждането на контролни TTE или
CMR изследвания на всеки пет години при децата, на всеки 10 години
при възрастните или преди очаквана
бременност, с цел оценка на аортата на базата на публикуваните указания ()
R 4.10. Ако има силно съмнение
за TS или ако той е потвърден пренатално, се препоръчва фетална ехокардиография ()
R 4.11. При установяване на бикуспидна аортна клапа или на левостранна обструктивна лезия при
фетус от женски пол се препоръчва
провеждането на генетично изследване за TS ()
R 4.12. Когато пренатално се установи вродена сърдечна малформация (ВСМ) при фетус с TS, се препоръчва насочване на двамата родители към детски кардиолог, който да
ги информира за анатомията и фи-

зиологията на специфичния дефект,
за препоръчаните място и начин на
раждане и за постнаталния мултидисциплинарен терапевтичен план
()
R 4.13. Предлага се извършването на ЕКГ в покой с измерване на
QTc при всеки пациент с TS при поставяне на диагнозата, като формулата на Hodge може да се предпочита пред тази на Bazett за оценка на
QTc* ()
R 4.14. 24-часов Холтер ЕКГ и
стрес-тест се предлагат като част от
оценката на риска при жени с TS,
които имат удължен QTc-интервал
(QTc >460 ms) ()
R 4.15. Приема на медикаменти,
водещи до удължаване на QTc, трябва да се избягва при всички пациенти с удължен QTc. Ако тези лекарствени средства са необходими, ЕКГ
трябва да се проследява на всеки
1-2 седмици след започване на терапията с тях ()
R 4.16. При определяне на указанията за участие в спортни дейности при атлети с TS и с дилатация
на аортата се препоръчва да се взимат предвид функцията на аортната клапа, наличието на други ВСМ
и/или на артериална хипертония
()
R 4.17. При жени и момичета с
TS на възраст >/=16 години, с умерено дилатирана аорта (ASI на асцендентната аорта >/=2 cm/m2), се
предлага избягване на интензивни
тренировки с тежести ()
R 4.18. Жените и момичетата с
нормален размер на аортата (възраст <16 години; TS-специфичен
Z-скор <2.5 или възраст >/=16 години и ASI на асцендентната аорта <2.0 cm/m2) могат да практикуват
всички спортове ()
R 4.19. Жените и момичетата с
леко до умерено дилатирана аорта
(възраст <16 години (TS-специфичен Z-score 2.5-3) или възраст >/=16
години (ASI на асцендентната аорта 2-2.3 cm/m2) трябва да се съветват да участват в леко и умерено
статични и динамични състезателни
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спортове ()
R 4.20. Момичетата и жените с
умерено до тежко дилатирана аорта
на възраст <16 години (TS-специфичен Z-скор >3) или възраст >/=16
години (ASI на асцендентната аорта >2.3 cm/m2) не трябва да участват в никакви състезателни спортове ()
R 4.21. При пациентите без
структурно сърдечно заболяване се
препоръчва проследяване на артериалното налягане всяка година и незабавно започване на медикаментозно
лечение при установяване на хипертония. Терапията трябва да включва
бета-блокер (BB), ангиотензин-рецепторен блокер (ARB) или и двете, с цел понижаване на риска за дисекация на аортата при жените с TS
на възраст >/=16 години, при които ASI на асцендентната аорта е >/=
2.3 cm/m2 ()
R 4.22. За намаляване на дилатацията на аортния корен и/или асцендентната аорта при момичета с TS
на възраст </=16 години с TS-специфичен Z-скор на асцендентната
аорта >/=3.0 се предлага лечение с
BB, ARB или и двете ()

Преход от специалисти
за деца към специалисти
за възрастни
R 5.1. Препоръчва се преходът от
специалисти за деца към специалисти за възрастни при пациентите с
TS да се планира и осъществи постепенно под ръководството на детски ендокринолог и да започне в
ранния пубертет ()
R 5.2. Предлага се педиатричният
ендокринологичен екип да използва и адаптира наличните средства
за този преходен период, както и да
проследява и документира ключовите елементи на прехода ()
R 5.3. Независимо от здравната система, екипите от специалисти
за деца и за възрастни трябва да си
сътрудничат, за да има координиран
процес на преход ()
R 5.4. Детските ендокринолози и
техните екипи трябва да окуражават
контактите на пациентите помеж-
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ду им (а също и на родителите помежду им), като те би трябвало да
получават подкрепа от организации
за TS, което води до повишаване на
знанията и увереността, до понижаване на стреса и до стимулиране на
споделянето на опит ()

Проследяване
за съпътстващи
заболявания през целия
живот
R 6.1. Препоръчва се формална аудиометрична оценка на всеки
пет години, независимо от възрастта при поставяне на диагнозата,
първоначалните прагови нива на
слуха, кариотипа и/или наличието
на сензоневрална загуба на слуха
за средните честоти, за да се осигурят ранни и адекватни технически и други рехабилитационни мероприятия ()
R 6.2. Препоръчва се агресивно
лечение на заболяванията на средното ухо и на острия среден отит
с антибиотици и поставяне на тръбички чрез миринготомия, ако това
е показано ()
R 6.3. Препоръчан е скрининг
за хипотиреоидизъм чрез определяне на нивата на свободния T4
(FT4) и на тиреоид-стимулиращия
хормон (TSH) при поставяне на
диагнозата и след това всяка година, през целия живот ()
R 6.4. Пациентите трябва да се
съветват да се хранят здравословно и да се движат достатъчно още
от ранното детство ()
R 6.5. От 10-годишна възраст
нататък се препоръчва определяне
на нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c), с или без стойностите на плазмената глюкоза на гладно (ПГГ), всяка година, през целия
живот на пациента ()
R 6.6. Проследяването на липидния профил след 18-годишна
възраст се препоръчва при пациенти, които имат поне един рисков
фактор за сърдечносъдови заболявания ()
R 6.7. Докато периферните отоци най-често преминават спонтан-
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но до 2-годишна възраст, се препоръчва всяко сериозно засягане на
ноктите на пръстите на ръцете, на
краката или на кожата на крайниците в която и да е възраст, да се
оцени и лекува от професионалист
в терапията на отоците ()
R 6.8. Препоръчва се дентална/
ортодонтна оценка при поставяне
на диагнозата, ако такава не е извършена преди това ()
R 6.9. Обстоен офталмологичен
преглед трябва да се направи във
възрасттта между 12 и 18 месеца или при поставяне на диагнозата, ако това е в по-късна възраст,
като се обърне особено внимание
на ранното коригиране на нарушенията на рефракцията ()
R 6.10. Препоръчва се клинична
оценка за сколиоза на всеки шест
месеца по време на терапията с
GH, а след завършване на растежа
– веднъж годишно ().
R 6.11. Лечението с GH трябва да се координира със специалисти по ортопедия, ако са налице
абнормности на гръбначния стълб
при започване на терапията или
ако се появят такива по време на
провеждането й ()
R 6.12. Всички пациенти трябва
да се съветват да водят здравословен начин на живот и да бъдат информирани за ролята на заместителната терапия с естрогени върху
костното здраве ()
R 6.13. Приемът на калций и на
витамин Д с храната трябва да се
базира на препоръките за специфичния регион ()
R 6.14. Предлага се провеждането на скрининг за дефицит на витамин Д с определяне на нивата на
серумния 25-хидроксивитамин Д
във възрастта между 9 и 11 години и след това на всеки 2-3 години
през целия живот, като при необходимост е показано лечение с неактивен витамин Д (ergocalciferol)
()
R 6.15. Трябва да се използва двойноенергийна рентгенова
абсорбциометрия (DXA) за про-
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следяване на костната минерална
плътност (КМП), след като е започната хормоно-заместителна терапия при възрастните пациенти
()
R 6.16. Препоръчва се използването на DXA за проследяване на КМП при всички жени, когато трябва да се вземе решение
за преустановяване на терапията с
естрогени (симулиране на менопауза) ()
R 6.17. Препоръчва се провеждането на скрининг за целиакия
чрез определяне на нивата на антителата срещу тъканна трансглутаминаза, започвайки от 2-3-годишна възраст, с интервал от две
години, през цялото детство, и при
наличие на съмнителни за заболяването симптоми при възрастните
()
R 6.18. Препоръчва се проследяване на тестовете за чернодробна функция -аспартатаминотрансфераза (ASАT), аланинаминотрансфераза (ALАT), гама-глутамилтрнсфераза (GGT) и алкална фосфатаза, всяка година, през
целия живот, започвайки от 10-годишна възраст ()
R 6.19. Хормоналната заместителна терапия с естрогени трябва да се започва в подходящия момент с цел подобряване на чернодробната функция ()
R 6.20. Препоръчва се ехографско изследване на бъбреци при поставяне на диагнозата ()
R 6.21. Момичетата и жените с
TS трябва да се проследяват в специализирани интердисциплинарни
или мултидисциплинарни клиники
()

Неврокогнитивни и
поведенчески аспекти
R 7.1. Невропсихологични и
асоциирани поведенчески здравни
услуги трябва да бъдат интегрална
част от лечението на момичетата и
жените с TS ()
R 7.2. Трябва да се провежда
скрининг на развитието и поведението всяка година през цялото
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детство, с насочване към специалисти при необходимост ()
R 7.3. Невропсихологични оценки трябва да се правят при ключови преходни периоди в училище
()
R 7.4. Учебната програма и професията трябва да се адаптират,
ако това се налага, за да се разрешат евентуални проблеми с ученето/производителността ()
R 7.5. Целта трябва да бъде постигане на навременен пубертет
и агресивно лечение на предикторите за нарушаване на слуха, с
цел улесняване на психосоциалната и психосексуалната адаптация
()
R 7.6. Базираните на доказателства интервенции за когнитивни или психосоциални проблеми
при други популации трябва да бъдат адаптирани, за да отговорят на
нуждите на момичетата/жените TS
()

терапия е достигане на окончателен ръст, който е в областта на долната граница на нормата за женската популация.

Ефикасност
на терапията с GH

Стимулиращи растежа
терапии

При участниците с TS в северноамериканските
изпитвания
с GH, лекувани до достигане на
(почти) окончателен ръст, е регистрирано средно увеличаване на
растежа (спрямо контроли), което е варирало от 5 до 8 cm в хода
на 5.5 до 7.6 години. Сходни са и
наскоро публикувани резултати от
рандомизирано контролирано проучване.
Тези данни сочат, че увеличаване на растежа от около 1 cm годишно по време на терапията с GH е
разумно очакване. В две европейски проучвания, в които са приложени високи дози GH в по-ранна възраст, е демонстрирано много
по-голямо израстване на височина
(средно 15-17 cm) спрямо изходния
предсказан окончателен ръст.

Целта на стимулиращите растежа терапии е да помогнат за достигането на ръст, който свежда до
минимум физическите ограничения и позволява пубертетът да започне на възраст, сходна с тази
при здравите връстници.
В основата на тези терапии е
растежният хормон (GH), който увеличава растежната скорост
и води до умерено повишаване на
окончателния ръст при повечето
възрастни пациенти.
Тъй като при по-голямата част
от момичетата с TS сe налага заместителна терапия с естрогени
или за отключване, или за завършване на пубертета преди приключването на линейния растеж, то пътят на приложение, дозата и скоростта на покачване на тези хормони също оказват влияние върху
растежа по време на пубертета и
върху окончателния ръст.
Най-вероятният резултат при
повечето пациентки след приключване на стимулиращата растежа

Факторите, които предсказват
по-висок окончателен ръст, включват: относително по-висок ръст
при започване на терапията; висок
ръст при родителите; млада възраст при започване на терапията;
по-продължителен период на лечение преди индуциране на пубертет; по-продължителен период на
приложение на растежния хормон
и по-високите му дози.
Възраст при започване на терапията с GH. По-малката възраст при старта на лечението, което включва поне четири години
на приложение преди пубертета, е
асоциирана с по-добър терапевтичен ефект. Тази зависимост е потвърдена и от големи кохортни
проучвания.
Относително ранното започване на GH, около 4-6-годишна възраст, вероятно води до по-голямо

Фактори, оказващи
влияние върху
ефикасността на
терапията с GH
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израстване на височина през детството и позволява подходящо за
възрастта индуциране на феминизацията, така че едновременно да
се постигнат целите както за оптимален окончателен ръст, така и за
оптимален момент на настъпване
на пубертета.
Терапията може да се продължи, докато момичето е удовлетворено от височината си или докато остава малък растежен потенциал (костна възраст >/=14 години и растежна скорост <2 cm/година). Не съществува физиологичен
механизъм, който да подкрепя продължаването на приложението на
GH по време на преходния период след приключване на пубертета.

Същевременно
приложение на
ултраниски дози естроген
при децата
Не се препоръчва рутинното
приложение на много ниски дози
естроген в предпубертетна възраст
с цел стимулиране на растежа.
Дозирането и приложението на
естрогени при деца с TS не са оптимизирани и дългосрочният им
профил на безопасност не е оценен. (ЗВ)
* Преди тази среща пет групи са разгледали подробно следните области от грижите
за пациентите с TS: 1) диагностични и генетични проблеми; 2) растеж и развитие по
време на детството и на пубертета; 3) вродени и придобити сърдечносъдови заболявания; 4) преход към специалисти за възрастни и 5) други съпътстващи заболявания и
неврокогнитивни проблеми. Петте групи са
представили предложения за препоръките.
Освен това, четири важни въпроса са
подадени за формален GRADE (Grading of
Recommendations, Assessment, Development
and Evaluation – Степенуване на препоръките,
преценяване, развитие и оценка). Тези
въпроси са свързани с ефикасността и
най-оптималното лечение на ниския ръст,
инфертилитета, артериалната хипертензия и
хормоналната заместителна терапия (ХЗТ).
** QTc Bazett:
QTc = QT/√RR
QTc Hodges:
QTc = QT + 0.00175 x (HR – 60)
Използван източник:
1. Gravholt C., Andersen N., Dekkers O. et al.
Clinical practice guidelines for the care of girls
and women with Turner syndrome: proceedings
from the 2016 Cincinnati International Turner
Syndrome Meeting. European Journal of Endocrinology, September 2017;177(3):G1-G70
www.eje-online.org/content/177/3/G1.full
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Лечение
на розацея
В статията са обобщени съвременните стратегии за лечение на розацея
с конвенционални топикални и перорални медикаменти, нефармакологични подходи и нови терапевтични средства (1).
Розацеята* е хронична дерматоза,
която засяга кожата най-често в синоназалната област на лицето и се характеризира с рецидивиращи епизоди на
еритем, папули, пустули и телеангиектазии.
Американското национално дружество по розацея (National Rosacea
Society)** разделя заболяването на няколко подтипа и варианти, които могат
да преминават един в друг (2, 3):
Подтип 1. Еритемотелеангиектатична розацея – флъшинг и персистиращ централен фациален еритем с или
без телеангиектазии
Подтип 2. Папулопустулозна – постоянен централнофациален еритем с
транзиторни папули и/или пустули ерупциите приличат на акне
Подтип 3. Фиматозна – задебеляване и нодуларни неравности на кожата на нос (ринофима), брадичка, чело,
бузи или уши
Подтип 4. Окуларна (води до развитието на конюктивит) в 50% от случаите
Вариант 1. Грануломатозна розацея – невъзпалителен вид, който се характеризира с твърди, кафяви, жълти
или червени кожни папули или нодули
с еднакъв размер
Вариант 2. Неврогенна розацея –
придружена от изразена неврологична или невропсихиатрична симптоматика като комплексен регионален болков синдром, есенциален тремор, депресия и обсесивно-компулсивни разстройства
Етиологията на розацеята все още
не е напълно изяснена, но имайки
предвид, че до една трета от пациентите са с фамилна анамнеза за заболяването и то е с повишена честота сред
северноевропейците, се поставя акцент
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върху генетичната предиспозиция и се
смята, че състоянието е инфламаторно
нарушение в контекста на променения
вроден имунен отговор.
Предполага се, че промени от околната среда като ултравиолетови лъчи,
микробна провокация (от патогени
като Demodex folliculorum) или хормонален дисбаланс активират ефекторните молекули – реактивни кислородни
видове, цитокини, кателицидин и химиокини, които модифицират структурата на кожата чрез съдови промени (вазодилатация), колагенна дегенерация, лимфохистиоцитна инфилтрация и неутрофилно струпване.
Терапията на розацеята трябва да

Rhinophyma

започне още при първите симптоми на
заболяването, тъй като при навременно приложение предотвратява усложненията на болестта. Терапевтичният
подход е комплексен и включва идентифициране и избягване на провокиращите фактори, фотозащита, подходяща
грижа за кожата и, при възможност,
преустановяване на приема на медикаменти, които влошават еритема (като
бета-блокери).

Конвенционална терапия
Топикалният метронидазол е основно с антибактериални и антипротозойни свойства, но за повлияването на розацеята имат значение предимно неговите противовъзпалителни и антиоксидантни ефекти. Много проучвания са
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доказали ефективността му за значимо намаляване на инфламаторните лезии и еритема в сравнение с плацебо.
Метронидазол е с добър профил
на безопасност и е ефикасен за поддържане на ремисия. Различните форми (крем, гел или лосион) и концентрации (0.75 или 1%) са със сходна ефективност, както и еднократното в сравнение с двукратно дневно приложение.
Допълнително, комбиниран с фотозащитно средство (фактор 15), може да
намали развитието на телеангиектазии.
Топикалната азелаинова киселина е естествена дикарбоксилна киселина, с противовъзпалителни, антикератинизиращи и антибактериални свойства, която е одобрена (като 15% гел
или 20% крем) за лечение на леки до
умерено тежки форми на розацея.
Azelaic acid е с демонстрирана в
много проучвания ефективност в сравнение с плацебо и с добър профил на
безопасност. Честотата на страничните
ефекти при лечение с азелаинова киселина е по-голяма в сравнение с метронидазол – най-често парене, дискомфорт и дразнене на кожата, като в повечето случаи те са леки и транзиторни.
В две проучвания (на Maddin и на
Elewski и сътр.) е сравнено топикалното приложение на metronidazole и
azelaic acid (4). Лечението с азелаинова киселина е по-ефикасно, въпреки че
разликата по отношение на крайните
резултати е статистически незначима.
Тетрациклините се използват поради противовъзпалителните, а не антибактериалните им свойства, тъй
като няма достатъчно доказателства
за участие на бактериална инфекция
в патогенезата на заболяването. Тетрациклиновите антибиотици влизат в съображение особено при очна розацея и
са най-ефективните медикаменти срещу инфламаторни папули и пустули.
Тетрациклините от второ поколение
(minocycline и особено doxycycline)
са ефективни перорални медикаменти
за лечение на розацея. В сравнение с
tetracycline, те са с с по-голяма бионаличност, бързо начало на действие и
могат да бъдат приемани с храната,
което намалява гастроинтестиналните
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странични ефекти. Приемат се еднократно дневно и са ефективни в субантимикробна доза, което намалява риска за резистентност.
Резултатите от скорошно фаза 3,
мултицентърно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване показаха, че субоптималната доза от 40 mg doxycycline веднъж
дневно за 16 седмици при пациенти с
умерена до тежка розацея значимо намалява общия брой на възпалителните папули и пустули в сравнение с плацебо, с наблюдавано значително подобрение на третата седмица.
Нямало е случаи на фоточувствителност или вагинална кандидиаза. За
разлика от doxycycline, minocycline е с
петкратно по-висока честота на нежелани ефекти, най-чести от които са хиперпигментация, хепатотоксичност и
лекарствено-индуциран лупус.
Проучване показа предимство на
комбинираната терапия със субантимикробна доза doxycycline и топикален metronidazole, която има по-бързо
начало на действие и по-голяма ефективност в сравнение с монотерапията
с топикален metronidazole, но са необходими допълнителни проучвания за
оценка на тази терапевтична стратегия.

сравняват топикален ivermectin 1%
крем с metronidazole 0.75% крем и азелаинова киселина 15% гел.
Топикален brimonidinе. Дифузният и персистиращ еритем, в резултат
на абнормните вазомоторни отговори, които водят до разширяване на повърхностните кръвоносни съдове, са
сериозен терапевтичен проблем, за решаването на който влизат в съображение алфа-2 адренергичните рецепторни агонисти.
Brimonidine tartrate 0.33% гел е високоселективен алфа-2 рецепторен
агонист с мощни вазоконстрикторни
свойства, който е наличен като капки
за очи за терапия на глаукома, и е първото топикално средство, одобрено за
лечение на фациален еритем в САЩ
(2013) и Канада (2014).

Нови терапевтични
средства
Топикален ivermectin. За лечение
на розацея са проучвани няколко топикални акарицидни средства (permethrin
5%, crotamiton 10% и ivermectin 1%),
които са насочени срещу Demodex
folliculorum и Demodex brevis.
Въпреки че тяхната етиологична
роля е оспорвана, напоследък има засилен интерес поради проучванията, които показват, че антигенните им
протеини могат да влошат инфламаторните отговори при папулопустулозна, очна и еритемотелеангиектатична
розацея.
Има съобщени много клинични
случаи за успешното лечение с топикални акарицидни средства на рефрактерна на други медикаменти розацея,
но липсват данни от рандомизирани,
контролирани проучвания.
В момента се провеждат фаза 3,
рандомизирани изследвания, които
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В две фаза 3, рандомизирани, двойно-слепи проучвания, еднократното дневно приложение на топикален
brimonidine tartrate (BT) гел 0.5% за
четири седмици е било значимо поефективно в сравнение с вехикулума,
като подобрение е наблюдавано (28.2
срещу 5.9%; p<0.01) най-рано 30 минути след първото приложение през
първия ден.
Честотата на страничните ефекти е
била леко повишена в активната група,
но повечето са били локални, транзиторни, леки, като най-съобщавани са:
влошаване на еритема (5.1%), пруритус (5%), кожно раздразнение (1.2%) и
влошаване на розацеята (1.1%). Нямало е случаи на тахифилаксия, rebound
ефект или засилване на телеангиектазиите или възпалителните лезии.
Допълнително, данните от наскоро публикувано 12-месечно, мултицен-
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търно, отворено проучване показаха
продължителна ефикасност, без случаи на тахифилаксия при дългосрочното лечение с BT на умерен до тежък
еритем при розацея.
В осемседмично проучване, топикалният натриев сулфацетамид (10%)
с 5% сяра значимо намалява възпалителните лезии в сравнение с вехикулума (78 срещу 36%; p<0.001) и еритема
на лицето (83 срещу 31%; p<0.001), но
са необходими допълнителни проучвания за доказване на ефективността му.
Лазерните и светлинни терапии
са от полза за лечението на съдовите
прояви при розацея, като в рандомизирано, единично-сляпо, контролирано
проучване както пулсовият цветен лазер, така и интензивната пулсова светлина са били ефективни за намаляване на еритема и телеангиектазиите при
пациентите с еритемотелеангиектатична розацея.
Грижите за кожата са основна част
от терапията на заболяването. Пациентите с розацея имат дефект на епидермалната бариера, което води до повишена загуба на вода и склонност към
вазпаление на кожата. Поради това, не
се препоръчва те да използват адстрингенти, ексфолианти и абразивни сапуни. След измиване на кожата, е подходящо да се прилагат овлажняващи козметични средства, съдържащи серамид
или хиалуронова киселина. (ЕП)
* Розацеята засяга около 10% от общата популация,
като се среща по-често при жените, въпреки че мъжете често имат по-деформиращи кожни промени.
По-характерна е за 30-50-годишните, но може да се
появи във всяка възраст
** www.rosacea.org
Използвани източници:
1. Chang B., Kurian A., Barankin B. Rosacea: an
update on medical therapies. Skin Therapy Letter.
2014;19(3) www.skintherapyletter.com/download/
stl_19_3.pdf
2. Zuuren E., Kramer S., Carter B. et al. Effective and
evidence-based management strategies for rosacea.
British Journal of Dermatology. 2011;165(4):760-781
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.13652133.2011.10473.x/pdf
3. Scharschmidt T., Yost J., Truong S. et al. Neurogenic
rosacea: a distinct clinical subtype requiring a modified
approach to treatment. Arch Dermatol. 2011; 147(1):
123–126 http://archderm.jamanetwork.com/article.
aspx?articleid=426431
4. Fallen R., Gooderham M. Rosacea: update on management and emerging therapies. Skin Therapy Letter.
2012;1 7(10) www.skintherapyletter.com/download/
stl_17_10.pdf
5. Thompson, B., Furniss, M., Zhao W. et al. An oral
phosphodiesterase inhibitor (apremilast) for inflammatory rosacea in adults: a pilot study. AMA Dermatol.
2014;150(9):1013-1014
http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1889530
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Нови
указания
за лечение на
остеопороза
Нови указания за лечение на
остеопороза бяха публикувани
от American College of Physicians
(ACP) в списание Annals of
Internal Medicine (1).
Терапията на остеопорозата трябва да се осъществява с един от трите основни бисфосфонати или с биологичния denosumab за
период от пет години, като
през този период не е необходимо да се измерва
костна минерална плътност
(КМП). Експертите препоръчват по възможност да
се предписват генерични
медикаменти и да се следи
за придържане към терапията, особено по отношение
на бисфосфонатите.
ACP не препоръчва хормонозаместителна терапия
(ХЗТ) под формата на естрогени или в комбинация
с прогестерон, поради липса на достатъчно данни,
които да подкрепят ефикасността й за превенция на
фрактури при постменопаузални жени с остеопороза,
а от друга страна – поради
повишен риск за мозъчносъдови
инциденти или венозен тромбемболизъм.
По същата причина не се препоръчва предписването на селективния естроген-рецепторен модулатор (SERM) raloxifen за тази
индикация, поради повишен риск
за сърдечносъдови и тромбемболични събития.
Остеопорозата е системно скелетно заболяване, което се харак-

теризира с намаление на костната маса и нарушение на микроархитектониката на костта, което
води до повишен риск за костни
фрактури.
Макар че остеопороза може да
се развие във всяка кост на тялото, най-засегнати са бедрената кост, гръбначните прешлени
и костите на китката. Около 50%
от населението в развитите страни над 50-годишна възраст има
риск за остеопоротични фрактури.

Рискови фактори за остеопоротични фрактури са: напреднала възраст; женски пол; постменопаузален период; хипогонадизъм; преждевременна яйчникова недостатъчност; нисък индекс
на телесна маса (ИТМ); данни
за предходни фрактури; данни за
предходни нискоенергийни фрактури; ревматоиден артрит; тютюнопушене; прием на алкохол
(повече от три алкохолни едини-
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ци дневно); ниска КМП; дефицит на витамин D; нисък прием
на калций с диетата; продължителна имобилизация; инцидентни
падания.
До остеопоротични фрактури
може да доведе и продължителният прием на някои медикаменти: глюкокортикоиди; антикоагуланти; антиконвулсанти; ароматазни инхибитори; химиотерапия
за злокачествени заболявания;
агонисти на гонадотропин-освобождаващия хормон.
Двуенергийната
рентгенова
абсорбциометрия
(DXA) е настоящия „златен стандарт” за диагностициране на остеопороза при
хора без предходни фрактури. Резултатите от DXA се
представят като стандартни
отклонения (SD) от здрави
и млади жени и се съобщават като Т-скор. Например,
Т-скор -2 показва, че КМП
е две стандартни отклонения под нормалното.
Международният референтен стандарт за описание на остеопороза при
постменопаузални жени и
мъже >50-годишна възраст
е КМП на бедрената шийка
>2.5 SD под референтната.
Ниската КМП, измерена
чрез DXA, е неточен предиктор за риск за фрактури, като по този метод се
идентифицират
по-малко
от половината хора, които
биха имали остеопоротични фрактури.
КМП може да се класифицира и като Z-скор – брой SD над
или под очакваната КМП за пола
и възрастта на пациента. Z-скор
от -2 или по-нисък се определя
като „ниска КМП за хронологичната възраст” или „под очакваната за съответната възраст”. Тези
над -2 са „в очакваните рамки за
възрастта”.
Рискови скорове, които комбинират клиничните рискови фак-
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Новите препоръки за терапевтично поведение:
1. Лекарите трябва да предлагат фармакологична терапия с бисфосфонати или с
denosumab за намаляване на риска за бедрени
и вертебрални фрактури при жени с доказана
остеопороза
2. ACP препоръчва фармакологичната терапия на остеопорозата да продължи пет години
3. Лекарите трябва да предложат фармакологична терапия с бисфосфонати за намаляване
на риска за вертебрални фрактури при мъже,
които имат клинично доказана остеопороза
4. ACP не препоръчва мониториране на
тори с резултатите от тестовете за КМП (като Fracture Risk
Assessment Tool, FRAX), могат
да се прилагат като предиктори
за риск за фрактури при хора с
ниска КМП. (ИТ)
Използван източник:
1. Treatment of low bone density or osteoporosis to prevent fractures in men and women:
A clinical practice guideline update from the
American College of Physicians. Ann Intern
Med. 2017; 166 (11): 818-839 http://annals.
org/aim/article/2625385/treatment-low-bonedensity-osteoporosis-prevent-fractures-menwomen-clinical

Изкуствените
подсладители
променят
чревния
отговор към
глюкоза
Честият прием на изкуствени (некалорични) подсладители, които се използват в диетичните напитки, променя чревния отговор към глюкоза (абсорбция, гликемичен отговор и
отговор към глюкозо-подобния
пептид-1 - GLP-1) и може да доведа до предиспозиция към диабет тип 2 (ДТ2), показаха резултатите от първото проучване
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КМП за петгодишния период на фармакологична терапия на остеопорозата при жени
5. ACP не препоръчва приложението на менопаузална терапия с естрогени (или комбинация с прогестерон) или raloxifene за лечение
на остеопороза при жени
6. Лекарите трябва да вземат решение дали
да лекуват жени >65 години с остеопения, които са с висок риск за фрактури, на основата на
обсъждане на предпочитанията на пациентките, рисковия профил за фрактури, предимствата, недостатъците и цената на терапията.

в тази област при здрави доброволци, представено на годишния
конгрес на European Association
for the Study of Diabetes (EASD)
(1).
При опитни животни е установено, че остра експозиция на
изкуствени подсладители активира чревни рецептори, които
тригерират освобождаването на
глюкозо-зависимия инсулинотропен полипептид (GIP) от проксималните К-клетки, както и на
GLP-1 и GLP-2 от по-дисталните L-клетки.
Също така, изкуствените подсладители увеличават функцията
на натриево-зависимия глюкозен
ко-транспортер-1 (SGLT-1) за засилване на абсорбцията на глюкоза и увеличаване на прандиалната гликемия.
В двуседмичното рандомизирано и двойно-сляпо проучване
са включени 27 здрави доброволци (средна възраст 27+/-2 години
и индекс на телесна маса 24+/-1
kg/m2), които са разделени в две
групи: комбинация от изкуствени подсладители (sucralose 92
mg плюс acesulfame-K 52 mg –
дози, които се съдържат в около
1.5 л диетични безалкохолни напитки дневно) (n=14) или плацебо (n=13).
След период на диета от една
нощ, доброволците са подложени
на ендоскопия с 30 минутна интрадуоденална инфузия на глю-
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коза (30 g/150 ml, 3 kcal/min,
включително 3 g глюкозов аналог 3-О метил глюкоза, 3-OMG),
с извършени биопсии преди и
непосредствено след интервенцията. Измерени са глюкозната абсорбция (серумна 3-OMG),
плазмена глюкоза, инсулин и
чревни пептиди (тотален GLP-1,
GLP-2 и GIP).
По отношение на абсорбцията на глюкоза, в началото не са
установени съществени разлики
между двете групи. След период на двуседмичен прием на изкуствени подсладители е установено сигнификантно повишена (с
23%) глюкозна абсорбция на 90120 минути след старта на глюкозната консумация, в сравнение с контролната плацебо група (р<0.05).
При активната група е отчетено сигнификантно намаление с
34% на GLP-1 отговора, в сравнение с плацебо (p<0.05), което
вероятно отразява намалена експозиция на глюкоза на дистално
разположените L-клетки.
По отношение на GLP-2, GIP
и инсулиновият отговор не са
установени съществени разлики между двете групи, макар че
GLP-2 и инсулин са били по-ниски съответно на 40-ата и 60ата минути след инфузията с
глюкоза в групата с изкуствени
подсладители (с 37% за двата в
сравнение с изходните стойно-
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сти).
Хранителните добавки с изкуствени подсладители засилват
абсорбцията на глюкоза, гликемичния отговор на ентерална глюкоза и намаляват GLP-1
отговора, тъй като те могат да
ограничат количеството глюкоза, което достига до L-клетките
на дисталните отдели на чревния тракт и по този начин да
намаляват освобождаването на
GLP-1.
Рискът за диабет тип 2 е сходен при прием на безалкохолни
напитки с изкуствени подсладители и такива, подсладени със
захар, дори след корекция на резултатите според енергийното
съдържание, е заключението на
авторите. (ИТ)

щата популация се повишава в
световен мащаб. Това увеличава
риска за развитието на захарен
диабет тип 2 (ЗДТ2) преди забременяване и на ГЗД през бременността.
В проучването са обхванати
всички раждания след 22 гестационна седмица (г.с.) във Франция през 2012, като информацията за тях е събрана както от
болнични регистри, така и от
данни на Националната система за здравно осигуряване. От
общо 796 346 раждания, с ГЗД
са били 57 629 (7.24%).
Основни цели на анализа са:

Използван източник:
1. Young R., Isaac N., Schober G. et al. Impact of artificial sweeteners on glycaemic
control in healthy humans European Association for the Study of Diabetes (EASD)
2016 Annual Meeting. September 2017, Lisbon, Portugal www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/impact-of-artificial-sweeteners-on-glycaemic-control-in-healthy-humans

Гестационният диабет е
свързан с неблагоприятен
перинатален
изход
Гестационният захарен диабет
(ГЗД) е свързан с умерено повишен риск за неблагоприятен перинатален изход, основно при
бременни на терапия с инсулин,
показаха резултатите от първото
национално френско проучване в
тази област, публикувани в списание Diabetologia (1).
Процентът на жени с наднормено тегло и затлъстяване в об-

l оценка на честотата на ГЗД
l оценка на перинаталният

краен изход след 22 г.с. при наличието на ГЗД, в сравнение с
прегестационен диабет или липса на диабет
l оценка на перинаталния
краен изход в зависимост от
това, дали ГЗД е лекуван с инсулин или само с диета
Показатели за краен изход при
жените са били: преждевременно
раждане (преди 36 г.с.); Цезарово сечение; поставена диагноза
за прееклампсия или еклампсия.
Неонатални показатели за краен
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изход преди дехоспитализацията са били: макрозомия (телесно
тегло при раждане >90 персантил за съответната гестационна възраст); парализа на Erb или
фрактура на клавикулата; вродени аномалии на кръвоносната система; вродени аномалии на
нервната система; перинатална
смърт; асфиксия или респираторен дистрес при раждането.
Честотата на захарен диабет тип 1 (ЗДТ1) е била 0.16%,
на ЗДТ2 – 0.24%, а на ГЗД –
7.24%. Рискът за раждане чрез
Цезарово сечение, прееклампсия/еклампсия и преждевременно раждане е бил по-висок в групата с ГЗД, в сравнение с бременните с нормална глкозна обмяна.
Всички показатели за краен изход (с изключение на малформации на нервната система
и фатален изход за новороденото) също са били сигнификантно по-високи при наличието на
ГЗД. В сравнение с групата с
прегестационен диабет, рискът
за неблагоприятен майчин и неонатален изход е бил по-нисък
при ГЗД.
Рискът за Цезарово сечение,
раждане преди 37 г.с. и макрозомия, е бил по-висок при жени
с ГЗД на терапия с инсулин, отколкото при тези, които са контролирани само с диета. В същата група е била по-висока честотата за сърдечни малформации и
респираторен дистрес.
ГЗД e свързан с умерено повишен риск за неблагоприятен
краен неонатален изход, който
е по-висок при бременни на терапия с инсулин, в сравнение с
тези, при които хипергликемията
е контролирана само с диета, е
заключението на авторите. (ИТ)
Използван източник:
1. Billionnet C., Mitanchez D., Weill A. et
al. Gestational diabetes and adverse perinatal outcomes from 716 152 births in France
in 2012. Diabetologia 2017 http://link.
springer.com/article/10.1007/s00125-0174206-6
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Диабетогенни
химични
съединения
в околната
среда
Някои синтетични химически вещества и органични замърсители на
околната среда водят до повишен риск
за развитието на диабет (1). Поради
това, те са известни още като диабетогенни химически вещества, водещи
до ендокринни нарушения (endocrinedisrupting chemicals - EDCs).
Тази група включва: полихлорирани бифенили (ПХБ, PCB), органохлоринни пестициди, различни замърсители на въздуха и водата, бисфенол А
(БСА, ВРА) и фталати, които трябва
да се разглеждат като един от потенциалните рискови фактори за пандемията от диабет.
БСА e въведен в индустрията през
1957 за производството на пластмасови изделия (бутилки, вътрешни обвивки на консервни кутии и пластмасови съдове) и епоксидни смоли, които се използват за производството на
водопроводни тръби. Той има хормон-подобно действие, което наподобява ефектите на естествения 17В-естрадиол.
Веществото се свързва с неблагоприятни здравни ефекти като тиреоидна дисфункция, затлъстяване и други ендокринни нарушения, включително намалена инсулинова чувствителност, повишен риск за развитието
на диабет тип 2 и на някои онкологични заболявания – на гърдата, яйчниците и простатата, намаление на репродуктивната функция, мутагенни и
токсични свойства.
Поради наличието на БСА в пластмасовите съдове и бутилки, трябва да
се избягва тяхната директна експозиция на слънце или нагряването им в
микровълнови печки с цел затопляне
на храна или течност.
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Европейската комисия забрани през 2011 година използването
на БСА за производство на бебешки шишета. Комитетът на държавитечленки в ЕС подкрепи през тази година френското предложение за определяне на БСА като „вещество, пораждащо сериозно безпокойство“ заради
това, че причинява сериозни последици за човешкото здраве. С това решение, БСА влезе през юни в списъка
на опасните вещества.
Полихлорираните бифенили са
група органични съединения, състояща се от 209 компонента с различна

степен на токсичност. ПХБ са смес
от ароматни съединения, който са подобни на диоксините. Първият ПХБ
е синтезиран през 1864 г., но широкото им производство за промишлени
и търговски цели започва през 1929
г. Те са използвани в системи за хидравлика и отопление и като течности
- изолатори в трансформатори и кондензатори, както и в смазочни, охлаждащи и хидравлични масла, а също и
в производството на пестициди и хербициди, в хартиената и текстилната
промишленост, при производството
на бои, мастила и пластмаси.
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Тяхното производство и използване е спряно в много развити държави,
но големи количества остават в електрооборудването, освобождаването
от което предизвиква постоянно освобождаване в околната среда, където
те, както и диоксините, са резистентни на разграждане. Моделът на човешка експозиция е подобен на този
на диоксините - главно чрез замърсена храна.
Данни за появата на заболявания,
вследствие разпространението на
ПХБ в околната среда, се появяват
през 50-те и 60-те години. През 70те години на ХХ век са налице първите доказателства за тяхното натрупване в околната среда и за токсичния
им ефект.
След 1980 г. производството им
се ограничава и дори в много страни
окончателно е спряно.
Във въздуха, те могат да съществуват под формата на твърди частици,
аерозоли и пари, които в последствие
се отмиват от дъждовете и снеговете
и преминават в почвата, като сериозни количества от тях могат да се открият дори в снега по върховете на
планините в зависимост от въздушните потоци. Във водите могат да се
открият малки количества ПХБ, но те
основно са склонни да се натрупват в
утайките и оттам да попадат в тъканите на рибата, където концентрациите им могат да надвишат над хиляда
пъти тази във водата. ПХБ не се разграждат в почвата и част от тях мигрират в подпочвените води.
Въпреки забраната за производство на ПХБ, тяхното изхвърляне в
околната среда продължава от стари
електрически съоръжения, домакински електроуреди, изгарянето на отпадъци, както и от топлоелектрическите централи на твърдо гориво. ПХБ
се образуват и при изгаряне на битови отпадъци, като обикновено се съпътстват от диоксини - група канцерогенни вещества със сходна структура и свойства.
ПХБ попадат в организма чрез
храната и въздуха, като за кърмачетата обичайният път на експозиция е
чрез майчиното мляко.
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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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Американската агенция за опазване
на околната среда (EPA) е поставила
ПХБ в списъка за контрол на токсичните вещества. Те са много устойчиви към различни по сила окислители и
други химикали. ПХБ са практически
неразтворими във вода, но се разтварят лесно във въглеводороди, мазнини
и други органични вещества, вследствие на което лесно се абсорбират
в мастната тъкан на животни и хора.
Могат да присъстват във всяка храна
от животински произход. Анализът им
беше въведен в Центъра по хигиена
преди около 10 години и е скъп, трудоемък и изключително дълъг.
Неблагоприятните ефекти на ПХБ
включват увреждане на черния дроб,
щитовидната жлеза, кожата и очите,

имунотоксичност, невроповеденчески отклонения, нарушения в репродуктивната способност и енергийния
баланс, канцерогенност при животни. ПХБ са класифицирани от Международната агенция за изследване на
рака (IARC) в група 2В, като канцерогени за животни и вероятен канцероген за човека.
В България не са провеждани проучвания на избрани групи работници или рискови групи от населението
за определяне на експозицията чрез
биологичен мониторинг, изследване
на неблагоприятните здравни ефекти върху критични органи и системи, включително и отдалечените въздействия на ПХБ върху черния дроб,
имунната система, ендокринния ба-

ланс, репродукцията.
Наличието на диоксини в храната
е грижа от доста години след диоксиновата криза в Белгия през 1999, когато промишлено трансформаторно
масло, съдържащо диоксини, е включено в мазнини, рециклирани за храни за животни, откъдето замърсителите попадат в човешката хранителна верига.
Децата, експонирани преди раждането си на диоксини, според получени резултати, показват ендокринни
изменения и промени в развитието и
възможни невро-поведенчески ефекти (дислексия).
Използван източник:
1. Ruiz D., Becerra M., Jyotsna S. Jagai J. et al.
Diabetes Care 2017 Oct; dc162765. https://doi.
org/10.2337/dc16-2765

Евтин и лесен скрининг за моногенен диабет
Метод, базиран на изследването на два биомаркера - нива на С-пептид и наличие на островни антитела, може да бъде използван като скрининг за диагностициране на моногенни форми на захарен диабет,
включително на MODY (maturity-onset diabetes of the
young, възрастов тип диабет при млади хора).
Честотата на MODY е около 3.6% от случаите на диабет на възраст 30 години или по-млади, са установили авторите на проведеното популационно проучване
във Великобриатния (1).
Моногенният диабет (35 известни до момента подтипа) се потвърждава с молекулярно генетично изследване, което е скъпоструващо.
В настоящото проучване е използван значително поевтин подход – измерване на С-пептид (изчисляване
на съотношението С-пептид/креатинин в урината UCPCR) и, при случаите с UCPCR=/>0.2 nmol/mmol,
изследване на автоантитела срещу декарбоксилаза на
глутаминовата киселина (GAD) и на инсулином2-асоциирани автоантитела (IA-2A) за изключване на диабет тип 1 при пациенти на възраст около 30 години
при диагностициране на диабета.
При всички участници, при които не са били открити антитела и са имали значима ендогенна продукция
на инсулин, е проведено молекулярно генетично изследване за потвърждаване на свързани с MODY мутации.
При 1365 от общо 1407 участници не е била открита
генетична причина за диабета, при 34 пациенти е потвърдено наличието на MODY и при 8 – на свързан с
кистична фиброза диабет.
Изследването на С-пептида е установило, че 76%
(979) са били с минимална ендогенна секреция на инсулин, което е индикатор за диабет тип 1 и не налага
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допълнителни диагностични изследвания.
Останалите 386 пациенти (28%) са били изследвани
за наличие на GAD или на IA-2A автоантитела, които са били установени при 170 души (44%). При тях
също е била поставена диагнозата диабет тип 1.
При останалите 216 от тези 386 пациенти, които са
били негативни за GAD и IA-2A антитела, са били извършени по-нататъшни изследвания за откриване на
свързани с MODY гени. Допълнителното изследване
е устновило 17 нови случаи на моногенен диабет, от
които – 8 души с честосрещани подтипове на MODY
(Sanger ДНК секвестиране) и 9 души - с по-редки
причини (следващо поколение секвестиране - NGS).
Крайните резултати са установили честота на MODY
3.6% (51 от 1407 участници; 95% CI 2.7-4.7%) от общата популация участници.
Използването на двата биомаркера може да открие
един от пет случая на моногенен диабет (позитивна
предиктивна стойност 20% и негативна предиктивна
стойност 99.9%), коeто означава 5.6 пъти по-висока
вероятност, отколкото се смята, че е популационната му честота.
В клиничната практика подобни пациенти се диагностицират неправилно като случаи с диабет тип 1, което води до ненужна терапия с инсулин.
Над 80% от всичките известни случаи на MODY
са свързани със следните мутации: HNF1A (~30%),
HNF4A (~10%), GCK (~30%) и HNF1B (5-10%). Останалите се дължат на по-редки мутации.
Използван източник:
1. Shields В., Shepherd М., Hudson М. et al., on behalf of the UNITED
study team. Population-based assessment of a biomarker-based screening
pathway to aid diagnosis of monogenic diabetes in young-onset patients.
Diabetes Care May 2017, dc170224; DOI http://care.diabetesjournals.
org/content/early/2017/05/19/dc17-0224.full-text.pdf
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Актуализирани
европейски
препоръки
за лечение
на HIV
инфекция
Предлагаме ви в обобщен вид основните моменти от последните препоръки на Европейското клинично дружество по СПИН
(European AIDS Clinical
Society – EACS) (1, 2).
Указанията са от пет основни части, включващи:
1. преглед на водещите проблеми при инфекция
с човешкия вирус на имунна недостатъчност (човешкия имунодефицитен вирус
- HIV)
2. препоръки за антиретровирусно лечение (antiretroviral
therapy - ART)
3. диагноза, наблюдение и лечение на съпътстващите заболявания
4. коинфекции с вируса на хепатит B (HBV) и C (HCV)
5. опортюнистични инфекции
В препоръките са включени
само медикаменти, одобрени от
Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Препоръки за ART
За възрастните и подрастващите, към настоящия момент ART се
препоръчва за всички HIV-пози-

тивни болни, независимо от броя
на CD4+ (cluster of differentiation)
лимфоцитите (Таблица 1).
Основната причина за тази
промяна са резултатите от проучванията START и TEMPRANO,
които показаха по-благоприятен
клиничен изход сред HIV-позитивните хора, при които се започва АRT при висок брой на CD4+
клетките, в сравнение с тези, при
които се започва ART при нисък
брой на CD4+.
В изпитването START са включени 4685 участници със CD4+

брой >500 клетки/mm3, които са
рандомизирани да започнат ART
незабавно или да я отложат до появата на синдрома на придобита имунна недостатъчност (AIDS,
СПИН) или друго състояние, изискващо приложението на ART.
Първичният комбиниран краен
показател е бил каквото и да било
AIDS-свързано събитие, сериозно, несвързано с AIDS събитие,
или смърт от всякаква причина.
Първичният краен показател е
настъпил при 1.8% (0.6 събития
на 100 пациенто-години) от пациентите, започнали незабавно ART,
и при 4.1% (1.38 събития на 100
пациенто-години) при болните,

при които тази терапия е започната по-късно (hazard ratio (HR)
0.43, р<0.001).
В изпитването TEMPRANO са
включени 2056 болни със CD4+
<800 клетки/mm3 без други показания за ART, рандомизирани да
започнат ART незабавно или да
я отложат до развитието на AIDS
или на друго състояние, изискващо приложението й.
Рискът за летален изход или за
тежко, обусловено от HIV, заболяване е бил по-нисък при ранната,
отколкото при отложената ART
(адаптирано HR 0.56; адаптирано HR 0.56 сред пациентите с изходен CD4+
брой=500 клетки/mm3).
Препоръката за започване на ART при HIV-позитивните хора е още посилна, ако CD4+ лимфоцитният брой е <350 клетки/mm3.
Препоръчаните режими на първи избор са намалени от 13 на 6, от които - четири са базирани на
интегразен инхибитор (INSTI).
Един режим съдържа протеазен инхибитор - DRV, бустиран с ritonavir
(PI/r), и един режим е базиран на
не-нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI) RPV (Tаблица 2).
Предоставен е и дълъг списък
на алтернативни режими, като изборът на определена терапевтична
схема зависи от индивидуалните
особености на дадения пациент.

Пре- и
постекспозиционна
профилактика
На базата на резултатите от изпитването PARTNER, указанията
за постекспозиционна профилакти-

Таблица 1. Препоръки за започване на антиретровируснo лечение при нелекувани до момента (терапевтично наивни)
пациенти
HIV инфекция с изявена клинична симптоматика (заболявания категория
CDC B или C, включително и туберкулоза)
Независимо от броя на CD4 клетките
Силно препоръчително
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Безсимптомна HIV инфекция
Брой CD4+ клетки в момента
<350
≥ 350
Силно препоръчително Препоръчително
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Таблица 2. Първоначален комбиниран режим за ART-наивни HIV-позитивни възрастни (1, 2)
Режим
2 NRTIs + INSTI

Дозиране
ABC/3TC/DTG 600/300/50 mg, 1 комбинирана таблетка веднъж дневно**
TDF/FTC 300/200 mg, 1 таблетка веднъж дневно*** + DTG 50 mg, 1 таблетка веднъж дневно****
TDF/FTC/EVG/c 300/200/150/150 mg, 1 таблетка веднъж дневно*****
TDF/FTC 300/200 mg, 1 таблетка веднъж дневно + RAL 400 mg, 1 таблетка два пъти дневно******
2 NRTIs + NNRTI TDF/FTC/RPV 300/200/25 mg, 1 таблетка веднъж дневно*******
TDF/FTC 300/200 mg, 1 таблетка + DRV******** 800 mg, 1 таблетка веднъж дневно + RTV 100 mg, 1
2 NRTIs + PI/r
таблетка веднъж дневно*********
ART = antiretroviral therapy (антиретровирусна терапия): ABC = abacavir; 3TC = lamivudine; DRV = darunavir; DTG =
dolutegravir; EVG = elvitegravir; FTC = emtricitabine; INSTI = integrase strand transfer inhibitor (инхибитор на трансфера на ДНК
вериги от HIV интегразата); NNRTI = non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (не-нуклеозиден инхибитор на обратната
транскриптаза); NRTI = nucleoside reverse transcriptase inhibitor (нуклеозиден/нуклеотиден инхибитор на обратната транскриптаза); PI = protease inhibitor (протеазен инхибитор); RPV = rilpivirine; RTV = ritonavir (booster); r – ritonavir спестяващ режим
r = ritonavir sparing regimen (спестяващ ритонавир режим); TDF = tenofovir; c = cobicistat.

ка (postexposure prophylaxis - PEP)
след сексуален контакт с HIV-позитивен са преразгледани, като се отбелязва, че ако при HIV-позитивния човек са документирани неустановими нива на HIV-RNA в плазмата, PEP вече не се препоръчва.
В PARTNER са включени двойки, при които единият партньор е
HIV-позитивен, а другият е HIV-негативен. Тези двойки не са използвали редовно презервативи при започване на проучването.
Резултатите са показали, че не е
настъпило предаване на вируса от
HIV-позитивен партньор с недетектируем вирусен товар. TDF/FTC +
raltegravir или фармакологично подсилен (boosted) DRV сега също се
препоръчва като възможен PEP режим.
В препоръките е добавена
нова част за преекспозиционната профилактика (pre-exposure
prophylaxis – PrEP), като тя е базирана на резултатите от проучванията iPreX и Partners PrEP.
В изпитването iPreX 2499 HIVсеронегативни
транссексуални
жени или мъже, които са имали сексуални контакти с мъже (MSM) са
рандомизирани да получават PrEP
(TDF/FTC). Настъпило е понижение с 44% на честотата на HIV
(р=0.005) в PrEP групата.
В проучването Partners PrEP
са включени 4758 HIV-1 серодискордантни хетеросексуални двойки от Кения и Уганда. HIV-1-серонегативният партньор във всяка
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двойка е рандомизиран да получава TDF или TDF-FTC, или плацебо.
Наблюдавана е редукция от 67%
на честотата на HIV-1 инфекцията
при приложение на TDF (р<0.001)
и от 75% при лечение с TDF-FTC
(р<0.001).
PrEP (TDF/FTC) трябва да се
препоръчва на високорисковите MSM и транссексуални хора и
трябва да влиза в съображение при
вискорисковите
хетеросексуални
мъже и жени. Както продължителният прием, така и приложението
при необходимост (on demand) са
обсъдени като възможни подходи.
PrEP е медицинска интервенция,
която не е лишена от потенциални странични ефекти и не осигурява превенция на други сексуално
трансмисивни заболявания, различни от инфекцията с HIV.
По отношение на застаряването и съпътстващите заболявания,
трябва да се обърне по-специално внимание на HIV-позитивните
хора, попадащи в тази група, които биха имали полза от мултидисциплинарна оценка.
Препоръчва се интензивно мониториране на бъбречната функция при случаите със скорост на
гломерулна филтрация (estimated
glomerular filtration rate - eGFR)
<90 ml/min/1.73 m2 и с понижаваща се eGFR. Насърчава се и провеждането на скрининг за депресия поради високата й честота.
Има препоръки за спиране на
тютюнопушенето, както и за ре-
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довна оценка на чернодробната
функция при пациентите с коинфекция с вирусен хепатит. При тези
случаи е показано използването на
ехография и стадиране на хепаталната фиброза.
В таблиците за междулекарствени взаимодействия са включени различни медикаменти, включително и инструкции за адаптиране на дозата при пациентите с бъбречна/чернодробна
недостатъчност.
Освен това, има две нови таблици за междулекарствени взаимодействия с кортикостероиди и контрацептиви при приложението на
ART, като те са включени в последната версия на препоръките (www.
eacsociety.org/files/ddicard.pdf).
В указанията е обърнато внимание на сърдечносъдовите рискови фактори.
Препоръчва се избягване на полизахаридните ваксини, но в същото време ваксинацията срещу
грип и Streptococcus pneumoniae е
показана при всички HIV-позитивни.
По отношение на коинфекциите с HBV и HCV се насърчава започване на ART в случаите с HBV
коинфекция, независимо от CD4+
лимфоцитния брой. ART трябва да
съдържа TDF като двойно активно
средство срещу инфекция с HIV и
HBV.
Аналогично на ситуацията с
HBV, в текста и в таблиците на указанията е отразена общата препо-
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ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
ръка за започване на ART при наличие на коинфекция с HCV, независимо от CD4+ клетъчния брой.
Препоръките включват шест
комбинации от антивирусни медикаменти с директно действие за генотипове 1, 4 и 6 на HCV, три комбинации за генотип 3, две за генотип 2 и една за генотип 5. Това се
дължи на факта, че някои медикаменти имат ефект само при определен вид генотипове на HCV.
Лечение на HCV при HIV-1-коинфекция сега се препоръчва при
всички пациенти с чернодробна
фиброза стадий F2, но влиза в съображение и при стадиите F0 или
F1 (ранна фиброза), особено
при наличието на някои рискови фактори.
Вниманието се фокусира
в частност върху несъдържащите интерферон (interferon,
IFN-free) терапевтични режими и върху по-ранното започване на лечението с директно действащи противовирусни средства (directacting antiviral agents - DAA)
при хората с повишен риск за
прогресия на чернодробното
заболяване.
Подробните указания за
съдържащите IFN режими
са премахнати от основната част за лечение на HCV.
Имайки предвид, че тези режими все още се прилагат в някои
държави, препоръките за съдържащите IFN терапии са отделени в
приложение, което е достъпно онлайн.
Препоръките са осъвременени
след лицензирането на sofosbuvir
(SOF)/ledipasvir(LDV)
и
комбинираната терапия ombitasvir/
paritaprevir/ritonavir+dasabuvir.
Ефикасността на LDV-SOF с или
без RBV е демонстрирана в проучването ION-1, включващо пациенти
с нелекувана преди това инфекция,
причинена от HCV генотип 1.
Тези резултати бяха потвърдени и в изпитването ION-3 - комбинацията от LDV и SOF, приложена

в продължение на осем седмици, е
свързана с висока степен на траен
вирусологичен отговор при нелекувани преди това пациенти с HCV
генотип 1 инфекция без цироза. В
това изпитване не са наблюдавани
допълнителни предимства от добавянето на RBV.
Таблицата за междулекраствените взаимодействия между
DAAs и антивирусните средства
също е осъвременена. Поради липсата на данни от рандомизирани,
контролирани проучвания за използването на DAA в условията на
остра HCV коинфекция, лечението
с пегилиран IFN и RBV трябва да

се базира на индивидуално решение.
Целта е да се постигне баланс
между известните токсични ефекти
на продължителното лечение и желанието на пациента за ранно излекуване на инфекцията с HCV, особено при HIV-позитивните MSM
с по-висок риск за трансмисия на
HCV, както и в държавите, в които DAAs се реимбурсират само при
хронична HCV инфекция с напреднала фиброза.
Добавени са важни промени в
частта за опортюнистичните инфекции (ОИ). В предишните версии на препоръките, указанията
за опортюнистичните заболявания
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бяха разделени в три таблици за
първична профилактика, терапия и
вторична профилактика/поддържащо лечение.
Във версията от 2015, препоръките са структурирани според индивидуалните патогени/заболявания с
цел по-голяма прегледност. Във всяка част е включен кратък преглед на
диагностиката на всяка ОИ.
Допълнително има и таблица с
граничните стойности на CD4 като
индикация за различни първични
профилактики. Добавени са и таблици с препоръки за лечението на
характерните за HIV-инфектираните паразитни инфекции.
Диагнозата и лечението на
HIV-инфекцията и на свързаните с нея придружаващи
заболявания, коинфекции и
опортюнистични заболявания
продължават да изискват мултидисциплинарни усилия. (ЗВ)
* Първата версия на указанията е публикувана през 2005 година и е насочена
предимно към европейските лекари; версия 8.0 беше представена на 15-ата конференция на EACS в Барселона през октомври 2015 година и може свободно да
се свали в PDF формат от уебсайта на
EACS (www.eacsociety.org).
Тя е налична и като приложение за
iPhone и Android. Електронната версия
се осъвременява поне веднъж годишно
или по-често, ако това е необходимо.
Препоръките са разработени от повече
от 60 европейски експерти. Те са
базирани на научни данни и на експертен
консенсус.
** Triumeq на GSK (www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/
EPAR_-_Product_Information/human/002754/
WC500175596.pdf)
*** Truvada на Gilead
**** Tivicay на GSK
***** Stribild на Gilead
****** Isentress на MSD
******* Eviplera на Gilead
******** Prezista на Janssen-Cilag (Джонсън &
Джонсън България)
********* Norvir на AbbVie
Акроними на клиничните проучвания:
START - Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment
iPreX - Pre-exposure Prophylaxis Initiative
PartnersPrEP - Partners Preexposure Prophylaxis
ION - Safety and Efficacy of Ledipasvir/Sofosbuvir
Fixed-Dose Combination ± Ribavirin for the Treatment of HCV
Използвани източници:
1. Gatell J. HIV Management: an update on the latest EACS guidelines. Medscape CME, June 2016
www.medscape.org/viewarticle/856064_3
2. European AIDS Clinical Society. Guidelines, Version 8.0. October 2015 h www.eacsociety.org/files/
guidelines_8.0-english-revised_20160610.pdf
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Двойна антитромбоцитна
терапия при
коронарна
болест - нови
указания
на ESC
Антитромбоцитната терапия
при коронарна артериална болест (CAD, исхемична болест на
сърцето - ИБС) трябва да е персонализирана и базирана на съотношението полза/риск за кървене, според новите указания на
European Society
of
Cardiology
(ESC), публикувани в списание
European
Heart
Journal (1).
Двойната антитромбоцитна терапия
(DAPT),
която
включва
комбинация
от ниска доза
acetylsalicylic acid (ASA 75-100
mg дневно) и P2Y12 инхибитор,
намалява риска за тромбоза на
стент и/или спонтанен миокарден
инфаркт (MI) при пациенти след
перкутанна коронарна интервенция (PCI) или остър коронарен
синдром (ACS).
Рискът за кървене при DAPT е
пропорционален на продължителността на лечение. Предимствата
на продължителната DAPT, особено върху смъртността, зависят от предходната кардиологична анамнеза (наличие на предходен ACS/MI или стабилна CAD).
Данните за Европа за 2015 показват непрекъснато увеличение
на пациентите, които имат нужда
от DAPT, като годишно броят им
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достига 1 400 000 (след PCI) и 2
000 000 (след MI).
През 2017 се навършиха 21 години от първото проучване, което доказа предимствата на DAPT
над антикоагулантната терапия
при болни, подложени на PCI.
Обзор на 35 рандомизирани клинични изследвания с над 225 000
пациенти доказа, че DAPT е една
от най-изследваните терапевтични стратегии в кардиологията.
Прогресивното
развитие на P2Y12 инхибиторите
– от ticlopidine до clopidogrel,
а по-късно - от clopidogrel до
ticagrelor или prasugrel - бе фокусирано основно върху намиране на оптимална терапия.
Необходимостта от изследване на дългосрочните ефекти на
DAPT настъпи след установяване на късни и много късни тром-

бози при първото поколение имплантирани покрити с медикамент стентове (DES).
Навлизането в практиката на
нови, по-безопасни генерации
DES, както и резултатите от скорошни рандомизирани клинични
проучвания, наложиха преосмисляне на приложението на DAPT в
клиничната практика.
DAPT продължава да е високо
ефективен метод за превантивно
лечение на стентова тромбоза,
въпреки намалението на риска за
късни и много късни тромбози с
новите DES. Налице са все повече данни, че DAPT намалява дългосрочния риск за несвързан със
стента MI и инсулт.
Днес, 21 години по-къс-
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но, DAPT се измести от локална (свързана с имплантирания
стент) към системна (превенция
на тромботична артериална оклузия) стратегия, осигуряваща глобална протекция.
Въпреки натрупания опит, съществуват неясноти относно оптималния вид и продължителност
на DAPT при болни с CAD, подложени или не на коронарна реваскуларизация.
Наличните резултати в тази
област са противоречиви или
ограничени при различните групи пациенти (например такива в
напреднала възраст, със съпътстващи заболявания или с по-висок риск за кървене).
Настоящите указания на ESC
са фокусирани основно върху препоръки за приложение на
DAPT при CAD:
1.
Предимства и рискове
на DAPT. DAPT
намалява риска за
стентова тромбоза за целия спектър от събития,
от остро до късно
развитие. Трябва
да се има предвид, че терапията
с DAPT за период
над една година след MI или PCI
проявява ефикасността си основно чрез намаление на честотата
на спонтанен MI.
Рискът за кървене при DAPT
е пропорционален на продължителността на приложение. Тъй
като ползите при дългосрочна
терапия, особено по отношение
на смъртността, са силно зависими от предходната сърдечносъдова анамнеза (наличие на предходен ACS/MI или стабилна CAD),
e необходим индивидуализиран
подход за намаляване на риска за
кървене.
2. Намаляване на риска за
кървене. При прилагането на
DAPT трябва да се цели намалението на риска за кървене, кое-
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то включва промяна в модифицируемите рискови фактори, предпочитане на радиален пред феморален достъп при коронарна ангиография или PCI, използване
на ниски дози ASA, ниски дози
P2Y12 инхибитор и рутинното
включване на инхибитор на протонната помпа (PPI).
3. Избор на P2Y12 инхибитор. Clopidogrel се счита за основен P2Y12 инхибитор при: пациенти със стабилна CAD, подложени на PCI; тези, индицирани на прием на антикоагуланти;
при болни с ACS с контраиндикации за ticagrelor или prasugrel.
Ticagrelor или prasugrel се препоръчват при ACS, освен ако са налични специфични противопоказания.
4. Изборът на време за
включване на P2Y12 инхибитор се определя едновременно
от вида медикамент (ticagrelor
или clopidogrel срещу prasugrel)
и специфичността на заболяването (ACS или стабилна CAD).
5. Пациенти със стабилна
CAD, подложени на PCI. Независимо от вида имплантиран ме-

тален стент (BMS), продължителността на DAPT трябва да е
1-6 месеца, в зависимост от риска за кървене. При пациенти с
преобладаващ исхемичен риск
над риска за кървене, може да се
обмисли по-голяма продължителност на DAPT.
6. Вид BMS и DAPT. Необходимостта от краткосрочен режим
на DAPT не трябва да оправдава използването на BMS, вместо
новото поколение DES. Продължителността на DAPT при всеки отделен пациент трябва да е
на основата на индивидуалната
преценка на риска за исхемични събития и риска за кървене,
а не въз основа на вида използван стент.
7. Пациенти със стабилна
CAD, подложени на аортокоронарен бай-пас. Липсват достатъчно данни, които да подкрепят
приложението на DAPT при тази
група болни.
8. ACS. Независимо от възприетата окончателна стратегия
за реваскуларизация (медикаментозна терапия, PCI или аортокоронарен бай-пас), в тези случаи

се прилага продължителност на
DAPT от 12 месеца.
Шестмесечна терапия е уместна при болни с висок риск за
кървене, а лечение с продължителност >12 месеца е подходящо
при пациенти с ACS, които толерират DAPT без усложнения от
кървене.
9. Пациенти с индикация за
перорални антикоагуланти. В
сравнение със самостоятелното
приложение на перорални антикоагуланти, добавянето към тях
на DAPT води до 2-3 пъти увеличение на риска за кървене.
Това определя тази група пациенти като високорискови за
кървене, и предписването на перорални антикоагуланти трябва
се приложи само при категорични индикации. Продължителността на тройната терапия трябва да е ограничена до максимум
шест месеца или да се преустанови след дехоспитализацията,
като се вземат пред вид съотношението на риска за исхемични
събития и риска за кървене.
10. Пациенти за планова несърдечна хирургия след им-

Препоръки за избор и начало на приложение на P2Y12 инхибитор:
l при болни с ACS се препоръчва ticagrelor (180 mg
натоварваща доза и 90 mg два пъти дневно в комбинация с ASA), независимо от първоначалното лечение, включително при пациенти на предходна терапия с
clopidogrel (който трябва да се спре след включването
на ticagrelor), освен ако не са налице противопоказания
l при пациенти с ACS, подложени на PCI, се препоръчва prasugrel (60 mg натоварваща доза и 10 mg веднъж дневно) в комбинация с ASA, ако преди това не
е прилаган P2Y12 инхибитор и са с NSTE-ACS (ACS
без елевация на ST-сегмента), или първоначално лекуван консервативно STEMI (MI с елевация на ST-семента) при наличие на индикации за PCI, или болни със
STEMI, подложени на непосредствена коронарна катетеризация, освен ако не е налице висок риск за кървене или други противопоказания
l предварително приложение на P2Y12 инхибитор се
препоръчва при случаи с изяснена коронарна анатомия и с взето решение за PCI, както и при болни със
STEMI
l при пациенти със стабилна CAD може да се обмисли предварително приложение на clopidogrel, ако веро-
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ятността за PCI е висока
l clopidogrel (600 mg натоварваща доза и 75 mg дневно), в комбинация с ASA, се препоръчва при хора със
STEMI, на които се имплантира коронарен стент, както и при болни с ACS, които не могат да получават
ticagrelor или prasugrel, включително тези с предходно
интракраниално кървене или с индикации за перорални антикоагуланти
l clopidogrel (300 mg натоварваща доза при пациенти
на възраст </=75 години, 75 mg дневно) в комбинация
с ASA се препоръчва при пациенти със STEMI, които
са подложени на реперфузионна стратегия чрез тромболиза
l ticagrelor или prasugrel, в комбинация с ASA, може да
се обмисли вместо clopidogrel при болни със стабилна
CAD, подложени на PCI, като се имат предвид рискът
за исхемични събития (висок SYNTAX скор, предходна тромбоза на стент, локализация и брой имплантирани стентове) и рискът за кървене (според PRECISEDAPT скор)
l при случаи с NSTE-ACS с неясна коронарна анатомия не се препоръчва приложението на prasugrel
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плантиране
на
коронарен
стент. Предоперативната оценка на болни с необходимост от
DAPT трябва да е от мултидисциплинарен екип.
Планова оперативна интервенция налага преустановяване на
приема на P2Y12 инхибитор за
период от поне един месец, независимо от вида на стента, ако в
периоперативния период може да
се приема ASA.
Приложението на P2Y12 инхибитор трябва да бъде преустановено предоперативно най-малко
три дни при ticagrelor, 5 дни при
clopidogrel и 7 дни при prasugrel.
Ако предоперативно трябва
да се спрат и двата антитромбоцитни медикамента поради висок риск за кървене по време
на хирургичната интервенция,
може да се използва преходна
стратегия с cangrelor (необратим интравенозен P2Y12 инхибитор) или с GPIIb/IIIa инхибитор (tirofibran, eptifibatide),
особено ако се налага оперативна интервенция в рамките на
един месец след имплантирането на стента.
11. Специфични групи пациенти. При мъже и жени, както и
при пациенти със или без
захарен диабет, се препоръчва еднаква продължителност на DAPT. При
наличието на предходна
стентова тромбоза, особено в отсъствието на коригиращи фактори, се прилага продължителна DAPT.
Подобен
продължителен
режим е подходящ при болни с периферна артериална болест или такива, преминали
през комплексна PCI.
При наличието на епизоди на
кървене по време на терапията,
е необходима преоценка на вида
медикамент, дозата и продължителността на DAPT.
При активно кървене по време
на DAPT, решението да се спрат
и двата антитромбоцитни меди-

камента, особено скоро след извършена PCI, трябва да се вземе само ако кървенето е животозастрашаващо и източникът
не може да може да бъде овладян. В тези редки случаи, пациентът трябва да се преведе в център с възможности за извършване на PCI. (ИТ)
Използван източник:
1.Valgimigli M., Bueno H., Byrne R. et al.
2017 ESC focused update on dual antiplatelet
therapy in coronary artery disease developed
in collaboration with EACTS: The Task Force
for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)
Eur Heart J, 2017 https://academic.oup.com/
eurheartj/article/doi/10.1093/eurheartj/
ehx419/4095043/2017-ESC-focused-updateon-dual-antiplatelet

Елитни
спортисти
и риск за
внезапна
сърдечна
смърт

Дори най-добрите спортисти,
участници в Олимпийски игри,
не са застраховани срещу сърдечносъдови заболявания (ССЗ) с
риск за внезапна сърдечна смърт
(ВСС), според италианския Институт по спортна медицина в
Рим (ISMS - Institute of Sports
Medicine and Science) (1).
През 2009 година Международ-
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ният олимпийски комитет създаде панел от експерти за определяне на най-добрата стратегия за
предотвратяване ВСС при атлети,
който излезе със становище за въвеждане на периодична медицинска оценка, включваща преглед на
сърдечносъдовата система и електрокардиограма (ЕКГ).
Становището, обаче, не е със
задължителен характер и не е
последвано от промяна в медицинската политика на международните федерации, с изключение на футболната и колоездачната федерации (FIFA и UCI), поради логистични затруднения и юридически пречки.
Съществува дори изразен скептицизъм за реалната полза на
скрининга за идентифициране на
сърдечносъдови нарушения в група от професионални състезатели, които не само нямат симптоми на заболяване, но са способни на интензивни физически натоварвания.
Италианският олимпийски комитет създаде мултидисциплинарна програма, в рамките на която сърдечносъдовата оценка се
въвежда още през 1980 година,
включваща към момента рутинното провеждане на ЕКГ и
ехокардиография (ЕхоКГ).
Тази година е проведена преоценка на сърдечносъдовата програма, публикувана в British Journal of
Sports Medicine (2). Включени са всички атлети, оценени за 10-годишен период (от Олимпийските игри
в Атина 2004 до Сочи 2014
година).
Участниците са 2 352 италиански елитни атлети, средна възраст
25+/-6 години, 64% мъже, трениращи средно шест години преди
да бъдат включени в програмата и
продължаващи с активна спортна
дейност по време на проучването.
Всички са състезатели на световно ниво и 45% са участвали в повече от едни Олимпийски игри.
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Както може да се очаква, по-голямата част от олимпийците имат
напълно нормална сърдечносъдова находка (84.2%) или леки сърдечносъдови изменения без клинично значение (11.9%). Съвсем
неочаквано, обаче, при една немалка част от изследваната група
(3.9%) се откриват сърдечносъдови нарушения.
Някои от тези нарушения са
сериозни патологични състояния, като хипертрофична и аритмогенна кардиомиопатия (ХКМП
и АКМП) (0.2%), комплексни камерни аритмии, синдром на Wolf–
Parkinson–White (WPW) или на
удължения QT интервал (0.4%),
които са заболявания, свързани
с повишен риск за ВСС и/или камерни аритмии по време на спорт.
Останалата част са основно
клапни заболявания и вродени дефекти (пролапс на митралната
клапа, бикуспидна аортна клапа,
междупредсърден дефект, пулмонална стеноза, персистиращ дуктус артериозус), системна хипертония или изолирани камерни екстрасистоли, за които се счита,
че имат благоприятна клинична
прогноза и не са причина за рестрикция от състезателен спорт
(Фигура 1).
Подобни резултати са установени и при анализ на параолимпийски атлети (3). В него са включени 267 параолимпийци за периода
2000-2012 година. Честотата на
ССЗ в тази група е 12%, включващи структурни сърдечносъдови нарушения при 9% и значими
надкамерни или камерни аритмии
(при липса на структурно сърдечно заболяване) при 3%.
Съществена част от ССЗ представляват дилатативна кардиомиопатия (ДКМП) и ХКМП (1%),
аневризма на аортния корен (1%),
комплексни камерни или надкамерни аритмии (3%), клапни заболявания (3%) или системна хипертония (4%) (Фигура 2).
Наблюдаваната честота на ССЗ
при параолимпийци е особено из-
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Фигура 1. Схематична диаграма на програмата за сърдечносъдов скрининг
при олимпийски атлети
Олимпийски
атлети
Без СС
нарушения
СС нарушения

КМП4
(ХКМП2
АКМП 2)

Исхемична
болест
на сърцето

Клапни или
вродени (МКП
24; БАК 10)

Перимиокардит

Системна
хипертония

МКП – митрален клапен пролапс; БАК – бикуспидна аортна клапа

Комплексни надкамерни/камерни
аритмии и проводни нарушения

Фигура 2. Схематична диаграма на програмата за сърдечносъдов скрининг
при параолимпийски атлети
Олимпийски
атлети
Без СС
нарушения
СС нарушения

КМП
(ХКМП 1;
ДКМП 2)

Аортна ектазия

Клапни
заболявания
(МКП 4; БАК 3)

РФ - радиофреквентна

ненадваща – три пъти по-висока от
тази при олимпийците. Авторите
предполагат, че някои характеристики на спортистите с увреждания
могат да обяснят тази висока честота, а именно: относително по-високата им възраст и по-честото наличие на СС рискови фактори.
Честотата на ССЗ и в двете
групи спортисти е по-висока от
очакваната, отчитайки факта че
тези хора се състезават на световно ниво от няколко години и са
преминали поне веднъж през национална скрининг програма, преди да се включат в програмата на
Италианския олимпийски комитет.
Това поставя под въпрос реалната ефикасност на ЕКГ-скрининг
протокола, който се прилага на-
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Хипертония
(на терапия - 7)

Комплексни надкамерни/камерни аритмии и
проводни нарушения
(РФ аблация – 1)

всякъде в Италия. При ретроспективен анализ на атлетите с кардиомиопатия и каналопатии авторите реализират, че при повечето от
тях ЕКГ нарушенията са били налични и при първоначалния скрининг, но диагнозата е пропусната,
вероятно поради некоректна ЕКГ
интерпретация. (ЯС)
Използван източник:
1. Pelliccia А., Adami Р., Caselli S. Olympic athletes and sudden cardiac death risk. Eur
Heart J 2017; 38 (27):2092-2094 https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/
doi/10.1093/eurheartj/ehx349
2. Pelliccia A., Adami P., Quattrini F. et al. Are
Olympic athletes free from cardiovascular diseases? Systematic investigation in 2352 participants from Athens 2004 to Sochi 2014.Br J
Sports Med 2017;51:238–243 http://bjsm.bmj.
com/content/bjsports/51/4/238.full.pdf
3. Pelliccia A., Quattrini F., Squeo M. et al.
Cardiovascular diseases in Paralympic athletes. Br J Sports Med 2016; 50(17):1075–1080
http://bjsm.bmj.com/content/50/17/1075
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Предимства за компютърната томография пред функционалните
тестове при стабилна ИБС
Компютърно-томографската коронарна ангиография
(СТА) предлага някои предимства пред функционалните тестове за оценката на пациенти със стабилна исхемична болест на сърцето (ИБС), показаха резултатите от
проучване, на базата на данни от Датския национален регистър, публикувани в Journal of the American College of
Cardilogy (1).
Неинвазивните тестове са първоначална стъпка при болни със симптоми на ИБС, но остава въпросът кой неинвазивен тест да изберем. Авторите на цитираното проучване сравняват прогнозата след СТА и след функционални тестове, като оценяват последващата употреба на
медикаменти, инвазивни процедури и клиничен изход при
86 705 души, изследвани поради съмнение за ИБС.
Терапията със статини и с ацетил салицилова киселина
(ASA) е по-често използвана в групата с СТА в сравнение с тази с функционални тестове, съответно 21 спрямо 13%, и 25 спрямо 16%. След СТА е също по-вероятно статиновата терапия да се промени към използването
на по-мощни статини.
При повечето пациенти не се провеждат допълнителни тестове в рамките на 120 дни от първото изследване.
След това, обаче, нови неинвазивни тестове се провеждат по-често след един функционален тест в сравнение с
СТА: 11 спрямо 6%.
Коронарните реваскуларизации са по-чести при пациенти
с проведена СТА, спрямо тези с функционални тестове:
за перкутанните коронарни интервенции – 3.8 и 2.2%, съответно, а за хирургичната реваскуларизация – 1.3 и 1%
съответно.
Цената за всички допълнителни тестове, реваскуларизация и промяна на терапия е значително по-висока след
проведена CTA ($995) в сравнение с функционален тест
($718).

След отчитане на влиянието на изходните разлики в групите, честотата на обща смъртност се оказва еднаква в
двете групи, но рискът за миокарден инфаркт е с 29% понисък в СТА групата.
След статистически анализ, който оценява ефекта от проведения тест, като изчиства влиянието на всички други променливи, авторите установяват, че провеждането
на СТА е свързано с понижаване на общата смъртност с
12% и на миокардните инфаркти с 36%.
Така се демонстрира, че началният избор на тест повлиява, съзнателно или несъзнателно, избора на лекаря относно по-нататъшното поведение.
Първоначална стратегия с СТА за оценка на болен със
съмнение за ИБС води до по-честа употреба на превантивна терапия и провеждане на инвазивни процедури, както и коронарна реваскуларизация. По-интензивното лечение в тази група вероятно е свързано с по-добрата прогноза, особено по отношение на острите коронарни синдроми.
Остава открит въпросът за по-високо лъчево облъчване
при провеждането на СТА, както и за цената. Освен това,
оценката и поведението при пациентите със стабилна
ИБС са комплексни, и разчитат на възможностите и опита в съответната институция, на резултатите от предишни
изследвания, и на придружаващите клинични състояния.
Затова, от особена важност е да се познават ползите и
недостатъците на различните диагностични тестове, за да
може да се избере оптималното решение за конкретния
пациент, включително и да се идентифицират случаите,
при които не са необходими тестове. (ЯС)
Използван източник:
1. Jorgensen M., Andersson C., Norgaard B. et al. Functional testing or
coronary computed tomography angiography in patients with stable coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2017;69:1761-1770 www.acc.
org/latest-in-cardiology/journal-scans/2017/04/03/15/07/functionaltesting-or-coronary-ct-angiography

SGLT2 инхибиторите понижават артериалното налягане
при хора със ЗДТ2
Инхибиторите на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2 - sodium-glucose cotransporter 2)
водят до положително повлияване на стойностите на артериалното налягане (АН), като допълнителен ефект на антигликемичното си действие, при
пациенти със захарен диабет тип 2 (ДТ2), според
данни от мета-анализ, публикуван в Journal of the
American Heart Association (1).
Авторите на цитираното проучване изследват
ефекта на SGLT2 инхибиторите (SGLT2i) върху
АН, като анализират 43 рандомизирани клинични
проучвания с общо 22 528 участници.
Установява се, че SGLT2i понижават стойностите на систолното АН (средно с 2.46 mmHg) и на диастолното АН (средно с 1.46 mmHg). В допълнение

серумните триглицериди намаляват с 0.02 mmol/l,
общият холестерол – с 0.02 mmol/l, а телесното тегло – с 1.88 kg.
Заключението на авторите е, че приложението на SGLT2i при пациенти със ЗДТ2 е благоприятно не само по отношение на глюкозния метаболизъм, а допълнително понижава сърдечносъдовия
риск (чрез ефектите върху АН) и подобрява метаболитния профил (липидна обмяна и телесно тегло).
Използван източник:
1. Mazidi M., Rezaie P., Gao H. et al. Effect of sodium-glucose cotransport-2 inhibitors on blood pressure in people with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of 43 randomized control
trials with 22 528 patients. Journal of the American Heart Association,
May 2017 http://jaha.ahajournals.org/content/6/6/e004007.long
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Здравословният начин на живот намалява риска за сърдечно
заболяване дори при хората със значима наследствена
предразположеност
Придържането към здравословен начин на живот може драстично да намали риска от коронарна артериална болест и дори да се противопостави на високия генетичен риск за коронарните събития, според проучване, публикувано в
NEJM (1).
При рискова генетична предразположеност и
наличие на рискови фактори от заобикалящата
среда, 10-годишният риск за миокарден инфаркт
(МI) e 11%, но при подобряване на тези рискови фактори за същата високорискова група вероятността за MI може да
бъде сведена до 5%. Изследването демонстрира
над 50% редукция на сърдечносъдовия риск с подобряване факторите на
средата.
Този резултат показва, че
генетичният риск не детерминира сърдечносъдовата патология, тъй като
може да бъде повлиян от
поведението на отделния
човек.
В хода на проучването изследователите са стратифицирали генетичния риск
при почти 60 000 човека,
разпределени в три проспективни кохорти.
За целта на изследването е направена скала за
оценка, базирана на четири фактора от начина на
живот: непушачи, нормално тегло, редовна физическа активност и здравословна диета. Участниците с три или повече от тези фактори се определят като такива с благоприятен начин на живот,
в междинната група попадат тези с два благоприятни фактора, а тези с един или нула се оценяват като хора с неблагоприятен начин на живот.
При първоначалната оценка участниците са категоризирани според генетичния риск в следните групи: висок, среден и нисък риск. Едновременно е приложено и разпределението по групи
според начина на живот.
Резултатите показват, че вероятността за МI e
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с 91% по-голяма при участниците с висока генетична предразположеност спрямо тези с ниска
(съотношение на риска - HR 1.91, 95% доверителен интервал - CI 1.75–2.09).
Установява се също, че всеки един от благоприятните фактори в начина на живот има допълнителен положителен ефект: настоящи непушачи (HR 0.56, 95% CI, 0.47–0.66), липса на затлъстяване (HR 0.66, 95% CI, 0.58–0.76), редовна физическа активност (HR 0.88, 95% CI, 0.80–
0.97) и здравословна диета (HR 0.91, 95% CI,
0.83–0.99).
Факторите от начина на
живот са с голяма стойност за възникване на коронарни събития при всяка една от групите с различен генетичен риск.
Здравословният начин на
живот, сравнен с неблагоприятния, е свързан с
45% по-малка вероятност
за коронарни събития в
групата с нисък генетичен риск, с 47% в групата
с умерено генетично обременяване и с 46% при
тези с висока степен на
генетична предиспозиция.
Много хора с фамилна обремененост за сърдечносъдови заболявания
(ССЗ) приемат, че е предопределено да развият
такова заболяване. Настоящото проучване показва,
че факторите на средата и
то тази част от тях, които се повлияват най-лесно, имат съществено значение за вероятността
за бъдещо ССЗ.
Допълнителен аргумент срещу фатализма и злощастната съдба, е че съгласно това проучване хората с благоприятна генетична комбинация, обуславяща нисък риск за ССЗ, вредните навици изравняват риска с този на индивидите с висок генетичен риск, но здравословен начин на живот.
Използван източник:
1. Khera V., Emdin C., Drake I. et al. Genetic risk, adherence to
a healthy lifestyle, and coronary Disease. N Engl J Med. 2016
Dec 15;375(24):2349-2358 http://nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1605086

Брой 6, 2017

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 33

КАРДИОЛОГИЯ

Вегетарианството не е
достатъчно
за по-малък
сърдечносъдов риск
За да се намали рискът за
исхемична болест на сърцето
(ИБС), не е достатъчно само
преминаването на растителна
диета, а е необходимо консумираните храни да са с високо
качество, показаха резултатите от проучване, публикувани в
Journal of the American College
of Cardiology (1).
Предишни изследвания свързват вегетарианската диета с понисък риск за ИБС, но те обикновено разделят изследваната
група на две (вегетарианци или
не), без да анализират вида на
растителната храна.
За да избегнат тези недостатъци и да оценят как постепенното намаление на животинските храни повлиява сърдечносъдовото здраве, авторите на проучването анализират хранителни въпросници, включващи данни за 133 вида храни, провеждани всеки две до четири години при повече от 209 000 здравни работници.
Данните са разпределени в 18
групи храни с три по-големи категории (здравословни растителни храни, по-малко здравословни растителни храни и животински храни).
Положителни точки се дават за здравословни растителни храни (пълнозърнени, плодове/зеленчуци, ядки, бобови, растителни масла, чай/кафе), а отрицателни – за по-малко здравословните растителни храни

(плодови сокове, рафинирани
зърнени храни, картофи, подсладени напитки, десерти) и за
животински храни (животинска
мазнина, сладолед, месо).
Участниците с най-високи
точки за растителни храни и
здравословни растителни храни са по-възрастни, по-активни,
с по-нисък индекс на телесна
маса (ИТМ) и по-рядко пушат в
сравнение с тези, които консумират нездравословни растителни храни.
Проследяването е близо пет
милиона пациенто-години, или
около 25 години. За този период 8 631 души развиват ИБС,
дефинирана като нефатален миокарден инфаркт или фатална
ИБС.
След елиминиране на влияни-

ето на различни фактори, придържането към растителни храни се асоциира с по-нисък риск
за ИБС, въпреки че зависимостта е умерена по сила. Според
авторите, този резултат е логичен, тъй като растителни храни
е сборно понятие, което съчетава в себе си както здравословните, така и нездравословните
храни.
Когато двата вида вегетариански храни се анализират по
отделно, се установява, че здравословно хранещите се вегетарианци понижават своя риск за
ИБС с 25%, докато при нездравословно хранене, независимо
от вегетарианския режим, рискът се повишава с 32%. Резултатите остават валидни и при
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поданализи според възраст, пол,
ИТМ и фамилна анамнеза за
ИБС.
Проучването ясно показва,
че колкото повече здравословни
вегетарински продукти заместват нездравословните храни –
от растителен (особено рафинираните тестени изделения) или
от животински произход, толкова повече се понижава рискът
за ИБС. (ЯС)
Използван източник:
1. Satija A., Bhupathiraju S., Spiegelman
D. et al. Healthful and unhealthful plantbased diets and the risk of coronary artery
disease in US adults. J Am Coll Cardiol
2017; 70:411-422 www.onlinejacc.org/content/70/4/411

Перикардитът
може да
е знак за
скрито
злокачествено
заболяване
Перикардитът може да сигнализира наличието на клинично неизявено неопластично заболяване, особено рак на белия дроб, не-Ходжкинов лимфом
и миелоидна левкемия, показаха резултатите от проучване в
Дания, публикувани в списание
Circulation (1).
Изследователите съпоставят
данните от два регистъра, за
да идентифицират пациенти без
анамнеза за злокачествено заболяване, които са били хоспитализирани по повод на първи
епизод на перикардит за периода 1994-2013 година. След това
групата е проследена до 10 години.
От 13 759 участници с остър
перикардит, 1 550 са диагностицирани в последствие с неоплаз-
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ми. За този период в общата популация биха се очаквали 1 070
нови диагнози на злокачествено
заболяване, което означава, че
при болните с перикардит рискът за подобна диагноза нараства 1.5 пъти.
Когато перикардитът е комбиниран с перикарден излив, вероятността за неопластичен процес нараства повече от два пъти.
Най-често засегнатите органи са
бял дроб (56%), бъбреци, пикочен мехур, кръвотворна и лимфопоетична система.
Рискът за диагностициране на
злокачествено заболяване през
първите три месеца след острия
перикардит е около 12 пъти повисок в сравнение с общата популация (рискът за рак на белия
дроб е 65 пъти по-висок,
за не-Ходжкинов лимфом
– 30 пъти, а за миелоидна
левкемия – 49 пъти).
Установява се, също
така,
че
перикардитът е прогностичен фактор за пациентите с рак.
При сравнение на преживяемостта в групата от
1 550 души с перикардит
преди установяването на
злокачествено заболяване с група от 7 664 болни с неоплазми без предшестващ перикардит, на третия месец тя е съответно 80 и 86%, а
на първата година съответно 65
и 70%, като разликата и в двата
случая е статистически значима.
Проучването подчертава още
веднъж връзката между кардиология и онкология. Въпросът е
дали наличието на кардиологично заболяване води до по-задълбочени изследвания, позволяващи откриването на злокачествено заболяване?
Резултатите следва да насочват лекари на пациентите с перикардит да обмислят евентуално провеждането на допълнителни изследвания за отхвърляне на
неопластичен процес, особено
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при съпътстващ перикарден излив. (ЯС)
Използван източник:
1. Sogaard K., Farkas D., Ehrenstein V. et al.
Pericarditis as a marker of occult cancer and
a prognostic factor for cancer mortality. Circulation June 2017 http://circ.ahajournals.
org/content/early/2017/06/29/CIRCULATIONAHA.116.024041

Риск за
аритмия при
хипогликемия
При пациентите с диабет тип
1 (ДТ1) рискът за аритмия и
сърдечната реполяризация се
различава по време на епизоди-

те на дневна и нощна хипогликемия, показаха резултатите от
проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).
Скорошни проучвания с интензивен гликемичен контрол
предполагат наличие на връзка
между хипогликемията и повишената сърдечносъдова смъртност при хората с диабет.
Епизодите на хипогликемия
могат да причинят аритмии чрез
повлияване на сърдечната реполяризация, понижение на серумната концентрация на калий и
промени в сърдечната автономна активност.
Проучването изследва електрокардиографските
(ЕКГ)
ефекти на дневната и нощна-
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та хипогликемия при 37 души с
ДТ1. За целта при участниците
се провежда едновременно 96
часа амбулаторно ЕКГ мониториране и заслепено продължително проследяване на интерстициалната глюкоза.
Оценяват се честота на аритмия, вариабилност на сърдечната честота (СЧ) и промените в реполяризацията по време
на хипогликемия, като се сравняват със съобразени по времето през денонощието (ден или
нощ) епизоди на еугликемия.
Получени са 2 395 часа на едновременно ЕКГ и глюкозно мониториране – 159 часа в хипогликемия и 1 355 часа в еугликемия. Средната продължителност на хипогликемията е поголяма през нощта отколкото през деня (60 спрямо 44 минути; р=0.02).
Симптомни са 24% от
епизодите на хипогликемия през нощта и 51% от
тези през деня.
В сравнение с еугликемичните периоди, брадикардия се наблюдава почесто по време на нощните хипогликемии и по-рядко при дневните хипогликемични епизоди, като при
последните се отчита по-висока
честота на надкамерни екстрасистоли.
Както при дневна, така и при
нощна хипогликемия се установява удължаване на честотно
коригирания QT интервал и на
продължителността от върха до
края на Т вълната, както и намалена симетрия на Т вълната.
Заключението на авторите е,
че хипогликемичните епизоди
на пациенти с ДТ1 са чести и
са свързани с увеличен риск за
проаритмия. (ЯС)
Използван източник:
1. Novodvorsky P., Bernjak A., Chow E. et al. Diurnal differences in risk of cardiac arrhythmias
during spontaneous hypoglycemia in young people with type 1 diabetes. Diabetes Care 2 017;
40(5):655-662 https://doi.org/10.2337/dc16-2177
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Сърдечната
недостатъчност остава
по-„злокачествена“ от
най-честите
видове рак
Въпреки напредъка в лечението,
сърдечната недостатъчност (СН) остава толкова „малигнена“, колкото
повечето от най-разпространените
злокачествени тумори.
Проучване в Шотландия
показа, че преживяемостта
при болни със СН е близка,
до тази на пациентите с едни
от най-разпространените видове рак (1).
В това първо по рода си изследване в доболничната помощ, екипът на prof. Miynt
анализира данните от регистрите на 393 общопрактикуващи лекари, включващи над
1.75 млн. души. Идентифицирани са
56 658 пациенти, отговарящи на критериите за включване.
При мъжете със СН петгодишната преживяемост (5Y SR) е 55.8%
и е по-лоша от тази при простатния карцином (PCA) - 68.3% и рака
на пикочния мехур (BCA) - 57.3%.
Петгодишната прогноза остава полоша при случаите с белодробeн
(5Y SR 8.4%) и колоректален (5Y
SR 49.5%) карцином.
На петата година са живи 49.4%
от жените със СН, като смъртността
е значително по-висока отколкото от
рак на гърдата (5Y SR 77.7%) и леко
по-висока отколкото от колоректален
карцином (5Y SR 51.5%). Прогнозата е по-лоша при случаите с неоплазми на яйчника (5Y SR 38.2%) и на
белия дроб (5Y SR 10.4%).
Възможностите за медикаментозно лечение и имплантирането на
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системи за ресинхронизираща терапия при СН доведеха до подобряване на преживяемостта на болните
със СН, в много проучвания и изследвания на данни от регистри.
Смъртността поради СН, стандартизирана според възрастта, се е понижила с 40% в седем евроейски страни
за периода от 1987 до 2008 (2).
Анализът на всички, хоспитализирани в Шотландия пациенти с
прояви на СН от 1986 до 2003, показа намаляване на леталитета в
краткосрочен и дългосрочен план с
40–50% при мъжете и с 20–25% при
жените. Тази тенденция е свързана
със значимо повишаване използването на инхибитори на ангиотензин
конвертиращия ензим (АCEi) и бета
блокери (ВВ) в терапията на СН.
Данните за дългосрочната прог-

и 31% от тези без СН, но с гранично намалена ФИЛК (40-50%).
Аналогично, регистърът Olmsted
County в Минесота (САЩ) показва 5Y SR 45%, но в него, както и в
ECHOES, отчитането на смъртност/
преживяемост за съответния период от време започва от началото на
проучването, а не от поставянето
на диагнозата СН (4). Това може да
обясни по-лошите резултати в шотландското проучване.
Съществено е да се посочи, че
едва 3.0% от хората, диагностицирани със СН, нямат придружаващи
заболявания, докато този дял сред
болните с карцином е над 1/3. Това
се потвърждава и в други регистри,
като при СН липсата дори на едно
придружаващо заболяване е между 2 и 4%, а над 40% имат повече
от пет съпътстващи заболявания.
Противоположно, при случаите с белодробен рак и гинекологични неоплазми, почти половината са без наличие
на друго болестно състояние
(5, 6).
* ECHOES – Echocardiographic Heart
of England Screening Study

ноза при СН са ограничени. Въпреки установената редукция на смъртността поради СН в настоящото проучване, при мъжете смъртността от
14.4% през първата година достига
62.3% на петата година, а при жените
за същия хронологичен период фаталните изходи са съответно 17.7%
и 68.1%. Смъртността е по-висока в
групата пациенти със спешен прием
в болница в рамките на първата година, тъй като това са болни с по-увредено здравно състояние.
В представеното проучване 5Y
SR е по-ниска, сравнено с данните от английското проучване
ECHOES*, където на петата година
са починали 38% от болните със СН
и запазена фракция на изстласкване
на лява камера (ФИЛК) и 47% от
тези със СН и понижена ФИЛК (3).
За същия период от време в общата популация са починали само 7%
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Използвани източници:
1. Mamas M., Sperrin M., Watson M. et
al. Do patients have worse outcomes in heart failure than in cancer? A primary care-based cohort
study with 10-year follow-up in Scotland. Eur J
Heart Fail. 2017;19 (9):1095-1104 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.822/full
2. Laribi S., Aouba A., Nikolaou M. et al. Trends
in death attributed to heart failure over the past two
decades in Europe. Eur J Heart Fail 2012;14:234239 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1093/
eurjhf/hfr182/epdf
3. Jhund P., Macintyre K., Simpson C. et al. Longterm trends in first hospitalization for heart failure
and subsequent survival between 1986 and 2003: a
population study of 5.1 million people. Circulation
2009;119:515-523
http://circ.ahajournals.org/
content/119/4/515.long
4. Hobbs F., Roalfe A., Davis R. et al. Prognosis of
all-cause heart failure and borderline left ventricular systolic dysfunction: 5-year mortality follow-up
of the Echocardiographic Heart of England Screening Study (ECHOES). Eur Heart J. 2007;28:11281134 https://academic.oup.com/eurheartj/article/28/9/1128/2887808
5. Ruiz-Laiglesia F., Sanchez-Marteles M., Perez-Calvo J. et al. Comorbidity in heart failure. Results of the Spanish RICA Registry.QJM
2014;107:989-994
http://ajconline.org/article/
S0002-9149(15)01245-X/references
6. Saczynski J., Go A., Magid D. et al. Patterns
of comorbidity in older adults with heart failure:
the Cardiovascular Research Network PRESERVE
study. J Am Geriatr Soc. 2013;61:26-33 https://
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3888104/pdf/
nihms413221.pdf
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при употребата на СОФТЕНЗИФ, на следните адреси:
СОФАРМА АД | София 1797 | бул. „Кл. Охридски” № 3 | България
тел: 02 8177413 | факс: 02 9743759
safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА | bda@bda.bg

100%

CG 794
25%
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Рискът за
обусловен
от HPV
карцином е
висок след
развитието
на CIN3
Рискът за асоциирани с HPV
карциноми на маточната шийка и
преканцерозни състояния на аногениталната и орофарингеалната област след диагностициране на цервикална
интраепителна неоплазия трета степен (CIN3) е трайно повишен, показаха резултатите от проучване в
Холандия,
публикувани в Journal of Clinical
Oncology (1).
Човешкият папиломен вирус (HPV) е един
от водещите фактори за
свързани с инфекции ракови заболявания - според Международната агенция за изследване на рака има сигурни данни за каузална връзка между персистиращата инфекция с този вирус и рака на шийката на матката,
на пениса, вулвата, вагината, ануса
и орофаринкса (включително базата на езика и тонзилите) (2).
От 12.7 милиона случая на новодиагностицирани малигноми, регистрирани през 2008 година в световен мащаб, 4.8% са били обусловени от персистиращи инфекции
с онкогенни HPV, като заболеваемостта и смъртността е значително
по-висока в развиващите се, в сравнение с развитите страни.
През последните години се натрупаха много данни за HPV и за
взаимодействието им с клетките
на гостоприемника, с тъканите и с
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имунната система; бяха валидирани
и въведени стратегии за безопасно
и ефикасно профилактично ваксиниране срещу HPV; бяха разработени молекулярни диагностични тестове с подобрена чувствителност
и специфичност за детекция на вируса, които се използват при скрининга за цервикален карцином.
Целта на настоящото проучване
е да определи вероятността за асоциирани с HPV онкологични заболявания при жени с диагностицирана CIN3 чрез РАР натривка. Познаването на риска има важно значение за превенцията на тези сериозни усложнения чрез профилактично приложение на HPV ваксина
или чрез повишено внимание за понататъшна прогресия на високостепенната цервикална лезия към ин-

вазивен карцином.
Проучването е популационно-базирано, кохортно. Участничките са
с диагностицирана CIN3 през периода 1990-2010, като информацията за тях е получена от Холандския
национален регистър по хистопатология и цитопатология (PALGA*).
Те са сравнени с контролна група
жени без CIN3.
На следващия етап са идентифицирани всички случаи на високорискови (high-risk – HR), асоциирани с HPV, високостепенни лезии и карциноми в аногениталната
област и орофаринкса през периода
1990-2015. Определена е честотата
(incidence rate ratio – IRR) за карциноми и преканцерозни състояния
на вулвата, вагината, ануса и орофаринкса.
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В изпитването са включени 178
036 жени: 89 018 с предшестваща
диагноза CIN3 и 89 018 контроли
без анамнеза за CIN3.
При пациентките с анамнеза за
дисплазия (патологична РАР натривка) е демонстриран многократно повишен риск за обусловени от
HPV онкологични заболявания:
l IRR 3.85 за карцином на ануса
l IRR 6.68 за анална интраепителна неоплазия трета степен
l IRR 4.97 за карцином на вулвата
l IRR 13.66 за вулварна интраепителна неоплазия трета степен
l IRR 86.08 за вагинален карцином
l IRR 25.65 за вагинална интраепителна неоплазия (VAIN) трета
степен
l IRR 5.51 за орофарингеален карцином
Рискът е останал сигнификантно
повишен,
дори след дългосрочно
проследяване за период
до 20 години.
“Последният
факт
предоставя допълнително доказателства за увеличената вероятност за
обусловени от HPV карциноми и преканцерозни
състояния в аногениталната и орофарингеалната област след диагностициране на CIN3 и очертава ясно
групата на жените с повишен риск
за асоциирано с HPV заболяване,“
отбелязват авторите на изследването.
„Тъй като ваксинационните програми за младите жени започнаха едва през 2007 година, ще отнеме много години преди ефектите от ваксинирането срещу човешки папиломен вирус да станат явни
при общата популация възрастни
жени“.
При цервикалния карцином в
почти 100% от случаите се касае
за високорисков HPV (hrHPV), отбелязват изследователите. При вагиналния карцином този процент е
60-70%, а при карцинома на вулва-
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та – 20-50%. hrHPV се установява
и при до 65% от орофарингеалните
и 88-95% от аналните карциноми.
HPV 16 и 18 се смятат за отговорни за около 70% от случаите на
инвазивен цервикален карцином и
за над 50% от преинвазивните лезии (CIN2+, 2+/3+, CIN3/аденокарцином in situ - AIS).
„Познаването на риска има важно значение за предотвратяване на развитието и прогресията на
други свързани с HPV преканцерози и канцерози, чрез приложение на
профилактична HPV-ваксинация и/
или чрез обръщане на особено внимание на евентуалното наличие на
асоциирани с HPV онкологични заболявания след идентифициране на
CIN3,” отбелязват авторите.
Данните от проучвания, оценяващи ефекта на профилактичната
HPV-ваксинация в държави с ваксинационно покритие >/=50%, показват понижение от 68% на инфекциите с HPV тип 16 и тип 18.
Обусловените от HPV карциноми и преканцерозни състояния са
предотвратими чрез приложението
на ваксинация срещу инфекциите с
този вирус.
Резултатите от това проучване са
поредния призив за повишаване на
ваксинационното покритие сред де-

войките, тъй като тяхното имунизиране срещу hrHPV може да доведе до редукция на честотата за асоциираните с този вирус карциноми
и преканцерозни състояния не само
при жените, но и при мъжете (формиране на групов имунитет).
В Холандия се препоръчва приложение на hrHPV ваксина и при
жените с CIN3, успоредно със стандартното лечение, което се използва
при диагностициране на тези лезии.
При тези пациенти, освен контролна колпоскопия, трябва да се
провежда и вагиноскопия за диагностициране на VAIN и провеждане
на лечение с хирургична ексцизия,
лазерна евапорация или imiquimod.
Инфекцията с HPV причинява
около 600 000 случаи на карцином
на маточната шийка, на вулвата, вагината, ануса и орофаринкса всяка година, както и доброкачествени
заболявания като генитални кондиломи и ювенилна респираторна папиломатоза (3).
Основните мерки за превенция
на високостепенните лезии и цервикалния карцином, както и на други, асоциирани с персистираща
HPV инфекция, преканцерози и ракови заболявания включват:
l рутинно ваксиниране срещу
онкогенни HPV** на женската по-

пулация от 12 до 27 години (4)
l разширяване и опростяване на наличните програми за скрининг чрез използване на базирани
на HPV технологии (ДНК тест***)
l взимане предвид на по-широк
спектър карциноми и други заболявания, предотвратими чрез HPVваксинация както при жените, така
и при мъжете. (ЗВ)
* PALGA – Pathologisch-Anatomisch Landelijk
Geautomatiseerd Archief
** Ваксинирането срещу HPV 16 и 18 е
свързано с понижаване на инфекциите и с други
високорискови HPV типове като 31, 33 или 45 при
ваксинираните жени (кръстосана протекция), както
и със значително намаление на честотата на CIN 3,
CIN 2, CIN 1 съответно с 55, 50 и 29%.
HPV ваксините осигуряват продължителна
протекция - до осмата година след ваксинирането,
като е отчетена тенденция този протективен ефект
да се задържи до десетата година.
*** HPV Hybrid Capture II тест
Използвани източници:
1. Ebisch R., Rutten D., IntHout J. et al. Long-lasting increased risk of Human Papillomavirus-related carcinomas and premalignancies after cervical intraepithelial neoplasia grade 3: a population-based
cohort study. JCO 2017 https://doi.org/10.1200/
JCO.2016.71.4543
2. Bosch F., Broker T., Forman D. et al. Comprehensive control of human papillomavirus infections and
related diseases. Vaccine 2012; 30 www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4062073
3. Arbyn M., de Sanoise S., Saraiya M. et al. EUROGIN 2011 roadmap on prevention and treatment of HPV-related disease. Vaccine, November
2012, 1;131(9):1969-82 www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22623137
4. Garland S., Kruger S., Grulich A. et al. Preventing HPV-associated disease: A global health priority.
Medscape Pediatrics www.medscape.org/viewarticle/851797

Комбинацията nivolumab/ipilimumab е с предимство пред sunitinib
при метастазирал бъбречно клетъчен карцином
Opdivo (nivolumab) в комбинация с Yervoy (ipilimumab)
има по-висок процент на обективен отговор от терапията със sunitinib при високорискови пациенти с нелекуван локално напреднал или метастазирал бъбречно клетъчен карцином, показаха резултатите от проучването
CheckMate-214 (1).
Бъбречно клетъчният карцином (RCC) е най-срещаната
форма на злокачествено заболяване на бъбреците при възрастни, като мъжете са два пъти по-често засягани. Най-чест
е бистроклетъчният карцином (80-90% от всички случаи).
CheckMate-214 е фаза 3 рандомизирано проучване, което
изследва комбинацията nivolumab/ipilimumab при болни без
предходна терапия на напреднал или метастатичен RCC. Пациентите са лекувани до установяването на прогресия на заболяването или появата на значими токсични ефекти.
Първичен показател за краен изход са били: преживяемост
без прогресия на заболяването; обща преживяемост; обективен отговор при болни с междинен или висок риск (око-

ло 75% от обхванатите в анализа).
Пациентите са били разделени в две групи: nivolumab 3
mg/kg плюс ipilimumab 1 mg/kg на всеки три седмици в
общо четири дози, последвано от nivolumab 3 mg/kg на
всеки две седмици. Контролната група е получила sunitinib
50 mg дневно за период от четири седмици, последвано от
две седмици пауза, преди продължаването на лечението.
Комбинираната терапия е постигнала първичния показател
за краен изход - честота на обективен отговор от терапията (41.6 срещу 26.5% за sunitinib). Макар в същата група
да е имало подобрение в преживяемостта без прогресия на
заболяването, тя не е достигнала статистическа значимост
(11.6 срещу 8.4 месеца съответно). (ИТ)
Използван източник:
1. Bristol-Myers Squibb announces topline results from CheckMate -214,
a phase 3 study of Opdivo in combination with Yervoy in intermediate and
poor-risk patients with previously untreated advanced or metastatic renal
cell carcinoma https://news.bms.com/press-release/corporatefinancialnews/bristol-myers-squibb-announces-topline-results-checkmate-214-p
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Назалният
спрей с
mometasone
furoate –
терапия на
първи избор
при различни
форми на
риносинуит
Назалният спрей с
mometasone
furoate
(MFNS) е ефективен
при лечението на широк
спектър от възпалителни
заболявания на носа, ринофаринкса и параназалните синуси, като осигурява по-добър контрол
на симптомите в сравнение с конкурентите
си и е надеждна терапия
в дългосрочен аспект,
показват
резултатите
от системен преглед*,
публикувани в списание
Multidisciplinary
Respiratory Medicine (1).
Ринитът е често срещано възпаление на назалната мукоза, което се причинява от вируси, бактерии и други иританти, както и от алергени. Независимо, че повечето случаи са асоциирани с възпаление, някои форми на ринит,
като вазомоторен или атрофичен, не са инфламаторни.
Хроничният
риносинуит
(ХРС) се определя като риносинуит, който продължава повече от 12 седмици. Диагнозата се
поставя на базата на симптоми
като назална обструкция, чувство за лицева конгестия/наля-
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гане/пълнота, безцветна секреция и хипосмия, с или без кашлица при децата.
За разлика от острия риносинуит (ОРС), който обикновено
е клинична диагноза, за диагностициране на ХРС са необходими обективни доказателства от
предна риноскопия, назална ендоскопия и/или образни изследвания - обикновено чрез компютърна томография (КАТ). На
базата на наличието или липсата на придружаваща назална полипоза, ХРС се разделя на ХРС
с носни полипи (ХРСсНП) и без
носни полипи (ХРСбезНП).
Персистиращото инфламаторно състояние на носа и парана-

залните синуси клинично се изявява с много признаци и усложнения, които включват освен назална конгестия, кихане, кашлица, главоболие, ринорея (предна или задна), сърбеж, както и отпадналост, болка
и уморяемост. Тези прояви често се съпътстват и от симптоми,
обхващащи очите, ушите и гърлото. Всички те, взети заедно,
сериозно нарушават качеството
на живота.
Увеличените аденоиди и инфектирането на аденоидната
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тъкан могат да доведат до обструкция на дишането при децата и до апнея по време на сън,
а също така допринасят за рецидивиращ синуит и за персистиращо засягане на средното ухо.
Ринитът, както и назалната
конгестия, могат да доведат до
обструкция на дихателните пътища и до повиш ен брой микросъбуждания по време на сън,
както при децата, така и при
възрастните.
Нарушенията на съня могат
да окажат неблагоприятен ефект
на енергичността през деня, на
настроението и са фактор, водещ до повишена уморяемост
през деня. Взети заедно, тези
проблеми са отговорни
за 1-2% от общия брой
на посещенията при лекар.
Правилното приложение на медикаментозни
терапии е необходимо за
оптимизиране на качеството на живота на пациента и функционирането
му през деня и за свеждане до минимум на риска за остри възпалителни екзацербации и усложнения.
Най-често използваните терапии за тези заболявания са локални
назални спрейове, които могат да бъдат натурални или фармацевтични продукти.
Интраназалният път на приложение се предпочита както от
лекарите, така и от пациентите:
той е бърз, лесен за приложение
без допълнителна помощ, абсорбцията на медикамента е директна (липса на значими системни ефекти) и процентът на
спазване на терапията е висок.
Спрейовете с кортикостероиди (КС) за топикално приложение са несъмнено най-широко
използваните и най-ефективните, въпреки че понякога се съ-
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общава за минимални странични ефекти (кървене от носа, сухота, крусти).
КС се използват при заболявания на горните дихателни пътища (ГДП): алергичен (AR) и неалергичен ринит
(non-AR), в частност неалергичен ринит с еозинофилия (non
allergic rhinitis with eosinophilia
syndrome - NARES), остър и
хроничен риносинуит, с и без
назални полипи, аденоидна хипертрофия с или без засягане на
средното ухо.
Налице са и много други терапии, особено за AR. Ефективни са също: избягване на алергени (полени, гъбички, прах),
използване на специални завивки, въздушни филтри и промивки на носа, като най-добри
резултати се постигат, когато
всичко това се комбинира с интраназални КС.
Ако не се постигне достатъчно добър резултат с описаните
мерки, трябва да влязат в съображение други фармакологични алтернативи, които включват антихистамини, приети перорално
или
интраназално,
pseudoephedrine, cromolyn, левкотриен-рецепторни антагонисти.
Наличните до момента данни
сочат, че интраназално приложените КС водят до по-голямо
облекчение на назалните симптоми, отколкото локалните антихистамини
(H1-рецепторни
антагонисти), дори и ако не се
съобщава за разлика в очната
симптоматика.
Дългосрочна
толерантност
към алергени може да бъде индуцирана чрез имунотерапия,
но често се смята, че десенсибилизацията е прекалено скъпа. Освен това, капацитетът на
сублингвалната алергенна имунотерапия (sublingual allergen
immunotherapy - SLIT) за осигуряване на ефективно облекчаване на симптомите на сезонния
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алергичен ринит се поставя под
въпрос.
Има съобщения, че таблетките за SLIT са асоциирани с посилно изразено клинично подобрение, отколкото антихистамините от второ поколение и монтелукаст, но когато се сравнят с
интраназалните КС, благоприятните ефекти са същите.
Въпреки че алтернативните
терапии като акупунктура и хомеопатия са много популярни,
няма никакви доказателства за
тяхната ефикасност.
Интраназалните КС могат да
бъдат от полза при лечението
на някои форми на неалергичен
ринит и са подходяща алтернатива за пациентите със смесен
ринит. Те са ефективни и при
NARES.
Топикално приложените физиологичен разтвор и КС са
първа линия терапия на ХРС,
като могат да се използват и в
комбинация с антибиотици.
Интраназалните спрейове с
КС включват: beclometasone
dipropionate, budesonide, ciclesonide, flunisolide, fluticasone
furoate, fluticasone propionate,
triamcinolone acetonide и mometasone furoate. Поради разнообразието на тези продукти, те
са обект на клинични проучвания за оценка на ефикасност,
профил на страничните ефекти
и относителната цена.
Установено е, че всички спрейове с КС имат сходен профил
на странични ефекти и най-сигнификантните различия могат
да бъдат обусловени от персоналните предпочитания на пациента по отношение на сетивното възприемане на всеки продукт, както и на цената.
Използването на MFNS за лечение и/или за профилактика на
назалните симптоми на сезонния алергичен ринит (SAR) и
на целогодишния AR (perennial
- PAR) са добре установени ниво на доказателственост Ia
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при проведен мета-анализ на
рандомизирани,
двойно-слепи, плацебо-контролирани, клинични проучвания - RCT DB
PC (Centre for Evidence Based
Medicine, Oxford 2009) (2).
В този мета-анализ на RCT
DB PC, терапията с MFNS постига при пациенти с AR сигнификантно подобрение на всички
назални симптоми (-0.49, 95%
CI: -0.60 до -0.38; р<0.00001;
I(2) = 50.1%).
Значим ефект, в сравнение с
плацебо, е наблюдаван и по отношение на отделните симптоми
при AR като: назална обструкция/конгестия (-0.41; 95% CI:
-0.56 до -0.27), ринорея (-0.44;
95% CI: -0.66 до -0.21), кихане
(-0.40; 95% CI: -0.57 до -0.23)
и сърбеж на назалната лигавица
(-0.39; 95% CI: -0.53 до -0.25).
Честотата на нежеланите странични ефекти е сходна в двете
групи (0.99; 95% CI: 0.81-1.20;
р=0.91).
Поради доказаната си ефикасност (ниво Ia) и добрият
профил на безопасност, MFNS
е показан за лечение на AR при
възрастни и деца над 3-годишна
възраст.
Резултатите от редица прегледи показват, че интраназалното приложение на КС има
благоприятен ефект и за облекчаване на очната симптоматика при алергичен конюнктивит,
аналогично на антихистамините
за перорално или интраназално
приложение.
Въпреки че не е извършена
оценка за MFNS в частност, се
смята, че употребата му би довела до благоприятно повлияване на други форми на ринит като смесените форми или
NARES.
В сравнение с монотерапията с антибиотици, е демонстрирано, че използването на назален спрей с MF за първоначална терапия на ОРС - самостоятелно или в комбинация с ан-
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тибактериално средство - понижава честотата на рецидивите и
води до намаляване на необходимостта от допълнителни рецепти и медицински консултации.
По отношение на лечението
на назалната полипоза, MFNS
(ако се прилага всеки ден) редуцира размера на полипите и назалната конгестия, като се подобряват качеството на живота
и обонянието, без да настъпват
необичайни или неочаквани нежелани странични събития (3).
Данни от сравнителни назални биопсии на Minshall и сътр.
показват, че дългосрочното приложение на медикамента води
до потискане на възпалителния
процес чрез понижаване на степента на възпалителна клетъчна инфилтрация (особено с еозинофили), като не са установени хистологични промени в дебелината на епитела, нито атрофия на носната лигавица.
Добре установено е също
така, че интраназалното приложение на MF при деца е много
ефикасно за лечение на аденоидна хипертрофия и среден отити с излив, дори и при същевременното наличие на атопия.
При деца с аденоидна хипертрофия, която не е свързана с
тонзиларна хипертрофия, е подходящо, преди планирането на
оперативна интервенция, да се
използва лечение с MFNS за намаляване на размера на аденоидите и облекчаване на симптомите на хроничната назална обструкция (4).
Данните от наскоро проведен анализ на икономическата ефективност сочат, че в
сравнение с приложението на
beclomethasone
diproprionate,
лечението с mometasone furoate
при децата, страдащи от алергичен ринит, е асоциирано с поголямо подобрение, по-добра
ефикасност, безопасност и пониска обща цена.

По отношение на профила на
безопасност на медикамента,
той е потвърден и при приложението му при деца по повод на
назална полипоза, дори и в два
пъти по-висока от препоръчаната педиатрична доза за алергичен ринит.
Бременните жени могат безопасно да използват интраназални КС, тъй като спрейовете
осъществяват ефекта си само в
носните ходове и медикаментът
няма значими системни ефекти, с изключение на случаите,
в които се приложи прекомерно
висока доза.
MFNS не се свързва с потискане на функцията на хипоталамо-хипофизо-надбъбречна
ос, когато се използва в клинично допустими дозировки
(100–400 mcg/ден). Няма доказателство, че този продукт
оказва каквото и да е влияние
върху растежа при лекуваните
с него деца.
Спазването на терапията в
дългосрочен аспект е много важно за постигане на желаните
резултати. Трябва да се отбележи, че интермитентната терапия
е възможно да не гарантира същите предимства, което важи в
още по-голяма степен за случаите с хронично заболяване.
Mometasone furoate, прилаган интраназално, е безопасен,
ефективен и, съпоставен с конкурентите си, осигурява по-изразен контрол върху симптомите при различни форми на риносинуит.
Дозировката му е две впръсквания във всяка ноздра (50 mcg
във всяко впръскване), а при
децата дозата е наполовина, с
едно впръскване във всяка ноздра веднъж дневно.
За да се получат най-добри
резултати, се препоръчва издухване или промиване на носа
преди приложение на интраназалния спрей с КС и да се избягва кихането или духането на
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носа веднага след впръскването.
Спреят за нос с MF е на пазара вече 19 години, поради което отговаря на дефиницията за
„стара молекула“. През този период той е доказал своята ефикасност за лечение на сезонен
и целогодишен алергичен ринит при възрастни и деца и на
носна полипоза при възрастни,
което го определя като надеждна терапия при тези състояния в
дългосрочен план. (ЗВ)
* Авторите са прегледали базите данни
Pub Med и Google Scholar, като са провели
търсене за следните термини: “mometasone
furoate”, “ринит”, “синуит”, “астма”, “полипоза”, “синдром на обструктивна сънна
апнея при децата”, “среден отит с излив” и
“аденоидна хипертрофия”.
Открити са общо 344 статии. От тях, 300
са отговаряли на критериите за включване
и са прегледани независимо от двама
автори за по-нататъшна оценка. От тях, в
настоящия преглед са включени 40 статии,
като са взети предвид релевантността и
датата на публикуване.
** Mometasone furoate, е мощен, топикално
активен, синтетичен, 17-хетероцикличен
КС, който първоначално е използван за
лечение на дерматологични заболявания.
По-късно е установено, че
назалният
спрей с MF е ефикасен при редица
възпалителни
състояния
на
горните
дихателни пътища, включително AR и
non-AR, назална полипоза, аденоидна
хипертрофия и неусложнен риносинуит.
Този КС се прилага успешно в клиничната
практика вече 19 години.
Използвани източници:
1. Desiderio P., Spinosi M., Crisanti A. et al.
Mometasone furoate nasal spray: a systematic review. Multidisciplinary Respiratory
Medicine 2016; 11:18 doi: 10.1186/s40248016-0054-3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4852427
2. Penagos M., Compalati E., Tarantini F.
et al. Efficacy of mometasone furoate nasal spray in the treatment of allergic rhinitis. Meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trials. Allergy 2008;63 (10):1280-91 http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.13989995.2008.01808.x/full
3. Stjarne P., Blomgren K., Caye-Thomasen
P. et al.The efficacy and safety of once-daily mometasone furoate nasal spray in nasal polyposis: a randomized, double-blind,
placebo-controlled study. Acta Otolaryngol.
2006;126(6):606-12 www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/00016480500452566
4. Berlucchi M, Salsi D., Valetti L. et al.
The role of mometasone furoate aqueous nasal spray in the treatment of adenoidal hypertrophy in the pediatric age group: preliminary results of a prospective, randomized study. Pediatrics 2007;119(6):e1392-7
http://pediatrics.aappublications.org/content/119/6/e1392

43

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 44

ПЕДИАТРИЯ

Глобално
влияние на
ротавирусната
ваксинация
върху хоспитализациите и
смъртността
поради диария
при децата
Рутинното въвеждане на ротавирусната ваксинация е довело до съществено понижаване на броя на хоспитализациите поради остър гастроентерит, обусловен от инфекция с
Rotavirus или от всякаква причина,
както и на смъртността поради диария при кърмачетата на възраст под
една година и при децата на възраст
под пет години, показа системен преглед на данните за 10-годишния период от време след началото на имунизацията (1).
Наред с това, пропорционалната
редукция в честотата на хоспитализациите поради ротавирусен гастроентерит е много по-голяма в сравнение с
тази на хоспитализациите поради остър гастроентерит от всякаква причина, е другият важен резултат.
Сред децата, хоспитализирани поради диария, е понижен делът на случаите с позитивни за ротавирус фекални проби и в двете възрастови групи по време на двугодишното проследяване след извършването на ваксинацията.
Ротавирусите са отговорни за 25
милиона прегледа при педиатър в света, два милиона хоспитализации (около 40% от хоспитализациите на деца
под 5 години поради остър гастроентерит) и между 180 000 и 450 000
смъртни случая при деца под пет години. Неблагоприятният изход от ин-
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фекциите е по-чест в развиващите се
страни.
Има лицензирани (през 2006 година) две живи атенюирани ротавирусни ваксини (RV) за перорално приложение - моновалентната Rotarix
(на фирма GSK), съдържаща човешки щам G1P (RV1), и петвалентната
RotaТeq на MSD, разработена на базата на говежди щам и съдържаща човешки серотипове G1-G4P (RV5).
Ефикасността на тези ваксини срещу тежък гастроентерит в проучванията варира между 85 и 98%, включително и срещу щамове, които не са
включени във ваксините (хетеротипен
имунитет).
До края на миналата година, 10 години след въвеждането на RV, общо

83 страни са включили тези ваксини
в националните си имунизационни календари, a още шест държави - в субнационални и регионални програми*.
В страните в Европа, Северна и
Южна Америка и Австралия, в които рано е въведена ваксинацията, се
съобщава за голямо понижаване на
броя на случаите с обусловена от ротавирус диария и на хоспитализациите и смъртността по повод на остър
гастроентерит (acute gastroenteritis –
AGE) с всякаква етиология в кратки
срокове след започване на имунизирането.
Обект на анализа** са публикувани след лицензирането на ваксините
обсервационни оценки за влиянието
на RV върху причинения от Rotavirus
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AGE (RAGE), както и върху AGE с
всякаква етиология сред децата на
възраст <5 години в държави, където
RV1 или RV5 са въведени в имунизационните календари.
Детската смъртност за възрастовата група <5 години е варирала от
1.9 до 7 случая на летален изход на
1000 живородени при страните с ниска смъртност; от 8 до 17 на 1000 живородени при тези със средно висока смъртност и от 18 до 157 на 1000
живородени при държавите с висока
смъртност през 2015 година.
Сред децата на възраст <1 година средният процент на понижение на
хоспитализациите по повод на AGE и/
или посещения в спешното отделение
по повод на диария като цяло е бил с
32% (5-63%; n=20); съответно – с 36,
28 и 33% в държавите с ниска (n=6),
средна (n=7) и висока (n=7) детска
смъртност.
Сред децата на възраст <5 години
средното понижение на хоспитализациите по повод на AGE и/или на посещенията в спешното отделение е било
общо с 38% (5-53%; n=25) и респективно – с 41, 30 и 46% в държавите с
ниска (n=8), средно висока (n=9) и висока (n=8) детска смъртност.
Средното понижаване на обусловения от AGE леталитет сред децата
на възраст <1 година е било общо с
31% (0-64%; n=14), като в страните
със средна (n=9) и висока (n=5) детска смъртност тази редукция е била
съответно с 45 и 30%.
Средното намаляване на смъртността от AGE при децата на възраст <5 години е било общо с 42% (364%; n=14); в държавите със средна
(n=11) и висока (n=3) детска смъртност то е било съответно с 50 и 36%.
В нито една от статиите не е оценен
леталитетът, причинен специфично от
RAGE.
Хоспитализациите и посещенията
в спешното отделение поради лабораторно потвърден RAGE са били понижени общо със средно 80% (25-89%;
n=20) сред децата на възраст <1 година; съответно - с 80, 78 и 46% в държавите с ниска (n=15), средна (n=3), и
висока (n=2) детска смъртност.
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Индиректни ефекти
при по-големите
неваксинирани деца
Идентифицирани са четири бази
данни, в които се съобщава за понижаване на хоспитализациите по повод на AGE във възрастовите подгрупи 0-11 месеца и 12-59 месеца в годината след ротавирусната ваксинация.
През този период от време всички деца на възраст 0 до 11 месеца,
но само много малка част от тези на
възраст 12 до 59 месеца (предимно
във възрастовата група 12-23 месеца) биха отговаряли на критериите за
имунизация***.
Намаляване на броя на приемите
в болница е наблюдавано и при две-
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Фигура 1. Процент на позитивни за Rotavirus проби според възрастовата група
<5 години
(9 статии)

% позитивни

<1 година
(4 статии)

% позитивни

Сред децата на възраст <5 години броят на приемите в болница и посещенията в спешното отделение поради RAGE са били намалени общо
с 67% (18-84%; n=21) - респективно
със 71, 59 и 60% в страните с ниска
(n=14), средна (n=2) и висока (n=5)
детска смъртност.
Средният процент за позитивност
за Rotavirus при децата на възраст <1
година преди въвеждането на ваксинацията е бил 43%, като се е понижил
до 23% през първата година и до 17%
през втората година след въвеждането на ваксинацията. Това представлява средно намаление с 46 и 60% съответно 12 и 24 месеца след началото на
имунизационната програма в сравнение с периода една година преди нея
(Фигура 1).
Средният процент на позитивност
за Rotavirus сред децата на възраст
<5 години е бил 40% преди въвеждането на имунизацията, като е спаднал
до 21% през първата година и 19%
през втората година след започването на ваксинацията. Това представлява понижение съответно с 48 и 53%
в позитивността на детската популация в тази възраст за Rotavirus.
След въвеждането на ротавирусната ваксинация е наблюдавано също
така нарастване на процентното понижение на хоспитализациите по повод
на RAGE и на посещенията в спешното отделение по повод на RAGE.

Преди
1 година след 2 години след
имунизацията имунизацията имунизацията
Време

те възрастови групи във всички бази
данни, въпреки че тези понижения са
били по-силно изразени при по-голямата възрастова група, отколкото при
кърмачетата на възраст 0 до 11 месеца в две бази данни от Панама.
В седем статии се съобщава за понижаване на броя на хоспитализациите по повод на обсуловено от ротавирус заболяване в годината след въвеждането на имунизацията и при
трите възрастови подгрупи: 0-11 месеца, 12-23 месеца и 24-59 месеца.
В САЩ и в Молдова намаляването
на броя на приемите в болница е било
сравнимо за трите възрастови подгрупи. В Армения, Белгия и Гана понижението е било умерено във възрастта 24 до 59 месеца.

Изводи 10 години след
рутинното въвеждане на
ротавирусните ваксини
Авторите на представения обзор
са установили съществено понижаване на хоспитализациите по повод на
RAGE и на AGE с всякаква етиология, както и на смъртността от AGE
сред децата на възраст <1 година и <5
години.
Пропорционалното понижаване на
хоспитализациите по повод на RAGE
е било по-силно изразено, отколкото това на приема в болница поради
AGE с всякаква етиология. Като цяло,
са наблюдавани минимални различия
във влиянието между двете възрастови групи (<1 година и <5 години).
Сред децата, хоспитализирани по
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Преди
1 година след 2 години след
имунизацията имунизацията имунизацията
Време

повод на диария, процентът на позитивните за ротавирус фекални проби
се е понижил значително две години
след въвеждане на ротавирусната ваксинация и при двете възрастови групи.
В няколко проучвания е наблюдавано намаляване на хоспитализациите
по повод на AGE, причинен от ротавирус и обусловен от всякаква етиология при възрастови групи, които не
подлежат на ваксинация, което сочи
наличието на индиректна протекция.
(ЗВ)
* http://rotacouncil.org/resources/ROTA_Council_
Rotavirus_Vaccine_Introduction_Status_Jan2017.
pdf
** В анализа са включени 57 статии с информация
от 59 източника от 27 държави; в две статии се
съобщават данни от множество страни. От всички
източници на данни, 37 са били от държави,
използвали само RV1, 5 – от страни, в които е
прилагана само RV5, и 17 – от държави, в които са
използвани и двете ваксини.
В 53 случая са регистрирани данни за
хоспитализирани пациенти или за болни, явяващи
се в спешните отделения (съответно 26, 13 и
14 от държави с нисък, среден и висок доход),
а в 16 случая се съобщава и за резултатите за
смъртността (11 и 5 респективно от страни със
среден и с висок доход).
*** С цел свеждане до минумум на риска
за интестинална инвагинация, се препоръчва
имунизационният курс да се завърши до
24-седмична възраст за Rotarix (две поредни дози
след шестседмична възраст) и до 32-седмична
възраст за Rotateq (три поредни дози). Има
данни, обаче, че премахването на възрастовите
ограничения в страните с висока детска смъртност
би довело до намаляване на смъртността поради
диария в много голяма степен, за сметка на
незначително нарастване на вероятността за
инвагинация.
Използван източник:
1. Burnett E., Jonesteller C., Tateet J. et al. Global impact of Rotavirus vaccination on childhood hospitalizations and mortality from diarrhea. Journal of Infectious Diseases 2017; 215 (11): 1666-1672 https://doi.
org/10.1093/infdis/jix186
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Кортикостероиди за
превенция на
коронарното
засягане при
болест на
Kawasaki
Ранното
приложение на кортикостероиди
(КС) при децата с болест
на Кавазаки (Kawasaki
disease – KD) помага за
превенция на коронарните усложнения, показаха резултатите от мета-анализ на 16 проучвания, сравняващи комбинираното приложение
на КС и интравенозни
имуноглобулини (IVIG)
с монотерапията с IVIG
(1, 2).
В мета-анализа е установено понижение от
58% на усложненията от
страна на коронарните
артерии, което е в сигнификантна корелация с
по-кратката
продължителност на заболяването преди
започването на КС. Ползите са
били най-големи при пациентите с предсказан още в началото висок риск за резистентност
към IVIG.
„Това подчертава важността на момента на приложение,“
заключават изследователите в
публикация в списание JAMA
Pediatrics. В съпътстващ коментар се отбелязва, че това не е
изненада: „При всички възпалителни заболявания превенцията
на усложненията винаги е асоциирана с по-големи ползи, отколкото облекчаването на вече
налично увреждане“.

Авторите смятат че „публикуването на тяхното проучване
ще помогне да се привлече вниманието и да се приеме важното
заключение, че КС трябва да се
добавят към първоначалната терапия с IVIG при много случаи
на болест на Кавазаки“.
Връзката между КС и болестта на Kawasaki е сложна. Мненията се колебаят между двете
крайности - от необходими до
напълно отхвърлени, докато ролите на IVIG и ацетилсалицилова киселина (АSA) са дефинира-

ни. Данните от цитирания метаанализ предоставят известна яснота относно въпроса кога КС
могат да бъдат от полза при KD.
В много клинични центрове
се смяташе, че КС са противопоказани при KD. Това е базирано предимно на резултатите
от обсервационно изследване,
които показват по-висока честота на коронарни аневризми при
лекуваните с КС, отколкото при
пациентите, неполучавали терапия - съответно 11 oт 17 (65%)
спрямо 5 oт 25 болни (20%).
Това изпитване, обаче, не е
нито сляпо, нито рандомизирано, нито стратифицирано, пора-
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ди което е възможно подборът
на пациентите и изборът на терапията да са оказали влияние
върху получените данни. Затова те не могат да се интерпретират.
Интересът към използването
на КС при KD намаля в резултат на съобщения за липса на
ползи, а дори и за вредни ефекти, както и поради откритието,
че IVIG значително понижават
продължителността и последствията от болестта.
Установено е, че IVIG намаляват честотата на коронарни аневризми с поне
75%, а смъртността – с
повече от 95%.
Нито един протокол
за приложение само на
IVIG, обаче, не е успял
да постигне контрол върху фебрилитета при повече от 90% от пациентите с КD, нито да понижи честотата на коронарно засягане под 4%.
С установяването на
факта, че продължителността на активното васкуларно възпаление е
единственият най-важен
рисков фактор за лош
изход от заболяването,
вниманието отново се
фокусира върху КС като
потенциална допълнителна или
спасителна терапия при KD.
Аналогично на цитираното по-горе обсервационно проучване, опитите за определяне дали КС могат да понижат
честотата на коронарните усложнения често се ограничават
от малкия брой на пациентите,
липсата на контролна група и
различия в дозата и момента на
приложение на медикаментите.
Три изпитвания, проведени през последното десетилетие, обаче, помогнаха да се изясни поне една роля на КС при
KD: протекция на коронарните артерии, когато се добавят
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към първоначалната терапия
с IVIG при високорискови пациенти.
Inoue и сътр. демонстрираха
понижение от 80% на честотата на коронарни аневризми, ако
лечението с IVIG е допълнено
от 3-4-седмичен курс с КС с постепенно намаляване на дозата.
В проучването Pediatric Heart
Network не са установени такива ползи от единичната доза
methylprednisolone,
приложена като пулс-терапия заедно с
IVIG, но данните от post hoc
анализа сочат, че децата, които не са отговорили на IVIG, са
имали сигнификантно по-нисък
риск за настъпване на засягане
на коронарните артерии, ако са
лекувани и с КС.
В наскоро проведено в Япония проучване беше установено, че при пациентите с повишен риск за липса на терапевтичен отговор към IVIG, честотата на развитие на абнормности на коронарните артерии
е била значително по-ниска, ако
към първоначалната доза IVIG
е добавен 2-3-седмичен курс с
prednisolone.
Основното заключение от мета-анализ на Chen и сътр. е, че
добавянето на КС към първоначалната терапия с IVIG при високорисковите пациенти води до
подобряване на изхода по отношение на коронарните артерии,
до по-бързо постигане на контрол върху фебрилитета и до
по-ниски разходи за лечението.
Другото заключение на изследователите включва потенциалната роля на КС при децата, които не са отговорили на
първоначална доза IVIG. Такива
пациенти, с персистиращ фебрилитет след първата доза IVIG,
имат поне четири пъти по-висок
риск за коронарно засягане, отколкото болните, които са отговорили на първоначалната терапия с имуноглобулини.
Това е най-тежко засегна-
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тата група пациенти, при която има най-малко доказани терапевтични възможности. Докато КС са от полза, когато се
приложат заедно с първата доза
IVIG, няма данни от качествени
проучвания, че друго лекарствено средство - инхибитор на тумор некротичния фактор (antiTNF), антагонист на интерлевкин-1 (IL-1), cyclosporine или
cyclophosphamide,
приложено
на по-късен етап – след демонстрирането на резистентност
към IVIG, може да окаже благоприятен ефект върху засягането
на коронарните артерии.
Chen и сътр. подкрепят тезата, че „кортикостероидите
най-вероятно имат ползотворен ефект, когато се приложат
при поставянето на диагнозата
болест на Кавазаки, отколкото
след неуспех на първоначалната
терапия с IVIG”.
Това заключение е базирано
на шест проучвания, включващи 383 пациенти, от които само
167 са лекувани с КС, приложени според различни терапевтични протоколи. Въпросът е дали
наистина има достатъчно експериментални данни за избягване
на късното лечение с КС, при
условие, че няма ясни алтернативи?
Късното приложение на КС
със сигурност не е толкова
ефективно, колкото ранното, но
това не е ново откритие. При
всички възпалителни заболявания, превенцията на увреждането е във всички случаи по-ефективна, отколкото лечението на
съществуващо увреждане.
Това не изключва, обаче, възможността спасителната терапия с КС да бъде от полза.
Също така, болните деца, които не са отговорили на терапията с IVIG, се нуждаят от някакво лечение.
Към настоящия момент, найдобри резултати са демонстрирани в две наскоро проведе-
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ни терапевтични проучвания с
участието на резистентни към
IVIG пациенти с KD – установена е по-ниска честота на аневризми при участниците, получавали КС или КС плюс IVIG.
Данните от този мета-анализ
подкрепят първоначалното използване на адювантни КС при
децата, за които е преценено,
че са с повишен риск за липса
на терапевтичен ефект от IVIG.
(ЗВ)
Използвани източници:
1. Chen S., Dong Y., Kiuchi M. et al. Coronary artery complication in Kawasaki disease and the importance of early intervention: a systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr. 2016;170(12):1156-1163
http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2565679
2. Sundel R. Clarifying the role of corticosteroids in Kawasaki disease. JAMA Pediatr.
October 2016

Paracetamol
или ibuprofen
при децата
с бронхиална
астма?
Приемът на парацетамол като
антипиретик при децата не е
асоцииран с повишена честота
на екзацербациите на бронхиалната астма (БА), в сравнение
с приложението на ибупрофен,
показаха резултатите от рандомизирано клинично проучване, публикувани в New England
Journal of Medicine (1).
Paracetamol е средство на
първи избор за лечение на фебрилитета при децата. Педиатрите и хората, грижещи се за
деца, го смятат за безопасен,
когато се прилага в съответствие с инструкциите на производителя.
През 2000 година, обаче,
възникнаха опасения за безо-
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пасността на парацетамол на
базата на резултатите от случай-контрола проучване, проведено от Shaheen и сътр., които
показаха, че честият прием на
медикамента от възрастни е бил
асоцииран с астма, а сред хората, страдащи от астма – със затруднен контрол на заболяването.
Смята се, че механизмът на
асоциацията е изчерпване на
глутатиона в белите дробове,
което води до по-голям оксидативен стрес. В резултат на това,
в продължение на повече от десетилетие се провеждат обсервационни изследвания върху използването на paracetamol
и бронхиалната астма при възрастните, а също така и при децата и бременните жени.
Основните три въпроса, на
които
проучванията се опитват
да отговорят, са:
дали честото използване на парацетамол (пренатално или постнатално) води
до астма при децата, които иначе не биха страдали от белодробното заболяване; дали честият
прием на медикамента при децата и възрастните, които вече
имат астма, влошава симптомите, и дали ibuprofen е по-безопасен от парацетамол по отношение на тези свързани с астмата проблеми.
Ограничението на обсервационните изследвания при оценяване на риска, асоцииран
с тези често използвани ОТС
(over-the-counter) медикаменти,
е повлияването от индикацията
(хората, използващи лекарствените средства по-често, имат
различни ключови характеристики от приемащите ги по-рядко или от неприемащите никакви медикаменти).

В случая с проучванията,
оценяващи асоциацията между
използването на парацетамол и
бронхиалната астма при децата,
важно значение имат вирусните
респираторни инфекции, които
са най-честата причина за бронхиална обструкция сред децата
с астма. Но тъй като тези заболявания причиняват също така
фебрилитет и болки (две потенциални показания за използването на парацетамол), е трудно
да се определи каузалната връзка.
Данните от обсервационни
проучвания и от post hoc анализи, обаче, не са достоверни, а в
същото време липсват рандомизирани изпитвания, които оценяват проспективно асоциацията между приема на paracetamol
и симптомите на астма при ко-

хорта с добре дефинирани характеристики.
Като се има предвид, че и парацетамол, и ибупрофен, се използват често и са единствените широкодостъпни средства
срещу повишена температура
и болка при малките деца, целта на авторите на проучването AVICA* е да определят дали
употребата на paracetamol, когато има клинични индикации за
нея, е свързана с по-висока заболеваемост от астма, отколкото лечението с ibuprofen, сред
децата на възраст 12 до 59 месеца.
AVICA*, е 48-седмично рандомизирано, двойно-сляпо, паралелно-групово
проучване,

Брой 6, 2017

сравняващо използването на
парацетамол при необходимост
с приема на ибупрофен по повод на фебрилитет или болка
при 300 деца, които са имали
лека персистираща астма и са
получавали контролираща терапия.
Проучването включва начален период от 2-8 седмици, като
продължителността му е варирала според тежестта на симптомите на астма и предишния
прием на медикаменти по повод на белодробното заболяване; началният период е последван от рандомизиране на един
от двата аналгетични и антипиретични медикаменти парацетамол или ибупрофен.
Парацетамол и ибупрофен са
приложени по сляп начин и при
необходимост в хода на 48-седмичното проучване, и са дозирани според препоръките на Американската
академия по педиатрия – парацетомол 15 mg/kg на
всеки шест часа
при
необходимост, ibuprofen 9.4 mg/kg на всеки шест часа при необходимост.
Първичният показател за
оценка е броят на екзацербациите на астмата на участник. Изострянето на БА е дефинирано като клинично значимо нарастване на симптомите на заболяването, изискващо приложение на системни кортикостероиди.
Предварително определените
вторични показатели за ефективност са процентът на дни с
контрол върху астмата, средната употреба на „спасителна терапия“ с бързодействащ бета-2
агонист и честотата на непланирани консултации по повод на
бронхиалната астма.
Рандомизирани са общо 300
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участници – 150 са разпределени в групата с парацетамол,
а 150 – в групата с ибупрофен.
Общо 226 деца (75.3%) са достигнали до края на изпитването.
Участниците са съобщили за
средно 5.9+/-5 епизоди на бронхиална обструкция в годината
преди началото на проучването, заедно с 3+/-2.4 посещения
в спешното отделение и 0.3+/0.5 хоспитализации по повод на
бронхиална обструкция.
74.7% oт децата са получили поне един курс с перорални кортикостероиди по повод на
бронхиална обструкция през 12те месеца преди започване на
проучването; през последните
шест месеца те са приели средно 1.1+/-1.1 курса с перорални
кортикостероиди.
Децата от групата с парацетамол са имали средно 0.81
(95% доверителен интервал,
confidence interval – CI 0.651.02) екзацербации на бронхилната астма за 46 седмици
проследяване, а получаващите
ибупрофен – средно 0.87 пристъпа (95% CI, 0.69-1.10) (относителна честота с парацетамол
спрямо ибупрофен 0.94; 95%
CI, 0.69 до 1.28; р=0.67).
Също така, честотата на изострянията на астмата не се е
различавала значително между двете групи, когато е определена само за 226-те участници, достигнали до края на проучването (относителна честота
1.05; 95% CI, 0.75-1.45; р=0.79)
или когато е определена само
за 200-те участници, достигнали до края на изпитването и получили ибупрофен или парацетамол поне веднъж (относителна честота 0.95; 95% CI, 0.681.32; р=0.76).
Въпреки че честотата на отпадане от изследването е била
сходна при двете групи (27%
за ibuprofen и 23% за парацетамол), не е наблюдавана сигнификантна разлика между тях
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по отношение на времето до настъпване на първата екзацербация (р=0.70).
Не са регистрирани сигнификантни различия между двете терапевтични групи по отношение на дните с контрол върху астмата (85.8% при получаващите парацетамол и 86.8%
при приемащите ибупрофен,
р=0.50), използването на „спасителна терапия“ с бързодействащ бета2-агонист (съответно 2.8 и 3 инхалации седмично,
р=0.69), непланираните консултации по повод на влошаване
на астмата (респективно 0.75 и
0.76 епизоди на участник в хода
на 46 седмици на проследяване,
р=0.94).
Децата от групата с парацетамол са получили средно седем
дози от медикамента, а тези от
групата с ибупрофен - средно
4.5 дози. Общо 240 деца (80%)
са приели парацетамол (82.6%)
или ибупрофен (77.3%) поне
веднъж по време на проучването.
Не са наблюдавани сигнификантни различия в честотата на страничните събития между двете терапевтични групи –
шест при получавалите парацетамол и 12 при приемалите
ибупрофен. Няма сигнификантна разлика в честотата на екзацербациите на бронхиалната астма или на контрола върху
заболяването между двете терапевтични групи.
Въпреки че в няколко обсервационни изследвания беше демонстрирана асоциация между
нарушения контрол на астмата и
използването на парацетамол за
повлияване на болката и температурата при децата и възрастните с астма, други изследвания дават основание да се предполага, че данните се повлияват
от индикацията: децата с астма
имат повече симптоматични респираторни инфекции, поради
което приемат по-често параце-
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тамол по повод на температура
и отпадналост.
Представеното проучване е
създадено специално с цел проспективна оценка на ефектите
от използването на парацетамол спрямо ибупрофен при внимателно скринирани деца с лека
персистираща астма.
В него е разгледана употребата на парацетамол и ибупрофен в реалния живот, т.е. по повод на болка и фебрилитет, което често съвпада с вирусни респираторни инфекции при тази
възрастова група.
Не е установен ефект на взаимодействие между контролиращите астмата медикаменти и използваните аналгетици/антипиретици (т.е. степените на екзацербация на астмата
не са се различавали съществено след сравняване на парацетамол с ибурпофен при всяка група участници, получаващи един
от три режима на контролираща
терапия).
В заключение: в хода на едногодишния период на проучването авторите не са установили
екзацербациите на астмата или
други свързани със заболяването усложнения да се наблюдават по-често при децата, рандомизирани да получават парацетамол, отколкото при рандомизираните на лечение с ибупрофен.
Родителите на малки деца,
които получават контролираща
астмата терапия, могат да бъдат спокойни, че приложението както на парацетамол, така
и на ибупрофен (при необходимост и в обичайни дози) не води
до влошаване на симптомите на
астмата. (ЗВ)
* AVICA - Acetaminophen versus Ibuprofen
in Children with Asthma
Използван източник:
1. Sheehan W., Mauger D., Paul I. et al.
Acetaminophen versus ibuprofen in young
children with mild persistent asthma. N
Engl J Med 2016;375:619-30 doi: 10.1056/
NEJMoa1515990
www.nejm.org/doi/
pdf/10.1056/NEJMoa1515990
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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.
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Избор на
бронходилататор при
ХОББ
Освен преустановяването на
тютюнопушенето, липсва лечение,
за което да е доказано, че подобрява преживяемостта при хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Има терапевтични
варианти за облекчаване на симптоматиката, които включват основно инхалаторни бронходилататори, с или без инхалаторни кортикостероиди.
По-значимата ефикасност и
сравнимият профил на безопасност на комбинацията LABA (дългодействащи бета2 агонисти)/
LAMA (дългодействащи мускаринови антагонисти), в сравнение с
монотерапията с LAMA или с комбинацията LAВA/ICS (инхалаторни кортикостероиди), подкрепят
нейното важно място като първа
линия терапия при ХОББ.
Допреди три десетилетия, единственото ефективно лечение на
ХОББ се изчерпваше с 2-3 относително краткодействащи медикаменти. Днес разполагаме с няколко
дългодействащи, високоефективни
и безопасни терапии, включително
комбинирани медикаменти, които
осигуряват повлияване на симптоматиката на фона на нисък риск за
нежелани странични ефекти.
В момента за терапия на ХОББ
са регистрирани няколко адренергични медикамента с 12 и 24-часова продължителност на действие, както и дългодействащи антимускаринови средства, включително под формата на фиксирани комбинации.
Дългодействащите инхалаторни
бронходилататори – LABA и/или
LAMA, са основни средства за облекчаване на симптоматиката при
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пациенти с ХОББ.
Освен че подобряват белодробната функция и качеството на живот, те профилактират развитието
на екзацербации и повишават физическия капацитет чрез намаляване на белодробната диспнея.
Комбинацията от LABA/ICS е
показана при болни с тежки и много тежки форми на ХОББ, или с
множествени екзацербации. Въпреки тези индикации, LABA/ICS
остава втората най-често предписвана първа линия терапия (след
монотерапия с LAMA) при всички форми на ХОББ. Комбинацията
LAВA/ICS е свързана с намалена

честота на изостряния на заболяването, но с повишен риск за развитие на пневмония.
LAMA и LABA постигат бронходилатация по различни механизми: мускариновите антагонисти блокират медиираната от ацетилхолин бронхоконстрикция чрез
свързване с М3 рецепторите на
гладките мускули в дихателните
пътища, докато бета2 агонистите
предизвикват мускулна релаксация
чрез стимулиране на бета2-адренергичните рецептори.
Тези разлики в механизмите на
действие обуславят наблюдаваната ефикасност на двата класа по
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отношение на бронходилатацията. Някои данни сочат, че LABA
са по-ефективни от LAMA за подобрение на симптомите и качеството на живот, докато LAMA са с
предимство пред LABA за намаление на екзацербациите, което найвероятно се дължи на ефекти, различни от бронходилатацията.
Тези разлики са основата за
комбиниране на LABA и LAMA
в опит за подобряване на крайния
изход от заболяването.
Цел на настоящия мащабен системен обзор и мета-анализ на 23
рандомизирани клинични проучвания е да сравни ефикасността и профилите на безопасност
на LABA/LAMA с монотерапия
с LAMA или LAВA/ICS при възрастни пациенти със стабилна умерена, тежка и много тежка форма
на ХОББ (1).
LABA са включвали: indacaterol,
vilanterol, formoterol, salmeterol
или olodaterol; LAMA са включвали: glycopyrronium, umeclidinium,
tiotropium
или
aclidinium.
Fluticasone е бил ICS, когато е
имало кортикостероид като компонент от терапията.
Включени са 18 рандомизирани клинични проучвания (n=20
185) с продължителност >12 седмици, анализирани от две независими групи автори. Резултатите показват, че LAMA/LABA подобряват сигнификантно форсирания експираторен обем за една
секунда (FEV1) спрямо изходните
стойности, в сравнение с LAMA
и LAВA/ICS (0.07 срещу 0.08 l,
p<0.0001), като повече пациенти са постигнали клинично значимо подобрение на FEV1>100 ml
при терапия с LAMA/LABA (44%
спрямо съответно 33%).
Приложението на LABA/LAMA
подобрява индекса на преходна
диспнея (transition dyspnea index
- TDI) и St. George’s Respiratory
Quеstionnaire скор на 12-ата седмица, в сравнение с LAMA (p<0.0001
и за двата), но не и спрямо LABA/
ICS, и намалява сигнификантно
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съдържа tiotropium:
АКТИВНАТА
СЪСТАВКА В
SPIRIVA®

ПУЛМОЛОГИЯ

Напредък в грижите за ХОББ, базиран на солидни корени
Две
впръсквания
Веднъж
дневно 5

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

SPIOLTO® - надграждане на придобития опит
1. Buhl R. et al. Eur Respir J 2015;45:969-979. 2. Fergusson GT. Et al. Adv Ther 2015;32:523-536. 3. Beeh KM. et al. Pulm Pharmacol Ther 2015;32:53-59. 4. Singh D. et al. Respir Med 2015;109 (10):1312-1319. 5. Кратка характеристика на продукта Spiolto Respimat, 12.07.2017 г.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпишете Spiolto®Respimat®, моля,
запознайте се с Кратката характеристика на лекарствения продукт: 12.07.2017 г.
Избрана информация от КХП Spiolto®Respimat® 2,5 µg/2,5 µg разтвор за инхалация.
Spiolto®Respimat® e фиксирана дозова комбинация от два бронходилататора: tiotropium bromide
(дългодействащ антихолинергик) и olodaterol (дългодействащ β-адренергичен агонист) под формата на
разтвор за инхалация. Доставената чрез инхалаторното устройство Respimat® доза е 2,5 µg tiotropium и
2,5 µg olodaterol на впръскване. Терапевтични показания: Spiolto®Respimat® е показан за поддържащо
бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите на хронична бронхообструктивна белодробна
болест (ХОББ) при възрастни пациенти. Дозировка и начин на приложение: лекарственият продукт
е предназначен за инхалаторно лечение. Две впръсквания чрез инхалаторното устройство Respimat®
съдържат една лекарствена доза. Противопоказания: Свръхчувствителност към tiotropium, olodaterol или
някое от помощните вещества (бензалкониев хлорид, динатриеведетат, 1M хлороводородна киселина).
Анамнеза за свръхчувствителност към atropine или неговите производни. Специални предупреждения
и предпазни мерки при употреба: Астма: Spiolto®Respimat® нe трябва да бъде използван при астма.
Ефикасността и безопасността му при астма не са проучени. Не е за спешна терапия: Spiolto®Respimat®
нe е показан за лечение на остри пристъпи на бронхоспазъм. Парадоксален бронхоспазъм: както и други
лекарствени продукти за инхалаторно приложение, Spiolto®Respimat® може да доведе до парадоксален
бронхоспазъм, който може да е животозастрашаващ, поради което лечението със Spiolto®Respimat®
трябва да бъде спряно веднага и да се започне алтернативно лечение. Антихолинергични ефекти,
свързани с tiotropium: Spiolto®Respimat® трябва да се използва с повишено внимание при пациенти
с тесноъгълна глаукома, хиперплазия на простатната жлеза или обструкция на шийката на пикочния
мехур. Симптоми на очите: Пациентите трябва да бъдат предупредени да избягват попадане на спрея
в очите и че, това може да доведе до отлагане или влошаване на тесноъгълна глаукома, болка или
дискомфорт в очите, временно замъгляване на зрението, кръгове или цветни петна, свързани със
зачервяване на очите поради конюнктивална конгестия и корнеален оток. Пациентите трябва незабавно
да прекратят употребата на Spiolto®Respimat® и да се консултират със специалист, ако се прояви каквато
и да е комбинация от тези очни симптоми. Зъбни кариеси: сухотата в устата, наблюдавана по време
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на антихолинергична терапия, може в дългосрочен план да е свързана със зъбни кариеси. Пациенти
с бъбречно увреждане: тъй като плазмените концентрации на tiotropium се увеличават при намалена
бъбречна функция при пациенти със средно до тежко бъбречно увреждане (креaтининов клирънс ≤ 50
ml/min), Spiolto®Respimat® може да се прилага само ако очакваната полза надвишава потенциалния риск.
Няма дългосрочни данни за употребата при пациенти с тежко бъбречно увреждане. Сърдечно-съдови
ефекти: опитът със Spiolto®Respimat® е ограничен при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт
през предходната година, нестабилна или животозастрашаваща сърдечна аритмия, хоспитализация
за сърдечна недостатъчност през последната година или с диагноза пароксизмална тахикардия (>100
удара в минута), тъй като тези пациенти са били изключени от клиничните проучвания. Spiolto®Respimat®
трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти. Както и други β2-адренергични агонисти,
при някои пациенти olodaterol може да доведе до клинично значим сърдечно-съдов ефект, изразяващ
се в повишаване на сърдечната честота, артериалното налягане и/или симптоми. В случай на поява на
такива ефекти, може да е необходимо да се прекрати лечението. Хипокалиемия: при някои пациенти
β2-адренергичните агонисти могат да доведат до значима хипокалиемия, потенциално водеща до
нежелани сърдечно-съдови ефекти. Понижаването на серумния калий обикновено е преходно и не
изисква прием на калиеви добавки. Хипергликемия: инхалирането на високи дози β2-адренергични
агонисти може да доведе до повишение на плазмените нива на глюкоза. Анестезия: необходимо
е повишено внимание в случай на планирана операция с анестезия с халогенирани въглеводороди,
поради повишена податливост към нежелани сърдечни ефекти, дължаща се на бронходилататорни
β2-агонисти. Spiolto®Respimat® не трябва да се използва едновременно с други лекарства, съдържащи
дългодействащи β2-адренергични агонисти. Пациенти, които редовно приемат инхалаторни, краткодействащи β2-адренергични агонисти (напр. четири пъти дневно), трябва да бъдат инструктирани да
ги използват само за облекчаване на остри респираторни симптоми. Spiolto®Respimat® не трябва да
се използва повече от веднъж дневно. Бременност: има много ограничени данни за употребата на
tiotropium при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки или косвени негативни
ефекти по отношение на репродуктивната токсичност при дози от клинично значение. Няма клинични
данни за експозиция на olodaterol при бременни жени. Предклиничните данни за olodaterol показват

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

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Бьорингер Ингелхайм РЦВ Гмбх и Ко КГБрой
- клон България
КЧТ
6, 2017
Адрес: гр. София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 8, Сердика Офиси 808, 807А, тел.: 02/ 958 79 98
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необходимостта от допълнително приложение на спасителни медикаменти спрямо монотерапията
с LAMA и комбинацията LABA/
ICS.
Честотата на умерените и тежките екзацербации е била с 18%
по-ниска при лекуваните с LABA/
LAMA в сравнение с получавалите LABA/ICS.
Честотата на нежелани странични ефекти не се е различавала между LABA/LAMA и LAMA,
но е била по-ниска в сравнение с
LABA/ICS, особено по отношение
на риска за пневмония (редукция с
41%).
В групата с LABA/LAMA е
имало по-малък риск за преустановяване на терапията поради липса на ефективност (с 34% в сравнение с LAMA), и в резултат на
нежелани странични ефекти (със
17% в сравнение с LABA/ICS).
Подобренията, наблюдавани при
фиксираните комбинации LABA/
LAMA, са били значителни, с изключение на комбинациите, които
са включвали aclidinium.

Обсъждане
Стандартите за поведение при
ХОББ (GOLD от 2017) препоръчват при лечение на първоначалните симптоми на заболяването да се
прилагат краткодействащи бронходилататори (SABA), като при неповлияване на симптоматиката да се премине към дългодействащи
медикаменти – LABA или LAMA
на 12 или 24 часа. Ако състоянието продължава да се влошава, се
препоръчва фиксирана комбинация
(LABA/LAMA) (2).
Както може да се очаква, два
бронходилататора, които действат
по различен механизъм, водят до
по-значителна бронходилатация,
отколкото един. Преди широкото
приложение на LABA/LAMA, найчестата фиксирана комбинация е
LABA/ICS. Освен, ако пациентът
има някакъв компонент на астма
или остра екзацербация на ХОББ,
ICS не са подходящи и носят риск
за пневмония.
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Ако симптоматиката не може да
се контролира адекватно с фиксирана комбинация LABA/LAMA,
е възможно да се обмисли добавянето на ICS или да се приложи
фиксирана комбинация LABA/ICS
плюс отделно LAMA. Към момента липсва тройна фиксирана комбинация LABA/LAMA/ICS, но няколко подобни медикаменти преминават през клинични изпитвания. (ИТ)

Изводи за клиничната
практика:
По-голямата ефикасност и сравнимият профил на безопасност
на комбинациите LABA/LAMA,
в сравнение с LAMA или LABA/
ICS, подкрепят тяхната потенциална роля като първа линия терапия на ХОББ.
Използвани източници:
1. Rodrigo G., Price D., Anzueto A. et al.
LABA/LAMA combinations versus LAMA
monotherapy or LABA/ICS in COPD: a systematic review and meta-analysis. Int J Chron
Obstruct Pulmon Dis 2017; 12: 907-922 www.
dovepress.com/labalama-combinations-versus-lama-monotherapy-or-labaics-in-copd-asys-peer-reviewed-fulltext-article-COPD
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management and рrevention of COPD. Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)
2017 http://goldcopd.org

Нови
препоръки на
ERS/ATS
за поведение
по време
на изостряне
на ХОББ
Актуални клинични препоръки на Европейското респираторно дружество и Американско торакално дружество (ERS/ATS)*
за лечение на екзацербации на

Брой 6, 2017

хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), с акцент
върху кортикостероидната и антибиотичната терапия, неинвазивната механична вентилация,
поведението в домашни условия
и ранна белодробна рехабилитация при пациенти с остра екзацербация на ХОББ, бяха публикувани в European Respiratory
Journal (1).
Екзацербациите на ХОББ се
дефинират клинично като епизоди на увеличаващи се респираторни симптоми, по-специално диспнея, кашлица и продукция
на спутум и повишена спутумна пурулентност. Изострянията
на ХОББ имат отрицателно въздействие върху качеството на
живот, ускоряват прогресията на
заболяването и може да доведат
до хоспитализация и смърт.
Препоръка 1. При амбулаторни пациенти с екзацербация на ХОББ се предлага приложение на кратък курс (</=14
дни) перорални кортикостероиди (ОКС) (условна препоръка, много ниска степен на доказателственост).
Авторите на препоръките са
открили три проучвания, които
оценяват ефектите на ОКС при
амбулаторни болни (общо 204 пациенти) с екзацербация на ХОББ.
Първото проучване включва
27 амбулаторни пациенти, които са имали изостряне на симптомите на заболяването, определено като субективно влошаване на кашлицата или диспнея
за >24 часа, изискващо посещение в болница, и най-малко едно
от следните: 25% увеличение на
употребата на бета-агонист, повишена продукция или пурулентност на спутума.
Пациентите са разпределени
на случаен принцип да получават
перорално prednisone или плацебо по схема в титриращи доза
за 9 дни и са проследени 14 дни
след завършване на приема.
Второто проучване включва
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147 пациенти, които са изписани
от спешното отделение, след като
са били приети поради екзацербация на ХОББ, определена чрез
наличие на поне две от следните: увеличаване на задуха, обема
или пурулентността на спутума.
Пациентите са разпределени
на случаен принцип да получават 40 mg ОКС или плацебо за
10 дни и са проследени за 30 дни
от началото на лечението.
В третотото проучване на случаен принцип са разпределени 30
амбулаторни пациенти с екзацербация на ХОББ да получават 30
mg ОКС или плацебо за 14 дни и
след това са проследени само по
време на курса на лечение.
Мета-анализът на данните показва, че при ОКС се наблюдава тенденция към
по-малко хоспитализации
(7.9 срещу 17%, RR 0.49,
95% CI 0.23-1.06 ). Няма
значителна разлика по отношение на неуспеха на
лечението (26.5 срещу
42.4%, RR 0.69, 95% CI
0.22-2.19) или смъртността (1.1 срещу 1.1%; RR
0.99, 95% CI 0.06-15.48).
Пациентите на ОКС
са с по-добра белодробна функция, оценена чрез
сравняване на форсирания експираторен обем за една
секунда – ФЕО1 (средна разлика с 0.16 L, 95% CI 0.04-0.28 L),
но няма значителна разлика в качеството на живот, измерено с
Chronic Respiratory Questionnaire
(средна разлика 0.38 по-високо, 95% CI 0.09-0.85) или сериозните нежелани ефекти (2.2 срещу 1.1%; RR 1.97, 95% CI 0.1821.29).
Резултатите от анализа показват, че ползите от ОКС са подобряване на белодробната функция при амбулаторни пациенти с
екзацербация на ХОББ, като има
и тенденция към по-малко хоспитализации. По отношение на рисковете, в проучванията са докла-

двани различни нежелани ефекти
като безсъние, повишаване на теглото, безпокойство, депресивни
симптоми и хипергликемия.
Не е ясно, обаче, дали методите, използвани за оценка на вредите от лечението с ОКС, са били
сходни в проучванията, като има
твърде малко съобщени сериозни
нежелани реакции, за да се оцени адекватно разликата в риска
при прием на ОКС спрямо плацебо при пациенти с екзацербации
на ХОББ, лекувани в амбулаторни условия.
За цел на бъдещи проучвания
е определено фенотипното идентифициране на пациентите, които отговарят добре на лечението
с ОКС. Има данни, че пациенти-

зацербация на ХОББ и установява, че при пациентите, лекувани с ОКС, с еозинофили в кръвта >/=2% неуспехът от лечението е само 11% в сравнение с 66%
от приемалите плацебо. От друга
страна, при пациентите с кръвна еозинофилия <2% степента
на неуспех е 26% с prednisone и
само 20% с плацебо.
Няколко проучвания показват, че дори по-кратките курсове
на системно лечение с КС (3, 5
или 7 дни) могат да бъдат толкова ефективни, колкото по-дългите
курсове при хоспитализирани пациенти с екзацербации на ХОББ,
като подобни проучвания трябва да се извършват и при амбулаторни пациенти.

Сравнение с
останалите
препоръки

те с повишен брой на еозинофилите в кръвта реагират по-добре
на ОКС, отколкото тези с ниска
кръвна еозинофилия.
Така например, едно рандомизирано проучване показва, че пациентите с кръвна еозинофилия
>/=2% имат по-голямо подобрение в качеството на живот и побързо възстановяване след прием на ОКС в сравнение с плацебо. Обратно, при пациенти с еозинофили в кръвта <2%, има значително по-голямо подобрение
в качеството на живот при тези,
които са получавали плацебо.
Друго изследване обобщава данните от три рандомизирани проучвания на пациенти с ек-
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Насоките на NICE**
от 2010 година препоръчват при липса на значими противопоказания,
ОКС да се прилагат заедно с другите терапии
при всички пациенти,
които са приети в болница с изостряне на ХОББ,
и да се имат предвид при
амбулаторните пациенти,
които имат екзацербация
със значително увеличаване на задуха, което пречи на
всекидневните им активности.
В стратегическия документ
на GOLD*** от 2014 г. се посочва, че системните КС са от
полза при лечението на ХОББ.
Те съкращават времето за възстановяване, подобряват белодробната функция и хипоксемията и могат да намалят риска за
ранно повторно изостряне, неуспех на лечението и продължителност на болничния престой.
Препоръчва се доза от 30-40 mg
prednisone дневно за пет дни.
Препоръка 2. При амбулаторни пациенти с екзацербация на ХОББ се препоръчва приложение на антибиоти-
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ци (АБ) (условна препоръка,
умерена доказателственост).
Изборът на антибиотик трябва да се основава на характерната за местните условия
микробна чувствителност.
Идентифицирани са пет проучвания, но препоръката се базира на мета-анализ на двете най-подходящи изследвания,
включващи 483 болни, които
оценяват АБ терапията при амбулаторни пациенти с екзацербация на ХОББ. В тях, 310 амбулаторни пациенти с изостряне на ХОББ са разпределени
на случаен принцип да получават плацебо или amoxicillin/
clavulanate за 8 дни, докато
другите 116 подобни пациенти са получавали плацебо или
trimethoprim/sulfamethoxazole,
amoxicillin или doxycycline за
7-10 дни.
Резултатите показват, че АБ
терапия е намалила неуспеха на
лечението (27.9% срещу 42.2%,
RR 0.67, 95% CI 0.51-0.87), като
този ефект се дължи изцяло на
липсата на влошаване, като не
са съобщени смъртни случаи.
Наблюдава се също удължаване
на времето до следващото изостряне (разлика в медианите 73
дни, p =0.015). Има повече нежелани събития при пациентите
на АБ (14.6% срещу 7.9%; RR
1.84, 95% CI 0.95-3.57), въпреки че повечето са описани като
леки.
Резултатите от анализа показват, че ползите от АБ са намаляване на риска за неуспех
на лечението и увеличаване на
времето между екзацербациите
на ХОББ. По отношение на негативите, пациентите, които са
били на антибиотична терапия,
са имали тенденция към по-чести нежелани реакции, повечето
от които са леки стомашночревни странични ефекти (диария).
За цел на бъдещи проучвания е определено провеждането на изследвания в реалната
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практика, за да се оцени ефективността на АБ терапия и да
се потвърдят резултатите. При
повечето пациенти в клиничните проучвания не е наблюдаван
неуспех на лечението дори в
групата на плацебо (58%), което предполага, че не всички екзацербации изискват лечение с
антибиотици.
Изследванията показват, че
при екзацербациите с пурулентен спутум е по-вероятно да се
наблюдава полза от антибиотичното лечение, но може да има и
други фактори (например тежестта на заболяването), които
да определят нуждата от предписване или не на антибиотик.
Идентифицирането на биомаркери на бактериална инфекция
може да позволи дефинирането
на пациентите, които категорично имат нужда от АБ терапия.

Сравнение с останалите
препоръки
Насоките на NICE от 2010 г.
препоръчват АБ да се използват за лечение на изострянията
на ХОББ, свързани с пурулентен спутум. Препоръката, обаче, не е специфична за амбулаторните пациенти с екзацербация на ХОББ.
В стратегическия документ
на GOLD от 2014 г. се посочва, че АБ трябва да се прилагат
при пациенти с екзацербации на
ХОББ, които изпълняват определени критерии (тежки екзацербации и други рискови фактори)
или предиктори, които се свързват с по-лоша прогноза (придружаващи заболявания, чести екзацербации или предходна употреба на антибиотици), като препоръката също не е специфична за
амбулаторните пациенти.
Препоръка 3. За пациенти, които са хоспитализирани по повод на екзацербация
на ХОББ, се препоръчва приложение на ОКС, а не интравенозни КС в случаите кога-
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то стомашночревния достъп и
функция са интактни (условна
препоръка, ниска доказателственост).
Има доказателства в подкрепа на използването на системни КС при пациенти с тежки екзацербации на ХОББ, лекувани
в болница. Въпреки това, високите дози интравенозни КС при
хоспитализирани пациенти може
да нямат по-висока ефикасност
от ОКС, но потенциално да бъдат свързани с по-висок риск за
нежелани реакции.
Систематичният преглед идентифицира две проучвания при
общо 250 пациенти, хоспитализирани за екзацербация на
ХОББ. Едното проучване включва 210 хоспитализирани болни с изостряне на ХОББ, разпределени на случаен принцип
да получават 60 mg интравенозен prednisolone плюс перорално плацебо или 60 mg перорален
prednisolone плюс интравенозно
плацебо за 5 дни. И двете групи получават титриран перорален prednisolone след петте дни
на пълна доза (общо за 10 дни).
В другото проучване 40 пациенти получават 32 mg на ден
перорален methylprednisolone за
7 дни или 1 mg/kg на ден интравенозен
methylprednisolone
за 4 дни, последвани от 0.5
mg/kg на ден интравенозен
methylprednisolone за 3 дни
(обща продължителност 10 дни).
Резултатите показват, че няма
значителни разлики по отношение на следните показатели: неуспех на лечението (53.5 при интравенозни спрямо 49.6% при
ОКС, RR 1.09, 95% CI 0.871.37), смъртност (5.5 за интравенозно спрямо 1.7% за ОКС,
RR 2.78, 95% CI 0.67-11.51), рехоспитализация (14.2 за интравенозно спрямо 12.4% за ОКС,
RR 1.13, 95% CI 0.60-2.13) и
продължителност на болничния
престой (средна разлика от 0.71
повече дни с интравенозни в
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сравнение с ОКС, 95% CI варира от 1.35 по-малко до 2.78 повече дни).
Едно проучване показва повишен риск за леки нежелани реакции в групата с интравенозни КС (70 срещу 20%, RR 3.50,
95% CI 1.39-8.8), които са повлияни лесно с подходящи лекарства. Трябва да се отбележи,
че интравенозното рамо използва по-висока доза КС от пероралното и следователно не е известно дали повишената честота
на нежеланите реакции се дължи
на начина на приложение или на
дозата. Нито едно от изпитванията не съобщава за сериозни нежелани ефекти.
Резултатите от анализа показват, че по отношение на крайните резултати за ефикасност, за
които е известно, че се повлияват позитивно от КС, като намаляване на риска за неуспех на
лечението, няма разлика между
пероралната и интравенозната
терапия с КС.
По отношение на негативите, само едно проучване (с общо
40 участници) съобщава числено по-висока честота на нежелани реакции в групата на интравенозни КС, отколкото с ОКС
(11 срещу 4 с хипергликемия и 3
срещу 0 с влошаване на артериалната хипертония). Тези данни,
обаче, са недостатъчни, за да се
направят окончателни заключения за относителния риск за нежелани реакции при двете терапии.
Голямо обсервационно проучване на 80 000 пациенти, хоспитализирани с екзацербация
на ХОББ, предполага, че >90%
от лекарите в САЩ предпочитат употребата на интравенозни пред ОКС при тази популация. Интересно е, че пациентите на интравенозни КС са имали по-голяма продължителност
на престоя и по-високи разходи в сравнение с тези, лекувани
с ОКС, без ясни доказателства
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за ползите (оценени чрез смъртност, необходимост от механична вентилация или 30-дневна рехоспитализация).
За цел на бъдещи проучвания е определено провеждането
на изследвания за не по-малка
ефективност, сравняващи относителните вреди и ползи от интравенозните спрямо ОКС при
тази популация, особено като се
има предвид потенциалът за увеличаване на продължителността
на престоя и разходите за здравеопазване с интравенозната терапия, както се наблюдава в посоченото обсервационно проучване. Интравенозните КС трябва да се прилагат при пациенти,
които не понасят ОКС.

Сравнение с останалите
препоръки
Насоките на NICE от 2010 г.
не сравняват пероралните и интравенозните КС.
В стратегическия документ на
GOLD от 2014 г. се посочва, че
пероралният prednisolone е за
предпочитане.
Препоръка 4. При хоспитализирани пациенти с остра
или остра върху хронична хиперкапнична
респираторна
недостатъчност поради екзацербация на ХОББ се препоръчва използване на неинвазивна вентилация (NIV) (силна препоръка, ниска доказателственост).
Идентифицирани са 21 рандомизирани проучвания, които
оценяват ефекта на NIV при пациенти с остра респираторна недостатъчност поради екзацербация на ХОББ. Много от проучванията изключват пациенти с
неспособност за сътрудничество,
тежко нарушено съзнание, деформация на лицето, висок риск
за аспирация или скорошна езофагеална стеноза.
Мета-анализът показва, че пациентите на NIV са с по-ниска
смъртност (7.1 срещу 13.9%;
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RR 0.54, 95% CI 0.38-0.76), порядко са интубирани (12 срещу
30.6%; RR 0.43, 95% CI 0.350.53), с по-кратка продължителност на хоспитализации (средна
разлика 2.88 дни по-малко, 95%
CI, 1.17-4.59 дни по-малко), престой в интензивен сектор (средна разлика 4.99 дни по-малко,
95% CI 0-9.99 дни по-малко) и
по-малко усложнения от лечението (15.7 срещу 42%, RR 0.39,
95% CI 0.26-0.59).
Няма промяна в рН след един
час (средна разлика 0.02, 95%
CI 0.01-0.06). При повторение
на анализа само при проучванията с остра или остра върху хронична хиперкапнична респираторна недостатъчност, резултатите са практически еднакви.
Резултатите от анализа показват, че ползите от NIV включват
намаляване на необходимостта
от интубация, смъртността, усложненията на терапията и продължителността както на болничния, така и на престоя в звено за интензивно лечение, при
пациентите с остра или остра
върху хронична респираторна
недостатъчност поради екзацербация на ХОББ.
По отношение на негативите, няма съобщения за нежелани последствия, напротив – усложненията на терапията са намалени при пациентите, които са
били на NIV. Честотата на нозокомиална пневмония не е оценена, поради липса на достатъчно
докладвани случаи.
Бъдещите проучвания трябва да определят стратегии за оптимизиране на приложението на
NIV, включително оптимална
техника, за титриране и спиране на вентилацията и за по-добро определяне на физиологичните ефекти, които трябва да се
очакват по време на прилагането
на NIV и които прогнозират успеха или неуспеха на лечението.
Ефикасността на NIV в домашни условия при пациенти
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след свързана с ХОББ хоспитализация, когато NIV е била използвана за лечение на остра
върху хронична респираторна
недостатъчност, също изисква
допълнително проучване. Необходими са изследвания и относно това дали или кога да се интубират пациентите, както и за
използването на NIV от лекарите, пациентите и членовете на
семейството.

Сравнение с останалите
препоръки
Насоките на NICE от 2010 г.
не обсъждат употребата на NIV
при екзацербации на ХОББ. В
тези от 2004 г., обаче, се посочва, че NIV трябва да се използва
като лечение на избор за персистираща хиперкапнична вентилаторна недостатъчност при екзацербации въпреки оптималната
медицинска терапия.
В стратегическия документ на
GOLD от 2014 г. се посочва, че
при пациенти с остра респираторна недостатъчност поради екзацербация на ХОББ, NIV подобрява респираторната ацидоза и намалява честотата на интубация, смъртността, дихателната
честота, тежестта на задух, усложненията (пневмония) и продължителността на болничния
престой.
Ръководството на GOLD препоръчва използването на NIV
при пациенти с респираторна ацидоза или тежка диспнея
с клинични признаци, които насочват към умора на респираторната мускулатура, повишена дихателна работа или и двете,
като включване на допълнителни
респираторни мускули, парадоксално движение на корема или
притискане на интеркосталните
пространства.
Препоръка 5. За пациенти с
екзацербация на ХОББ, които постъпват в спешно отделение или в болница, се предлага програма за поведение в
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домашни условия („болница
в дома“, условна препоръка,
умерена доказателственост).
Програмата за поведение в домашни условия, включваща медицински сестри и други здравни специалисти (лекари, социални работници и физиотерапевти), позната също като „болница в дома“, предлага възможност за ранна асистирана дехоспитализация или алтернатива на
хоспитализацията при пациенти,
посещаващи спешното отделение
по повод на изостряне на ХОББ.
Подходящо подбраните пациенти включват тези без остра
или с остра върху хронична дихателна недостатъчност, респираторен дистрес, хипоксемия и
нужда от подаване на кислород с
висока скорост, нарушено ниво
на съзнание, cor pulmonale, необходимост от грижи през цялото време, други причини за хоспитализация (миокардна исхемия), лоша социална подкрепа
или злоупотреба с активни вещества.
Клиничните проучвания сравняват домашното лечение с обичайната грижа при пациенти с
екзацербации на ХОББ, които
отговарят на други допълнителни критерии, като липса на нарушение на съзнанието, декомпенсирана сърдечна недостатъчност или друго остро състояние
или нужда от механична вентилация). Систематичният преглед,
на който се базира тази препоръка, включва 9 идентифицирани проучвания.
Мета-анализът показва, че домашното лечение намалява рехоспитализациите (26.8 спрямо
34.2%, RR 0.78, 95% CI 0.620.99) и показва тенденция към
по-ниска смъртност (5.6 спрямо 8.5%, RR 0.66, 95% CI 0.411.05). Няма разлика във времето до първата рехоспитализация (средна разлика от 8 дни подълго сред пациентите в домашни условия, 95% CI с 19.7 дни
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по-дълго до 3.7 дни по-кратко). Няма данни за придобитите
в болница инфекции или за качеството на живот.
Повдигнат е въпросът за възможността домашното лечение
да има различен ефект сред пациентите, които са изписани от
спешното отделение, в сравнение с пациентите, които са изписани след първоначална хоспитализация. Post hoc анализът,
обаче, не дава убедителни доказателства за съществуването на
подобни различия.
Резултатите показват, че ползите на лечението в домашни условия включват намален брой на
рехоспитализациите и вероятно
на смъртността при пациентите с екзацербация на ХОББ. По
отношение на рисковете, липсват данни за потенциалните вреди на тази стратегия за поведение в домашни условия.
За цел на бъдещи проучвания е определено разработването на алгоритми за скриниране
на пациентите, подходящи за домашна грижа. Някои проучвания
предполагат, че домашното лечение на екзацербациите на ХОББ
трябва да се има предвид при
всички пациенти без промени в
психическото състояние, объркване, хиперкарбия, рефрактерна хипоксемия, сериозни коморбидни състояния или неадекватна социална подкрепа.
Лечението в домашни условия по време на екзацербации
на ХОББ (системни КС, АБ, небулизирани бронходилататори и
кислород) може да варира според характеристиките на пациента (способност за извършване на всекидневни дейности и
ниво на социална подкрепа) и
капацитета на здравната система. Необходими са проучвания
за определяне на критериите за
избор на пациент и състава на
професионалистите в домашната програма.
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Сравнение с останалите
препоръки
Насоките на NICE от 2010 г.
не включват раздел за домашно
лечение на пациенти с екзацербации на ХОББ, но накратко го
описват в задълженията на респираторните сестри.
В стратегическия документ на
GOLD от 2014 г. се посочва, че
болницата у дома представлява ефективна и практична алтернатива на хоспитализацията при
избрани пациенти с екзацербация на ХОББ без ацидозна дихателна недостатъчност. Въпреки
това, точните критерии за този
подход остават несигурни и варират според условията. Препоръките за лечение са еднакви за
хоспитализираните пациенти.
Препоръка 6. За пациенти, които са хоспитализирани с екзацербация на ХОББ,
се препоръчва иницииране на
белодробна рехабилитация в
рамките на 3 седмици след дехоспитализация. Не се препоръчва започване на белодробна рехабилитация по време
на хоспитализацията (условни
препоръки, много ниска доказателственост).
Идентифицирани са 14 клинични изпитвания с хоспитализирани пациенти, оценяващи ранната белодробна рехабилитация. Всяко от тях определя пулмоналната рехабилитация

по различен начин: здравно образование и обучение; обучение
на дихателни техники и физически упражнения; силови и аеробни упражнения, физиотерапия на
гръдния кош за освобождаване
на секрети, хранене и психосоциална подкрепа...
Мета-анализът показва, че белодробната рехабилитация след
изписване може да доведе до намаляване на рехоспитализациите
(45.0 срещу 50.8%; RR 0.65, 95%
CI 0.42-1.00), подобрено качество на живот според скора от St
George's Respiratory Questionnaire
(средна разлика -11.75, 95% CI
-19.76 до -3.75) и подобрен физически капацитет, измерен чрез
6-минутния тест с ходене (средна разлика +88.89 m, 95% CI +
26.67 m до +151.11 m).
По отношение на смъртността, няма значителна разлика
между тези със спрямо тези без
белодробна рехабилитация (19.6
срещу 14.1%; RR 1.44, 95% CI
0.97-2.13).
Post hoc анализът показва, че
пациентите, които са започнали белодробна рехабилитация по
време на хоспитализацията, са с
повишена смъртност (23.8 спрямо 15.6%; RR 1.54, 95% CI 1.032.29), повишен капацитет за физически упражнения (средна разлика 107.92 m, 95% CI +17.57
m to +198.27 m), без разлика по
отношение на рехоспитализа-

циите (52.2%; RR 0.88, 95% CI
0.56-1.37).
Ефектът на белодробната рехабилитация, започната след изписване от болницата (до 3 седмици след това), е несигурен поради широкия доверителен интервал (2.0 срещу 7.8%; RR
0.37, 95% CI 0.06-2.29). Въпреки това, тя намалява рехоспитализациите (21.5 спрямо 46.8%;
RR 0.37, 95% CI 0.14-0.97) и
подобрява качеството на живот (средна разлика -11,75, 95%
CI -19.76 до -3.75) и физическия капацитет (средна разлика
+57.47 m, 95% CI +20.04 m до
+94.89 m).
Резултатите от анализа показват, че позитивите на белодробната рехабилитация, започнала
по време на хоспитализацията,
включват увеличаване на физическия капацитет. Белодробната
рехабилитация, започната в рамките на 3 седмици след изписване, намалява рехоспитализациите и подобрява качеството на
живот, а тази, стартирана в рамките на 8 седмици след дехоспитализация, увеличава физическия капацитет.
По отношение на негативите,
белодробната рехабилитация, започнала по време на хоспитализацията, се свързва с увеличаване на смъртността. Други сериозни нежелани реакции, са редки.

Изводи за клиничната практика:
l При амбулаторни пациенти с екзацербация на

ръчва използването на неинвазивна вентилация

ХОББ се препоръчва кратък курс (</= 14 дни) с перорални кортикостероиди
l При амбулаторни пациенти с екзацербация на
ХОББ се препоръчва приложението на антибиотици
l При пациенти, които са хоспитализирани с екзацербация на ХОББ, се препоръчва да се прилагат
перорални, а не интравенозни кортикостероиди, при
условие, че е възможен прием през устата
l За пациенти, които са хоспитализирани с екзацербация на ХОББ, свързана с остра или остра върху
хронична респираторна недостатъчност, се препо-

l За пациенти с екзацербация на ХОББ, които по-

сещават спешно отделение или болница, се предлага програма за домашно лечение (болница у дома)
l За пациенти, които са хоспитализирани с екзацербация на ХОББ, се препоръчва иницииране на белодробна рехабилитация в рамките на 3 седмици след
дехоспитализация
l За пациенти, които са хоспитализирани с екзацербация на ХОББ, не се препоръчва започване на белодробна рехабилитация по време на хоспитализацията.
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Целите на бъдещи проучвания
трябва да включват определяне
на интервенциите, които осигуряват най-голяма полза, като се
предполага, че е най-добра комбинацията от редовни тренировки и дихателни техники.

Сравнение с останалите
препоръки
Насоките на NICE от 2010 г.
посочват, че белодробната рехабилитация трябва да се провежда при всички подходящи пациенти с ХОББ, включително тези,
които са били наскоро хоспитализирани поради остра екзацербация. (EП)
* ERS – European Respiratory Society
www.ersnet.org
ATS – American Thoracic Society www.thoracic.org
** NICE – National Institute for Health and
Care Excellence www.nice.org.uk
*** GOLD – The Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease http://
goldcopd.org/
За допълнителна информация:
В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.bg) можете да намерите повече от
100 статии, свързани с ХОББ и нейното
лечение
Използван източник:
1. Wedzicha J., Miravitlles M., Hurst J. et al.
Management of COPD exacerbations: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline. Eur Respir J 2017;
49: 1600791 http://erj.ersjournals.com/
content/49/3/1600791.long

Moxifloxacin
при остри
екзацербации
на хроничен
бронхит
и ХОББ
Терапията с moxifloxacin
може да бъде подходящ избор
за емпирично лечение на острите екзацербации на хроничен бронхит или на хронична
обструктивна белодробна бо-
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лест, тъй като е клинично еквивалентна и бактериологично
по-добра от рутинно използваните при тези пациенти антибиотични режими, показа систематичен обзор и мета-анализ
на 11 рандомизирани контролирани проучвания, публикуван
в списание Journal of thoracic
disease (1).
Анализът на резултатите
от типа намерение за лечение
(intention-to-treat, ITT) е установил сходен терапевтичен успех (OR 1.18, 95% CI 0.981.42), но по-висока степен на
бактериална ерадикация при терапия с moxifloxacin (OR 1.45;
95% CI, 1.14-1.85) при сравним
профил на безопасност (OR
1.00, 95% CI, 0.86-1.17) с референтните антибиотици.
Острите екзацербации на
хроничния
бронхит
(аcute
exacerbations
of
chronic
bronchitis, AECB) и на ХОББ
(chronic obstructive pulmonary
disease, AECOPD) представляват значителна здравен проблем за пациентите, като водят
до намалена белодробна функция, повишени заболеваемост и
смъртност и дългосрочно влошаване на качеството на живот.
Приблизително около 4050% от екзацербациите се дължат на бактериални инфекции, като останалите причинители включват вирусни заболявания или дразнители на
околната среда. Най-често срещаните патогени при пациентите с AECB и AECOPD са
Грам-позитивни (Streptococcus
pneumoniae) и Грам-негативни (Haemophilus influenzae,
Moraxella catarrhalis) микроорганизми.
В указанията на GOLD
(Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease) се
препоръчва решението за приложение на антибиотична терапия да е базирано на тежестта на екзацербацията и на на-
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личието на рискови фактори и
предиктори за влошена прогноза (придружаващи заболявания, честота на изостранията
на симптомите на белодробното заболяване и предходна употреба на антибиотици).
Moxifloxacin е флуорохинолон от четвърто поколение
с широк спектър на действие
срещу много от микроорганизмите, изолирани при AECB и
AECOPD, включително Грамположителни и Грам-отрицателни бактерии, атипични патогени и анаеробни бактерии.
Нещо повече, моксифлоксацин
може да се разглежда като притежаващ най-добра способност
за проникване в тъканите.
При систематичния преглед
на проучванията, за първична крайна точка е посочен клиничният успех (излекуване, определено като отзвучаване на
всички симптоми и признаци
на бактериална екзацербация
със завръщане към изходното
състояние или подобрение, дефинирано като подобряване на
симптомите на изостряне, но
с непълно възвръщане към изходното състояние).
Успехът на лечението е оценен 6-21 дни след започване на
антимикробната терапия, за да
се избегне объркване поради
спонтанните резолюции на инфекцията, които се наблюдават
21 дни след началото на инфекцията при половината от пациентите с AECB.
За вторични крайни точки
са считани успехът на лечението при микробиологично оценимите пациенти (дефинирани
като липса на изолирани бактерии в спутумни култури преди
лечението) и патогенната ерадикация (документирана или
предполагаема) на бактериите, които най-често се срещат
в изолатите при пациентите с
AECB (Haemophilus influenzae
- при половината, Moraxella
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4то поколение
флуорохинолон

ТЕРАПИЯ С ПРЕДИМСТВА

Лекарствен продукт. По лекарско предписание.
Кратка характеристика на продукта: 37780/19.05.2017
За пълна информация: Stada Pharma Bulgaria
София 1421, бул. Черни връх 25А, тел./факс: 02 962 4626Брой

6, 2017
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catarrhalis
и
Streptococcus
pneumoniae – при една трета).
Сравнителните антибиотици
в проучванията са amoxicillin/
clavulanic
acid,
ceftriaxone,
cefuroxime-axetil, clarithromycin
and azithromycin. Включени са
пет двойно-слепи и пет отворени рандомизирани проучвания.
Повечето от тях включват амбулаторни пациенти.
Резултатите от мета-анализа показват, че moxifloxacin е
свързан със сходни нива на успех на лечението и с по-висока честота на бактериологичен успех на терапията в сравнение с конкурентните антибиотици, като отговорът на лечението е в голяма степен независим от демографските характеристики на пациентите и особеностите на заболяването.
Анализът на честотата на нежеланите
странични ефекти
не показва разлика между сравняваните рамена на лечение.
Моксифлоксацин, на фона на
сходна
ефикасност, има три уникални характеристики, които го правят медикамент на избор
пред референтните АБ режими:
1. Широк спектър на антимикробна активност, варираща от
аеробни до анаеробни, Грамположителни и Грам-отрицателни бактерии. Той има и отличен ефект срещу резистентни S. pneumoniae и респираторни Грам-отрицателни патогени
като H. influenzae, Mycoplasma
pneumoniae,
Moraxella
catarrhalis и атипични организми (Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydia
pneumoniae
и
Legionella pneumophila).
2. Mоксифлоксацин може да
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намали появата на резистентни щамове. Проучванията показват ниска честота на спонтанна мутация за резистентност към този антибиотик, особено при Staphylococcus aureus
и H. influenzae. Допълнително, изследванията установяват,
че терапевтичните концентрации на моксифлоксацин са много над минималната инхибираща концентрация (MIC) за S.
рneumoniae.
3. Eднократното дневно дозиране на флуорохинолона, в
сравнение с режимите, които
изискват многократни дози или
комбинирана терапия, осигурява удобство и комфорт на пациентите и по-малък риск за

терапевтични грешки.
При
лекуваните
с
moxifloxacin пациенти се постига удължаване на времето
до следващата екзацербация и
данните от обсервационни проучвания показват, че терапията с този анбиотик осигурява
по-бързо обратно развитие на
симптомите на екзацербацията.
Намаляването на продължителността на антибиотичните
курсове при инфекции на дихателните пътища може да допринесе за понижаване на риска за развитие на резистентност. Така, мета-анализът от El
Moussaoui и сътр. демонстрира, че кратък курс на лечение
с антибиотици е толкова ефек-
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тивен, колкото и традиционното по-дълго лечение при пациенти с леки до умерени AECB
и AECOPD.
Ерадикацията на бактериалните патогени корелира с подобрените клинични резултати
и намалената честота на рецидивите.
Терапията с moxifloxacin постига удължаване на времето
до следващата екзацербация,
като в обсервационни проучвания е установено, че тази терапия осигурява по-бързо обратно развитие на острите епизоди (2).
Настоящият
мета-анализ показва, че при пациентите с AECB, дължащи се на
H.
influenzae,
moxifloxacin осигурява
по-високи нива на ерадикация на бактериите в сравнение с друго антимикробно лечение
(OR 3.48, 95%
CI:
1.39-8.73,
p=0.07).
Това е от особена важност, тъй
като преобладаващият бактериален патоген, свързан с AECB
и AECOPD, е H. influenzae,
който е причинител на 50% от
всичките бактериални екзацербации на хроничния бронхит и
ХОББ. (ЕП)
Moxistad (moxifloxacin) на фирма Stada
е регистриран в България www.bda.bg
Използвани източници:
1. Liu K, Xu B., Wang J. et al. Efficacy and safety of moxifloxacin in acute
exacerbations of chronic bronchitis and
COPD: a systematic review and metaanalysis. J Thorac Dis. 2014; 6(3): 221229 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3949192
2. Chuchalin A., Zakharova M., Dokic D.
et al. Efficacy and safety of moxifloxacin in acute exacerbations of chronic bronchitis: a prospective, multicenter, observational study (AVANTI). BMC Pulm Med.
2013; 13: 5 doi:10.1186/1471-2466-135
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3560260
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Новини
от ЕМА
Нови медикаменти
Европейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu)
одобри за приложение следните медикаменти:
l Mavenclad (cladribine) на MSD
за лечение на високо активна пристъпно-ремитентна
множествена
склероза (МС). Медикаментът представлява химиотерапевтично средство, което таргетира левкоцитите и
се прилага за лечение на някои онкохематологични заболявания. Компанията-производител е разработила
нова лекарствена форма, която може
да се използва при МС.
Одобрението на регулаторния орган е базирано на положителните
резултати от фаза 3 клиничните проучвания CLARITY и ORACLE MS,
които показват, че краткосрочен перорален курс с медикамента намалява прогресията на инвалидизацията,
броя на пристъпите и активността
на заболяването, оценена с магнитно резонансно изобразяване (MRI),
в сравнение с плацебо. Предимства
за пациентите са по-кратките курсове на терапия и по-големите интервали на проследяване.
l Imraldi (adalimumab) на
Samsung Bioepis и Biogen e биоподобна версия на Humira (на AbbVie),
който се прилага при различни индикации. Медикаментът е одобрен
за лечение на ревматоиден артрит,
ювенилен идиопатичен артрит, анкилозиращ спондилартрит, псориатричен артрит, плакатен псориазис,
супуративен хидраденит, болест на
Crohn, улцерозен колит и увеит.
През миналата година Samsing
Bioepis
регистрира
в
Европа Benepali - биоподобна версия
на Enbrel (etanercept) на Amgen,
и Flixabi - биоподобна версия на
Remicade (infliximab) на Johnson &
Johnson. Анти-TNF моноклоналните
антитела са свързани с част от най-

големите лекарствени разходи в Европа (около 7.6 милиарда евро годишно). По оценка на експерти, поевтините биоподобни аналози могат да доведат до икономия от над 9
милиарда евро за периода от отпадането на патентната защита на всеки
продукт до 2020.
l Kiswali (ribociclib) на Novartis
бе одобрен да се прилага в комбинация с ароматазен инхибитор като
първа линия терапия при жени след
менопауза с HR+/HER2- локално
авансирал или метастазирал рак на
гърдата. Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултатите от фаза 3 клиничното проучване MONALEESA-2,
които показаха, че ribociclib плюс
letrozole намалява риска за прогресия или фатален изход с 43%, в
сравнение с монотерапия с letrozole,
на фона на 53% отговор от терапия-

та. Освен това, комбинираната терапия е довела до удължаване на периода без прогресия на заболяването
(25.3 срещу 16 месеца съответно).
l Fotivda (tivozanib) на EUSA
Pharma като първа линия терапия на
възрастни пациенти с напреднал бъбречноклетъчен карцином (RCC) и
при болни, при които не са прилагани инхибитори на рецептора на
съдовия ендотелен растежен фактор (VEGFR) и mTOR, с прогресия на заболяването след една предходна терапия с цитокини. Медикаментът представлява тирозин киназен инхибитор на VEGF, който е изследван за приложение при различни видове злокачествени заболявания. Tivozanib е мощен, селективен
инхибитор на трите VEGFR, с продължителен полуживот и минимална
токсичност.
Положителното становище на
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ЕМА е базирано на резултатите от
фаза 3 клинично проучване, което оценява ефикасността и профила
на безопасност на tivozanib, в сравнение с тирозин киназния инхибитор на VEGF sorafenib (Nexavar на
Bayer) при лечението на 517 болни
с RCC.
Резултатите показват, че терапията с Fotivda e довела до по-продължителна преживяемост без прогресия на заболяването: 11.9 срещу 9.1 месеца в общата популация и
12.7 срещу 9.1 месеца в групата със
sorafenib. В групата с tivozanib е отчетена по-ниска честота на нежелани странични ефекти: диария (23%
срещу 33%) и синдром ръка-стъпало (14% срещу 54%), както и необходимост от намаление на дозировката (14% срещу 43%), поради настъпили усложнения.
l Elebrato Ellipta (fluticasone
furoate/umeclidinium/vilanterol)
на
GSK за поддържаща терапия при
възрастни пациенти с умерени и
тежки форми на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ),
които не са добре контролирани с
двойна комбинация от инхалаторен кортикостероид (ICS) и дългодействащ бета2-адренергичен агонист (LABA). Umeclidinium e дългодействащ антагонист на мускариновите рецептори (LAMA), vilanterol
е селективен LABA, а fluticasone
furoate e ICS. Тройната комбинация
е за еднократно дневно приложение.
l Tremfya (guselkumab) на
Janssen-Cilag за лечение на умерени
и тежки форми на плакатен псориазис при възрастни пациенти, които са подходящи за системна терапия. Активната субстанция на медикамента е човешко IgG1 антитяло,
което се свързва селективно с интерлевкин 23 (IL-23) с висока специфичност и афинитет. IL-23 е ключов елемент от клетъчната диференциация на Th17 и регулатор на IL17A, който участва в патогенезата
на заболяването.
l
Nyxoid
(naloxone)
на
Mundipharma за спешна терапия
при прием на свръхдоза опиати при
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хора >14 години, проявяваща се с
депресия на дихателната и централната нервна система.
l Tookad (padeliporfin) на
STEBA Biotech като монотерапия
при възрастни пациенти с нелекуван, едностранен, нискорисков аденокарцином на простатата в стадий
Т1с-Т2а, с очаквана преживяемост
>10 години. Активната субстанция
на медикамента е сенситайзер, прилаган при фотодинамична терапия
или лъчетерапия.
l Zejula (niraparib) на Tesaro
като монотерапия за поддържащо
лечение на възрастни пациентки с
чувствителен на платина, рецидивирал, високостепенен, серозен епителен карцином на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален карцином, които са с частичен или пълен отговор на базирана на препаратите на платината химиотерапия.
Активната субстанция на медикамента е инхибитор на поли(ADP-рибоза) полимеразните (PARP) ензими
PARP-1 и PARP-2, които играят роля
във възстановяването на ДНК. Инхибирането на PARP ензимната активност и увеличената наличност на
PARP-ДНК комплекси води до увреждане на ДНК и смърт на туморните клетки.
l
Zubsolv
(buprenorphine/
naloxone) на Mundipharma за заместваща терапия на наркотичната
зависимост при възрастни и подрастващи >15 години.

Разширени индикации
за приложение
l Humira (adalimumab) на
AbbVie за лечение на хроничен, неинфекциозен преден увеит при деца
над две годишна възраст, които не
са се повлияли или не толерират
конвенционалното лечение. Увеитът е възпалително заболяване, което засяга ириса, хороидеята и цилиарното тяло в окото, което ако не
се лекува може да доведе до тежка
загуба на зрение. Медикаментът е
единствената одобрена биологична
терапия за тази индикация при деца
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в Европа.
l Benlysta (belimumab) на GSK
ще се прилага и като допълваща терапия при възрастни пациенти с активен, позитивен на антитела, системен lupus erythematosus (SLE) с висока степен на активност на заболяването (позитивни анти-dsДНК и
нисък комплемент), въпреки проведено стандартно лечение.
l Tasigna (nilotinib) на Novartis
ще се използва и при деца с хронична фаза на позитивна на Филаделдийска хромозома хронична миелогенна левкемия, които са резистентни или не толерират предходна терапия (вкл. с imatinib).
l Firazyr (icatibant) за симптоматично лечение на остри пристъпи на
наследствен ангиоедем при възрастни и деца >2 години с С1-естераза
инхибиторен дефицит.
l Stribild (elvitegravir/cobicistat/
emtricitabine/tenofovir disoproxil) на
Gilead ще се прилага и за лечение
на HIV-1 инфекция при подрастващи на възраст 12-18 години и телесно тегло =/>35 kg, които са инфектирани с HIV-1 без данни за мутация, свързана с резистентност към
някое от трите антиретровирусни
средства в Stribild, и са преустановили поради токсичност приема на
други режими, които не съдържат
tenofovir fumarate.

Лекарствена
безопасност
1. ЕМА препоръча изтеглянето от фармацевтичния пазар на лекарствените продукти съдържащи
paracetamol с модифицирано действие или пролонгирано освобождаване (1). Решението на регулаторния орган е поради неяснота кога и
колко продължително време трябва
да се приложи антидот при свръхдоза парацетамол в резултат на прием
на подобни медикаменти. При продуктите с модифицирано освобождаване, които съдържат и tramadol,
могат да настъпят допълнителни нежелани странични ефекти поради
свръхдоза от този медикамент.
Експертите на ЕМА преценяват,
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че рискът за получаване на свръхдоза от въпросните лекарствени
форми надвишава предимствата на
продължителното им действие. По
тази причина, те препоръчват преустановяването на продажбите на
paracetamol с модифицирано освобождаване. Лекарствените форми с
непосредствено освобождаване не
са засегнати от настоящия обзор и в
начина им на приложение не се налагат промени.
2. Не съществува разлика в риска
за образуването на инхибиторни антитела при извлечени от плазма или
рекомбинантни форми на фактор
VIII, e заключението на ЕМА (2).
И двата класа продукти се прилагат за заместване на липсващия
фактор VIII, контрол и превенция
на кървене при пациенти с хемофилия А. В някои случаи, организмът може да изработи инхибиторни антитела, като реакция срещу
тези лекарствени средства, особено
при пациенти, на които те се прилагат за първи път. Това блокира техния ефект и води до неконтролирано кървене.
Тъй като двата класа продукти имат различни характеристики,
ЕМА потвърди, че рискът за развитие на инхибиторни антитела трябва
да се оценява индивидуално за всеки отделен медикамент, независимо
от начина на производство. Препоръчва се, в лекарствените инструкции да се добави информация, че
формирането на инхибитори е много чест страничен ефект при пациенти, които получават за първи път
подобна терапия, и редки при болни,
които са лекувани с подобни медикаменти. (ИТ)
Използвани източници:
1.
PRAC
recommends
modified-release
paracetamol be removed from market www.ema.
europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Paracetamol-modified_release/human_referral_prac_000062.
jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
2. No clear and consistent evidence exists of a difference in risk between plasmaderived and recombinant factor VIII medicines
www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/
Factor_VIII/human_referral_prac_000060.
jsp&mid=WC0b01ac05805c516f
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Сливания и
придобивания във фармацевтичната
индустрия
l Gilead Sciences ще придобие
Kite Pharma срещу $11.9 милиарда, с което ще си осигури достъп до
експерименталната CAR-T терапия с
axicabtagene ciloleucel (axi-cel), както
и значителна продуктова линия в областта на онкологията.
CAR-T терапията е комбинация от
генна и клетъчна терапия, и представлява изключителен успех за съвременните биотехнологии. Тя е високо индивидуализирана и включва репрограмиране на Т-клетки от пациента в генетично кодирани Т-клетки,
способни да унищожават злокачествени клетки на реципиента. Предполага
се, че първото заболяване, при което
CAR-T терапията ще е успешна, ще е
рефрактерният и агресивен не-Ходжкинов лимфом.
В Европа, първата подадена за
регистрация CAR-T терапия е тази
на axi-cel, а в САЩ вече е одобрен
Kymriah (tisagenlecleucel) на Novartis,
но за различна индикация (В-клетъчна остра лимфобластна левкемия).
Според британски експерти, годишните разходите за лечение на пациенти с CAR-T терапия ще варират между $400 000 и $750 000.
l Sanofi Pasteur придоби биотехнологичната Protein Sciences срещу $750 милиона. Водещ продукт на
Protein Sciences e рекомбинантната,
базирана на протеини, грипна ваксина Flublok, която бе регистрирана от
FDA през миналата година. Сделката
ще увеличи портфолиото от ваксини
на Sanofi Pasteur, както и достъпа до
фармацевтичния пазар в САЩ.
l Roche закупи всички акции на
mySugr – водеща мобилна платформа
за диабет с над един милион потребители. Целта на Roche e да интегри-

ра mySugr (https://mysugr.com/helloroche) в новата си, ориентирана към
пациенти, дигитална услуга за диабетни грижи, която ще улесни дозировката на медикаментите с цел постигане
на оптимален гликемичен контрол.
l BMS придоби IFM Therapeutics
срещу $1.3 милиарда с цел увеличаване на онкологичното си портфолио.
IFM е фокусирана върху иновативни терапии, които стимулират естествената имунна система срещу злокачествени, автоимунни и възпалителни заболявания. Водещи продукти на
компанията са STING (стимулатор на
интерферонните гени) и NLRP3 агонист за лечение на злокачествени заболявания, който при одобрение ще е
първи представител на нов клас имуно-онкологични медикаменти.
l
инвестиционният
фонд
Pamplona Capital придоби Parexel
срещу $5 милиарда, с което засили

консолидацията в договорния изследователски сектор на биофармацевтичната индустрия.
l AstraZeneca заплати $57.5 милиона за PRS-060 на Pieris – антикалин, насочен срещу рецептор алфа на
интерлевкин 4, който в момента преминава фаза 1 клинични проучвания
за лечение на астма. Ако медикаментът се окаже успешен и премине всички етапи на изпитвания, продажната
му цена може да достигне $2.1 милиарда.
В друга сделка, AstraZeneca ще
продаде остатъка от портфолиото си
от анестетици (включващо Diprivan,
EMLA, Xylocaine/Xylocard/Xyloproct,
Marcaine, Naropin, Carbocaine и
Citanest) на Aspen Pharmacare срещу $766 милиона. През миналата година компанията продаде срещу $770
милиона правата си върху тази група
медикаменти на територията на САЩ
отново на Aspen.

Брой 6, 2017

l Biogen придоби срещу $1.26 милиарда BMS-986168 на BMS – анти-еTau съединение, което преминава клинична програма за приложение
при прогресивна супрануклеарна парализа.
l J&J сключи споразумение с
PeptiDream за $1 милиард, срещу което ще използва платформата за идентифициране на макроциклични пептиди, използвани за лечение на множество метаболитни и сърдечносъдови
нарушения. Сделката идва скоро след
като J&J придоби Actelion срещу $30
милиарда.
l Pfizer закупи срещу $545 милиона програмата за хемофилия на
Sangamo с водещ продукт SB-525.
l Shire се съгласи да заплати на
Parion $535 милиона за преминаващия фаза 2 клинични проучвания
P-321 за лечение на синдрома на сухото око. Медикаментът принадлежи
към нов клас лекарствени средства –
инхибиторни молекули на епителните
натриеви канали (EnaC). P-321 увеличава обема на сълзите на повърхността на окото, както сочат първоначалните резултати от фаза 1 и 2 клинични изпитвания.
l Merck/MSD ще придобие срещу 500 милиона евро Rigontec, която е специализирана в имунотерапия
на злокачествени заболявания. Водещ
медикамент на компанията е RGT100,
който в момента преминава фаза 1
клинични изпитвания.
l Teva ще продаде остатъка от
портфолиото си с медикаменти за
женско здраве срещу $1.38 милиарда,
което идва скоро след като продаде
лекарствени средства от същата група срещу $1.1 милиарда на Paragard.
С приходите, Teva ще засили инвестициите си в областта на медикаменти за лечение на заболявания на ЦНС
и дихателната система.
Фондът CVC Capital Partners ще
придобие срещу $703 милиона бизнеса с лекарствени средства за лечение
на менопауза, остеопороза, инфертилитет и контрацепция, а Foundation
Consumer Healthcare – групата медикаменти за спешна контрацепция
Plan B One-Step срещу $675 милиона.
(ИТ)
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Циститът –
причини
и терапия
Инфекциите на пикочните пътища са едни от най-честите бактериални инфекции при човека, като засягат над 150 милиона
хора по целия свят. За поставяне на точна диагноза е важно да
бъде едновременно установявано присъствието на симптоми заедно с положителен резултат от
микробиологично изследване на
урина.
Същевременно много пациенти, лекувани в извънболнични условия, биват диагностицирани без посявка на урина. Жените страдат много по-често от
инфекции на пикочните пътища
(1).
Епидемиологичните данни показват, че приблизително една от
всеки три жени на възраст до 24
години е имала поне един епизод
на инфекция на уринарния тракт
(ИУТ), изискващ антибиотично
лечение, а почти половината от
всички жени ще имат епизод на
уринарна инфекция в даден момент от живота си.

Множеството бактериални адхезини позволяват прикрепване към определени рецептори по
клетъчната повърхност, с което
правят възможен процеса на колонизация.
Допълнително, голям брой от
уропатогенните бактериални щамове формират екзополизахариден биофилм, който повишава устойчивостта на формираните колонии не само към отговора на имунната система, но и към

Причинителят
Инфекциите на пикочните пътища могат да се дължат на Грамотрицателни и Грам-положителни
бактерии, а понякога и на гъбички. Най-честият причинител както на неусложнените, така и на
усложнените ИУТ е уропатогенната бактерия Escherichia coli.
Ключът към инициирането на
ИУТ е адхезията на патогенните
микроорганизми към епитела на
пикочните пътища, което е възможно благодарение на т.н. адхезини. При E. coli прикрепването към уроепитела се случва
благодарение на два типа адхезини (фимбрии): тип 1 и тип P (при
по-вирулентните щамове E. coli).
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ефекта от различни антибиотици и други неблагоприятни за тях
фактори.

Терапията
Обикновено, пациентите, страдащи от симптоматични инфекции на пикочните пътища, са лекувани с антибиотици, чийто продължителен прием често е причина за промяна на нормалната
микрофлора в тънките черва или
вагината, а нерядко и за поява на
резистентни към прилаганата те-
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рапия микроорганизми (2).
Това включва предписването на антибактериални средства
като триметоприм в комбинация
със сулфаметоксазол, флуорохинолони и бета-лактамни антибиотици. Въпреки положителните резултати от тях, през последните две десетилетия се забелязва постоянна тенденция на нарастване на резистентността на
бактериалните щамове заедно с
повишена честота на повтарящите се инфекции.
Това налага да бъдат търсени нови терапевтични подходи
за лечение и превенция на инфекциите на пикочните пътища. Една такава възможност дават плодовете на американската
червена боровинка – Vaccinium
macrocarpon.
Историческите сведения показват, че американската червена боровинка е намирала приложение при лечение на пикочни инфекции още в културата на
северноамериканските индианци
(3).
Съдържащите се в нея биологично активни вещества се различават съществено от тези в червената боровинка, която вирее у
нас. Освен високата концентрация от витамин С, в състава на V.
macrocarpon влизат и полифенолните съединения антоцианидини
(АС) и проантоцианидини (РАС),
служещи като естествена защита
за растението към вредни микроорганизми (4).
Нови изследвания показват,
че проантоцианидините от американската червена боровинка
инхибират адхезията на тип 1 и
тип Р фимбриите на E. coli, което води до невъзможност за развитие на инфекция (5).
Друг механизъм на действие
на боровинката е фармакологичното понижаване на експресията на Р-фимбриите на E. coli. Допълнително Lavigne и сътр. доказват, че проантоцианидините
от американската червена боро-
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Фиг. 1

него стандартизиран екстракт от
Vaccinium macrocarpon е с гарантирано високо съдържание на
проантоцианидини (PAC).
Urinal Akut е доказал ефикасността си както пред здравните
специалисти, така и пред пациентите, както в практиката, така и в
клинични проучвания.
Последното клинично наблюдение с Urinal Akut® е проведено в периода февруари-март 2017
година в Клиниката по урология
в УМБАЛ Пловдив, под ръководството на д-р Константин Марудов.

винка успешно инхибират адхезията на щамове E. coli, които не
притежават фимбрии тип 1 или
тип Р (6).
Американската червена боровинка може да блокира адхезията дори и на щамове с множествена антибиотична резистентност
(7-10)

Клинично наблюдение
с Urinal Akut
Urinal Akut®, създаден от плодовете на американска червена боровинка, е един от водещите продукти в портфолиото
на Walmark. Съдържащият се в

E.Coli
Klebsiella
Pseudomonas aeruginosa

В проучването са включени 30
пациенти със симптоми на уроинфекция - жени на възраст между
25 и 62 години, при които е установен остър цистит. Етиологията на инфекцията е определена
посредством проби от урина взети при първичния преглед, като
резултатите от тях допълнително
потвърждават вече установените
тенденции – в 93% от случаите е
изолирана E.coli (Фигура 1).
Курсът, предписан на участничките, е прием на две таблетки Urinal Akut дневно в продължение на пет дни.

Фиг. 2
Е.Coli

eд.Е.Coli

първичен преглед

Използвани източници:
1. Flores-Mireles A., J. Walker, M. Caparon, S.
Hultgren. Urinary tract infections: epidemiology,
mechanisms of infection and treatment options
Nat Rev Microbiol. May 2015;13(5):269-84
2. Kostakioti M., Hultgren S., Hadjifrangiskou
M. Molecular blueprint of uropathogenic Escherichia coli virulence provides clues toward the
development of anti-virulence therapeutics. Virulence. 2012;3:592–594
3. Guay D. Cranberry and urinary tract infections. Drugs. 2009;69(7):775–807
4. Cimolai N., Cimolai T. The cranberry and the
urinary tract. Eur J Clin Microbiol Infect Dis.

Резултатите
(Фигура 2):
l 71% от пациентите с
уроинфекция, дължаща се
на E. coli, депозират стерилна урина в рамките на
първите 48 часа след приема
l пет дни след началото на приема, при 96%
от жените е отчетена стерилна урина.

стерилна

48-ми час

5-ти ден

2007;26(11):767–76
5. Schmidt D., Sobota A. An examination of the
anti-adherence activity of cranberry juice on urinary and nonurinary bacterial isolates. Microbios. 1988;55(224-225):173–81
6. Zafriri D., Ofek I., Adar R. et al. Inhibitory activity of cranberry juice on adherence of
type 1 and type P fimbriated Escherichia coli to
eucaryotic cells. Antimicrob Agents Chemother.
1989;33(1):92–8
7. Pinzon-Arango P., Liu Y., Camesano T. Role
of cranberry on bacterial adhesion forces and
implications for Escherichia coli-uroepithelial
cell attachment. J Med Food. 2009;12(2):259–
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8. Ofek I., Mirelman D., Sharon N. Adherence of Escherichia coli to human mucosal
cells mediated by mannose receptors. Nature.
1977;265(5595):623–5
9. Lavigne J., Bourg G., Combescure C. et al.
In-vitro and in-vivo evidence of dose-dependent decrease of uropathogenic Escherichia
coli virulence after consumption of commercial
Vaccinium macrocarpon (cranberry) capsules.
Clin Microbiol Infect. 2008;14(4):350–5
10. Gupta A., Dwivedi M., Mahdi A. еt al. Inhibition of adherence of multi-drug resistant E.
coli by proanthocyanidin. Urol Res. 2011
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Синдром
на професионално
изчерпване
при лекарите
Хирурзите (89%), радиолозите (85%), анестезиолозите (81%) и специалистите по вътрешни болести (79%) в САЩ
най-често страдат от
burnout (бърнаут или
синдром на професионално
изчерпване, „професионално
изпепеляване“), докато педиатрите (53%),
общопрактикуващите
лекари (50%) и патоанатомите (46%) найрядко се оплакват от
този
разпространен
сред медиците проблем (1, 2).
Средното ниво на
бърнаут сред американските лекари се е
увеличило с 10% за
три години
(20112014) и е достигнало 55%. Резултатите
от проучване на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари твърди, че 70% от лекарите в България страдат
от този синдром.
Синдром на професионалното изчерпване е понятие, използвано за първи път в статията „Прегарянето: Високата цена на високите постижения“ на американския психиатър Herbert Freudenberger
през 1974 г., който го забелязва сред своите колеги (и при
себе си) и го описва подроб-
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но в своя книга няколко години по-късно (3).
Основното на този синдром
е повишеното чувство за интелектуално, емоционално и
физиологично изтощение. Без
да има строга дефиниция, се
разглежда като професионален феномен, който влияе върху всички аспекти на личността – физиологични, емоционални, поведенчески, включително проява на суицидни настроения, миокарден инфаркт, инсулт, колит, язва, гастрит, зат-

лъстяване, мигрена…
Лекари, които считат, че образованието им не ги е подготвило адекватно за изискванията на професията им, по-често
съобщават за burnout (р=0.03),
както и колегите им, които са
прекарали тежко заболяване
(но не психиатрично) преди
започване на работа (р=0.03).
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Водещи причини за професионално прегаряне, според американските лекарите са
липса на време за физически
упражнения и спорт, за грижа
за себе си или за приятни занимания извън работата (въпреки че няма увеличение на
работните часове за изследвания период от време), конфликтни отговорности в работата, у дома и семейството,
продължителното време, посветено за електронно попълване на медицинска документация поради бюрократични изисквания…
Лекари, които споделят, че страдат от професионално прегаряне,
по-често докладват за
допуснати
медицински
грешки и недостатъчни грижи към пациентите си.
Токсикологични
изследвания са показали, че лекарите, по-често от хората от други професии, взимат антипсихотични средства
(OR 28.7; CI 7.94-103.9;
р<0.0005), бензодиазепини (OR 21.0; CI 11.438.6; р<0.0005) или барбитурати (OR 3.95; CI,
15.8-99.0; р<0.0005).
Изследователите в настоящето проучване са
поканили 35 922 лекари
да попълнят въпросник,
като 6880 (19.2%; 67.5%
мъже, средна възраст 56
години) са отговорили
между август и октомври 2014.
Оценено според Maslach
Burnout Inventory, 54.4% от лекарите са съобщили през 2014
за поне един синдром на бърнаут, докато през 2011 това са
направили 45.5% (р<0.001) –
таблица 1. Удовлетвореността от баланса работа-личен
живот е бил 40.9% през 2014
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Таблица 1. Професионално прегаряне на лекарите в САЩ –
„епидемия сред белите престилки“
Специалност
ОПЛ
Педиатри
Уролози
Ортопеди
Дерматолози
Рехабилитатори
Патолози
Радиолози
Хирурзи

2011
51.3%
35.3%
41.2%
48.3%
31.8%
47.4%
37.6%
47.7%
42.4%

срещу 48.5% през 2011 година
(р<0.001).
Жените лекари имат по-висок риск за професионално
прегаряне на колегите си мъже
(OR 1.29; р<0.001). През същия период, работещите възрастни от други професии
имат нищожен ръст на професионалното изчерпване през
същия период от време (28.4%
срещу 28.6%; р=0.85).
След стратифициране на резултатите според възраст, пол,
семеен статус и трудово натоварване, лекарите са с два

2014
63.0%
46.3%
63.6%
59.6%
56.5%
63.3%
52.5%
61.4%
52.7%

р
р<0.001
р=0.005
р<0.001
р=0.01
р<0.001
р=0.01
р=0.006
р=0.003
р=0.005

пъти по-голям риск за бърнаут
от другите професии (OR 1.97;
CI 95% 1.80-2.16; р<0.001).
В допълнение, 46.9% от лекарите имат високи показатели за емоционално изтощение,
34.6% - за деперсонализация и
16.3% имат ниски показатели
за личностна изява. Само 32%
от практикуващите лекари са
заявили, че професионалното
им натоварване им оставя достатъчно време за личен и семеен живот.
Стресът в работната среда е
посочван като честа причина

за бърнаут на лекарите.
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S0025-6196(15)00716-8/abstract
2. Anderson P. Medical resident burnout
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viewarticle/844821
3. Freudenberger H., Richelson G. Burn
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What it is and how to survive it. Bantam Books, 1980 https://books.google.at/
books?id=OkoqOa0xGb4C&q=9780553200485&dq=9780553200485&hl=en&sa=
X&ved=0ahUKEwih47C7tunXAhXE-aQ
KHRhXC5IQ6AEIKDAA
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През последното десетилетие все
по-голяма популярност при лечението на дискови лезии придоби методът, наречен озонова нуклеолиза
(озонова дисколиза). Той е миниинвазивен и доказано ефективен, но,
за функционалното възстановяване
на пациентите, е изключително важно прилагането на следо перативна целенасочена кинезитерапия (1).
Темата за гръбначната хирургия и възстановяването на пациенти
след такава намеса стана особено
актуална днес, когато според СЗО
над 80% от населението страда от
гръбначни заболявания.
Съвременният начин на живот изисква бързо възстановяване и връщане на работното място, а това даде тласък за развитието на миниинвазивната гръбначна хирургия, която все повече се прилага, и в България.
Един от най-често използваните й методи е именно озоновата нуклеолиза. Тя е иконимически изгодна, ефективна, в пъти по-безопасна от класическите отворени операции на дискови хернии, свързана е с много помалко болка и дава възможност за много по-бързо възстановяване на пациентите (2, 3).

Наблюдението ни беше в периода февруари 2012-юли 2013 в СБАЛ
Гръбначен център - София. Скринингът обхвана 1043 пациенти, от които
на подробни функционални изследвания бяха подложени 96, а при 48 от
тях е приложена нашата кинезитерапевтична методика.
Всички 48 пациенти са с диагностицирана дискова херния в лумбален
сегмент и са се подложили на лечение
чрез озонова нуклеолиза. Разделихме
лечебно-възстановителния процес на:

l предоперативен период – от постъпването на пациента в клиниката до
операцията
l ранен следоперативен период
(максимално протективен период) –
до 10-ия ден след операцията
l умерено протективен период –
от 10-ия до 30-ия ден след операцията
l минимално протективен период
– след 30-ия ден от операцията
Предоперативният период трае 1-2
дни преди операцията. През него пациентите се обучават как правилно

да се вертикализират (от тилен лег 
страничен лег  седнало положение);
как да се обличат и събличат, без да
флектират лумбалния сегмент; как да
вдигнат предмет от земята с изправен гръбнак и как да извършват всекидневни дейностите със стабилизиран гръбначен стълб в изправено положение.
Ранният следоперативен период –
започва с излизането на пациента от
операционната зала и приключва на
10-ия ден след операцията. След излизане от операция, пациентът трябва
да остане в положение тилен лег през
следващите 3 часа. След това внимателно, с помощта на кинезитерапевт,
се вертикализира по вече научения
правилен двигателен модел.
На следващия ден се провежда
първото занимание по кинезитерапия.
Процедурата започва след визитацията, трае 20-30 мин. и цели да подобри
общото състояние на пациента, да се
преодолее сковаността на тялото, да
се затвърди правилният стериотип на
движение.
Тя включва дихателни упражнения,
упражнения от тилен лег за горни и
долни крайници (сгъването на колянна и тазобедрена става е позволено
само с приплъзване на ходилото по
постелката), изометрични контракции
на бедрена и седалищна мускулатура.
Отработват се правилните двигателни модели за всекидневни дейности в нареченото от клиниката „Училище за гръбнак”, където пациенти-
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Списание мд
те получават също и указания какво
да избягват, и какво могат да правят в
месеца след хирургичната намеса.
Болничният престой, като част от
този период е 3 дни (по клинична пътека към НЗОК). След това, пациентът си отива вкъщи с указания за: повече почивка, без физически натоварвания, без шофиране и за изпълнение
по два пъти дневно на заучения комплекс от упражнения.
На 10-ия ден от операцията започва умерено протективният период, с
който стартират и целенасочените кинезитерапевтични занимания. Задачите, които трябва да реши този период са да се:
l изгради усещане за правилно телодържане и стойка
l ликвидира сковаността в движенията и мускулния дисбаланс
l изгради здрав мускулен корсет,
който да стабилизира гръбнака
l да се подобрят равновесието и
координацията
l да се затвърдят правилните двигателни модели за всекидневните дейности с цел предпазване от рецидив
Процедурата по кинезитерапия
трае от 45 мин. (в началото на периода) до 75 мин. (в края), като натоварването и времетраенето се увеличават с напредване на възстановителния процес и са индивидуални, според
пациента.
В заниманието се включват упражнения за горни и долни крайници (съчетани с дихателни упражнения), аналитични упражнения за гръбна и коремна мускулатурата от различни изходни положения, упражнения за координация и равновесие, упражнения
със Swiss Ball и ленти TheraBand.
Упражненията се изпълняват в
комфортен обем на движение. За нас,
изключително важно бе пациентите да нямат болка, както по време на
изпълняване на упражненията, така
и след това, а също и да се чувстват
физически и психически тонизирани
след процедурите.
Тези упражнения могат да се прилагат и при пациенти, подложили се
на друг вид оперативно лечение, но
разликата е в сроковете – при нашия

секция медицината днес в българия
контингент пациенти това се случва
много по-рано, в сравнение с тези, лекувани с класическия оперативен метод.
Заниманията са всекидневни дори, когато пациентът не идва в кабинета, той знае, че трябва да отдели
време за упражненията, които може
да изпълни сам, в домашни условия.
На 30-ия (до 35-ия) ден пациентите идват на контролен преглед при невролог или неврохирург в клиниката.
Провеждат се всички тестовете,
направени при постъпването им в
болничното заведение, и се дават още
веднъж препоръки за превенция на
болката в кръста, указания за правилен двигателен режим през минимално протективния период, а при желание от страна на пациентите - и насоки за санаториално лечение.
Резултатите от функционалното
възстановяване на прилагалите нашата методика:
l пациентите, при които тестът на
Ласег в началото беше позитивен, в
края на експеримента се негативира
l при четирима от участниците в
изследването, в началото тестът на
Нери беше положителен, а в края –
при всички е отрицателен
l при девет пациенти, в началото
тестът на Васерман беше положителен, а в края на умерено протективния период само при двама от тях теста се позитивира, но при по-голям
градус флексия в колянна става
l повишава се силата на гръбната
и коремната си мускулатура – от 3 на
4+/5- по ММТ
l пациентите показват по-добри
резултати по отношение на тестовете,
отнасяши се до мобилност на гръбначния стълб – тест на Том Майер,
латерални наклони, тест на Шобер
l всички участници са много поуверени в движенията си и не изпитват страх от поява на болка при изпълнение на всекидневни дейности
l провокирането на моментна болка в областта на кръста, след проведеното обучение и следоперативна кинезитерапия е веднъж за 15 дни (преди това моментната болка е била 2-3
пъти седмично)
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l силата на провокираната моментна болка по Визуално аналоговата скала от 1 до 10 (1 – няма болка,
10 – много силна болка) след лечебновъзстановителния курс е средно 1.9, а
преди това средно 5.2
Лечението чрез озонова нуклеолиза дава възможност на пациентите с
лумбална дискова херния за по-бързо
функционално възстановяване и ранна физическа активност. Те се връщат
към нормалното си всекидневие и се
чувстват пълноценни в много по-ранни срокове, в сравнение с тези, лекувани по класическия оперативен метод.
Успешно проводената хирургична
интервенция, обаче, не означава сигурен отличен функционален резултат. Той е възможен само, ако се провежда целенасочена постоперативна
кинезитерапия, спазват се препоръките за превенция на болките в кръста,
води се здравословен начин на живот
и се провеждат редовни седмични кинезитерапевтични занимания.
Пациентите трябва добре да осъзнаят, че операцията решава радикално
проблемът на даденото ниво, но дисковата болест си остава и грижите за
гръбнака им трябва да са част от всекидневието им.
Приложената от нас кинезитерапевтична методика има отличен ефект
при всички пациенти, като при малка част от тях, за да се постигне този
ефект, трябва по-голяма продължителност на възстановителния курс.
Това ни дава основание да я препоръчаме в практиката и на други клиники, като подчертаваме, че в основата на дозировката и включването
на нови упражнения стои правилната преценка и интерпретация на терапевтичния отговор на пациента по отношение на болковата провокация и
субективното му усещане за хода на
функционално-възстановителния процес.
Използвани източници:
1. Попов Н., Гръбначен стълб, София, 2002
2. Borrelli E., Mechanism of action of oxygen ozone
therapy in the treatment of disc herniation and low
back pain. Acta Neurochir Suppl. 2011;108:123–125
3. Middleton K., Fish D. Lumbar spondylosis: clinical presentation and treatment approaches. Curr Rev
Musculoskelet Med. 2009;2:94–104
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Предимства на valsartan и valsartan/
hydrochlorothiazide в лечението
на артериалната хипертония
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Valsartan осигурява ефективно понижение на артериалното налягане
(АН), сравнимо и превъзхождащо антихипертензивната ефективност на
други представители на ангиотензин-рецепторните блокери. Приложението на valsartan и valsartan + hydrochlorothiazide (HCT) при пациенти с
артериална хипертония (АХ) понижава ефективно и по дозо-зависим начин стойностите на артериалното налягане (АН).
Освен антихипертензивните си ефекти, valsartan намалява честотата
на новодиагностициран диабет тип 2 (ДТ2) и стойностите на някои възпалителни маркери.

Епидемиология на АХ
Всеки трети възрастен страда
от АХ (1), като тя остава водещ
рисков фактор за сърдечно съдови заболявания (ССЗ) и смъртност (2, 3). Абнормно повишеното АН може да доведе до акселериране на атеросклерозата,
повишава риска за коронарна болест, сърдечна и бъбречна недостатъчност, както и за хеморагични и исхемични мозъчни инсулти (3).
АХ засяга на практика всички
съдови територии. Въпреки липсата на категорични доказателства, множество научни съобщения свързват прогресиращия когнитивен дефицит със съдовата
деменция, за която АХ се явява
основен рисков фактор (4). Заболяването е с огромно значение
от социално-икономическа гледна
точка, тъй като усложненията му
са свързани със значителни разходи и влошаване качеството на
живот на засегнатите (5).

Контрол на АХ –
терапевтични стратегии
В последните години все повече
болни с АХ са навременно диагностицирани и получават терапия, но
контролът на АХ остава далеч от
оптимален (6). Въпреки значителния напредък в терапевтичните ни
възможности, по-малко от половината от пациентите с АХ приемат
антихипертензивна терапия и помалко от една четвърт от тях постигат прицелните стойности на
АН (6, 7).
По данни от популационни проучвания, проведени в САЩ, едва
37% достигат прицелни стойности
на АН, а дори при тези с интензифициран терапевтичен режим задоволителен контрол има едва при
57% (значително по-нисък за пациентите с диабет – 38%) (8- 11).
Затова, в настоящото ръководство за поведение при АХ на Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество по
хипертония се поставя въпросът

не дали е необходима или не комбинираната антихипертензивна терапия, а дали има смисъл комбинираната терапия да бъде предхождана от монотерапия (12).
Доказано е, че за постигане на
контрол върху АН, при преобладаващата част от пациентите с АХ се
налага приложение на комбинирана антихипертензивна терапия за
постигане на прицелните стойности на АН (13).
Подходящите
терапевтични
стратегии в тези случаи са няколко и включват комбинирането на:
- Блокер на ренин ангиотензиновата система (РАС) - инхибитор
на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) или ангиотензин-рецепторен блокер (ARB) и тиазиден
диуретик
- Блокер на РАС (ACEi/ARB)
и блокер на калциевите канали
(ССВ)
- ССВ и тиазиден диуретик

Антихипертензивна
ефективност на
valsartan и valsartan/
hydrochlorothiazide
ARB са един от основните класове антихипертензивни медикаменти, използвани при лечение на
АХ, самостоятелно или в комбинация. Те блокират действието на
РАС, инхибирайки ангиотензин 1
рецептора за ангиотензин II.
Антихипертензивните комбина-
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Фигура 1. Понижаване на САН и ДАН с различни АRB (17)
Медикамент и дозировка

Средна промяна и 95% ДИ

ДИ – доверителен интервал; n – брой пациенти

ции, повлияващи РАС, са от особено значение, поради нейното специфично и важно участие в патофизиологията на сърдечносъдовата
и бъбречната патология. Инхибиторите на РАС не само намаляват
риска за сърдечносъдова болест,
но и предпазват таргетните органи
от увреда (14, 15).
Въпреки общия механизъм на
действие, медикаментите от този
клас се различават по между си
по някои фармакологични характеристики, които могат да окажат
влияние върху профила на ефективност и безопасност.
Valsartan е високо-селективен
рецепторен антагонист, който не
изисква биотрансформация за фармакологичната си активност. Поради дългия си ефект, може да се
прилага еднократно дневно.
В проучването PROBE* (16)
е оценена антихипертензивната ефикасност на два ARB с различни фармакологични профили valsartan и olmesartan - при пациенти с леко до умерена по степен
АХ. Критерий за включване е наличие на диастолно артериално налягане (ДАН) >95 mmHg и <110
mmHg след двуседмичен период
на изчистване от терапия.
Общо 114 участници се рандомизират на valsartan 160 mg или
на olmesartan 20 mg веднъж дневно и се проследяват осем седмици. Изходно, на края на втората и
на осмата седмица от лечението се
провежда амбулаторно 24-часово

Средна промяна и 95% ДИ

Промени в САН (mmHg)

мониториране на АН.
И двата медикамента значително понижават 24-часовите стойности на систолното артериално налягане (САН) и ДАН в сравнение
с изходните (p<0.001). На края на
втората седмица от лечението, обаче, средните 24-часови и дневните
стойности на САН и ДАН показват сигнификантно по-голяма редукция на фона на терапия с валсартан, в сравнение с олмесартан
(p<0.001).
Нощните стойности на АН в
края на втората седмица са по-ниска в групата с valsartan (p<0.01).
Разликата в антихипертензивната ефективност в двете рамена на
проучването персистира до осмата седмица от проследяването, макар и не така изразена: средните 24-часови и нощните стойности
на ДАН са по-ниски при лечение с
valsartan спрямо olmesartan.
И двата варианта на антихипертензивна терапия съществено понижават процента на стойностите на
САН и ДАН в денонощието, които са >140 mmHg за САН и >90
mmHg за ДАН. Тук отново се отчита предимство на valsartan в сравнение с olmesartan: в края на втората седмица - процентът над прицелни стойности за 24-часовото САН
и ДАН, и дневното САН и ДАН,
а в края на осмата седмица - процентът над прицелни показатели за
24-часовото ДАН и нощното САН
и ДАН са значително по-ниски.
При провеждане на амбулатор-
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Промени в ДАН (mmHg)

но 24-часово мониториране на АН
могат да се изчислят някои специфични показатели, като ефективност на медикамента в края на
интервала на дозиране и гладкост
(постоянство) на антихипертензивния ефект по време на денонощието. По тези два показателя авторите установяват предимство за
valsartan спрямо olmesartan.
Тези показатели са от значение,
тъй като показват поддържане на
антихипертензивната ефективност
и в края на периода на дозиране и
персистиране на антихипертензивния ефект дори и при липса на оптимален комплайънс.
Освен амбулаторните стойности
на АН, тези, измерени в лекарския
кабинет, също показват съществено понижение спрямо изходните
стойности в резултат на лечението. Средното понижение на САН и
ДАН отново е по-изразено в групата с прием на valsartan 160 mg
в сравнение с тази на терапия с
olmesartan 20 mg както на втората,
така и на осмата седмица от проследяването.
В мета-анализ на 31 рандомизирани клинични проучвания
(RCT) сe сравнява ефективността на valsartan с други 5 ARB
(candesartan, irbesartan, losartan,
olmesartan, telmisartan) за понижаване на САН и ДАН - и двата
дозови режима 160 и 320 mg показват по-добра ефективност от
losartan 100 mg и сравнима с тази
на останалите ARB (фиг. 1).
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на прием на valsartan+/HCT
Мета-анализ на девет рандомизирани, плацебо-контролирани
клинични проучвания с valsartan
и valsartan + HCT показа дозозависима ефикасност, значително
по-висока ефективност за комбинираната в сравнение с монотерапията (фиг. 2 и 3) и минимално
повишение на честотата на странични ефекти при по-високи дози
(18).
Целта на този анализ е да осигури на клиницистите данни за
очакваното понижение на стойностите на АН при използване на различни дози valsartan и
valsartan + HCT. Участниците са 4
278, като средната възраст в проучванията варира от 52 до 57 години.
Понижението на САН/ДАН
е съответно -14.4/11.1 mmHg
при прием на valsartan 160 mg и
-11.2/9 mmHg с valsartan 80 mg.
Добавянето на НСТ 12.5 и 25
mg осигурява по-голямо понижение на САН: -19.5 и -23.2 mmHg
с valsartan/HCT 160/12.5 mg и
160/25 mg, съответно.
Подобен модел на подобряване
на отговора на АН с повишаване
на дозите, както и с използване на
комбинирана терапия, се наблюдава във всички подгрупи, анализирани според пол, възраст, етнос
и индекс на телесна маса.
Комбинациите с НСТ 25 mg
изглежда имат минимални ползи пред тези с НСТ 12.5 mg при
хора в напреднала възраст, обратно на пациентите с обезитет, където ползите от увеличаване на
дозата на НСТ са много ясно изразени.
Процентът на болните, които достигат до прицелните стойности на АН (<140/90 mmHg), се
увеличава с повишаване на дозата и с използване на комбинирана терапия. Този процент е около
60% при използване на valsartan/
HCT 160/12.5-25 mg, 64% за
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valsartan/HCT 320/12.5 mg, 75%
за valsartan/HCT 320/25 mg, в
сравнение с 39% за valsartan 160
mg и 17% за плацебо.
АН следва циркаден ритъм с
понижение на стойностите през
нощта и повишение в ранните сутрешни часове при повечето хора.
При пациентите с АХ липсата на
нощен спад (non-dipping) на АН
и/или значителното покачване на
АН в ранните сутрешни часове са
свързани с по-висока честота на
инсулти и други сърдечносъдови
усложнения, което е особено изразено в напреднала възраст (19).
Затова някои изследователи
предлагат прием на антихипертензивните медикаменти вечер или
преди лягане, за да се съхрани
нормалният циркадиален ритъм.
Може да се предположи, обаче, че
полза от подобен прием би имало при медикаментите с непълна
24-часова ефективност, а идеалното антихипертензивно средство
трябва да осигурява 24-часов контрол, като запазва или възстановява нормалните циркадиални вариации.
Проучване в Италия доказва
наличието на подобни характеристики за valsartan - 24-часова
ефективност, независимо от времето на прием (20). При повече
от хиляда участници са сравнени
ефикасността и профилът на безопасност на valsartan (сутрешен
или вечерен прием) и lisinopril,
приложен сутрин, с помощта на
24-часово амбулаторно мониториране на АН - изходно, на 12-а и
на 26-та седмица.
Първоначалната
доза
на
valsartan сутрин или вечер е 160
mg, а за lisinopril - 20 mg. На четвъртата седмица дозата се удвоява, а на 12-ата седмица се добавя
НСТ, ако АН в лекарския кабинет
е >140/90 mmHg или амбулаторното АН е >130/80 mmHg.
Понижението
на
средните
24-часови стойности на амбулаторното САН на 12-та и на 26та седмица спрямо изхода е срав-

нимо в трите групи: 10.6 и 13.3
mmHg за valsartan сутрин, 9.8 и
12.3 mmHg за valsartan вечер, и
10.7 и 13.7 mmHg за lisinopril сутрин.
Нощните и ранните сутрешни стойности на АН не се различават, независимо от времето
на прием на valsartan. Вечерният прием на валсартан не намалява процента на non-dippers в сравнение със сутрешния прием. Терапията е добре поносима и в трите
рамена на проучването.
В проуването VELOCITY,
стартирането на антихипертензивната терапия с комбинацията valsartan + HCT намалява времето до достигане на прицелните
стойности на АН: 2.8 седмици са
необходими за постигане на АН
<140/90 mmHg на фона на комбинираната терапия в сравнение
с 3.9 седмици при монотерапия с
valsartan 160 mg и 4.3 седмици за
valsartan 80 mg (21).
Испанско проучване изследва антихипертензивната ефективност на valsartan 160 mg в зависимост от това дали медикаментът се прилага сутрин или вечер
(22). Включени са 90 участници с
проведено амбулаторно 48-часово
мониториране на АН - изходно и
след тримесечно лечение.
АН се понижава съществено
и в двете групи, без да се отчита значима разлика във величината на ефекта в зависимост от времето на прием. Приложението на
valsartan вечер, обаче, води до
сигнификантно повишение с 6%
(p<0.001) на съотношението дневни/нощни стойности на АН, което
съответства на относително намаление със 73% на броя на пациентите, при които не се изпълняват условията за нормален нощен
спад на АН (dipping).

Сърдечносъдова
протекция при
метаболитен синдром
Метаболитният
синдром
(МетС), който е съвкупност от
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%ДАН<140 mmHg

%САН<140 mmHg

Фигура 2. Вероятност за достигане на САН<140 mmHg и ДАН<90 mmHg след осемседмично valsartan+HCT 320/25 mg, valsartan 320 mg, HCT 25 mg и плацебо

Изходно САН (mmHg)

Изходно ДАН (mmHg)

%ДАН<80 mmHg

%САН<130 mmHg

Фигура 3. Вероятност за достигане на САН<130 mmHg и ДАН<80 mmHg след осемседмично valsartan+HCT 320/25 mg, valsartan 320 mg, HCT 25 mg и плацебо

Изходно САН (mmHg)

рискови фактори, включващи затлъстяване, АХ, инсулинова резистентност и дислипидемия, е свързан с повишен риск за сърдечносъдови усложнения и за развитие
на ДТ2.
Поведението и лечението при
МетС включват промяна в стила на живот (калорийна рестрикция, редовни физически упражнения, намален прием на наситени мазнини/холестерол и отказ от
тютюнопушене), едновременно с
фармакологично лечение, насочено към отделните компоненти на
МетС (липидопонижаващи и антихипертензивни средства).
Повечето пациенти с МетС са
с АХ или високо-нормално АН,
което е един от най-важните модифицируеми рискови фактори в

Изходно ДАН (mmHg)

тази група. Блокерите на РАС са
средство на първи избор при такива болни, тъй като освен антихипертензивния им ефект, те са
от полза и за повлияване на други аспекти на МетС, включително атерогенния липиден профил и
инсулиновата резистентност.
Проучването VALUE* сравнява, при еднаква степен на контрол на АН, ефектите на валсартан-базираната и амлодипин-базираната терапия върху сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при пациенти с АХ и висок
риск за сърдечносъдово заболяване (ССЗ) (23).
Включени са повече от 15 000
хипертоници над 50-годишна възраст с наличие на комбинация от
рискови фактори (ДТ2, тютюно-
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пушене, левокамерна хипертрофия, протеинурия, повишен серумен креатинин) или известно ССЗ.
Сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност не се различават между групите, но при прием на valsartan се наблюдава понижение на риска за новодиагностициран ДТ2 с 23% в сравнение
с amlodipine.
По-късно е проведено и още
едно проучване - NAVIGATOR*
- с 9 306 участници с нарушен
глюкозен толеранс, рандомизирани на valsartan или на плацебо и проследени пет години (24).
Честотата на развитие на ДТ2 за
този период е 33.1% в групата с
valsartan, в сравнение с 36.8% в
плацебо-групата, което означава
14% относително понижение на
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Реимбурсиран от НЗОК!

Лекарствен продукт, отпуска се по лекарско предписание.
КХП Sarteg: 18.12.2008; КХП Sarteg HCT: 20.03.2009
За пълна информация:
ТП ЕГИС ФАРМАСЮТИКЪЛС
България
София 1113, ул. Александър Жендов №6, ет. 6, тел.:
02/987 60 40
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риска (р<0.001).
Около 60% от пациентите със
захарен диабет (ЗД) имат съпътстваща АХ, което значително увеличава риска за нежелани сърдечносъдови събития, ретинопатия и нефропатия. Прицелните
стойности на АН при диабетиците (<140/85 mmHg) са по-ниски
в сравнение с останалата част от
популацията, но тяхното постигане е значително затруднено и в
голяма част от случаите се налага
използване на комбинирана антихипертензивна терапия.
Подгрупов анализ на кохортите със или без ЗД в три рандомизирани клинични проучвания
(25) - Val-MARC*, VALOR* и
VELOCITY*, оценяващи антихипертензивната ефикасност и поносимост на терапията с valsartan,
самостоятелно или в комбинация
с HCT - демонстрира кога и как
е най-подходящо да се инициира
комбинирана антихипертензивна
терапия при диабетици.
Участниците в тези три проучвания са повече от 3 000. Около
10-12% от тях са със ЗД. Степента на понижение на АН е сходна в
подгрупите на диабетиците и останалата част от изследваните. И
в трите проучвания комбинираната терапия (valsartan + HCT) е поефективна в сравнение с монотерапията с valsartan както при диабетици, така и при не-диабетици.

секция медицината днес в българия
Вероятността за достигане
до таргетните стойности на АН
при болните със ЗД е по-висока
при използване на комбинирана
(valsartan + HCT) в сравнение с
монотератия с valsartan и в трите
проучвания - около три пъти повече участници постигат прицелното ниво на АН при лечение с
valsartan + HCT.

Ефекти на valsartan
върху hsCRP
Увеличените нива на високочувствителния С-реактивен протеин (hs-CRP) са свързани с повишена честота на инфаркти, инсулти и сърдечносъдова смъртност и съвместно с други рискови фактори, като АХ, водят до допълнително нарастване на риска
за нежелани сърдечносъдови събития.
Известно е, че ангиотензин II,
повишава АН, като има и проинфламаторен ефект, с което може
да се обясни и установения в експериментални и клинични изследвания противовъзпалителен ефект
на някои ARB.
Проучването Val-MARC* оценява ефектите на монотерапията с
valsartan и на комбинираната терапия valsartan/HCT върху стойностите на hs-CRP и на АН при
проследяване от 12 седмици (26).
Участниците са 1 668, с изходно АН >/=160/100 mmHg, рандомизирани на valsartan 160 mg или

на valsartan/HCT 160/12.5 mg за
две седмици с форсирано титриране до valsartan 320 mg или на
valsartan/HCT 320/12.5 mg за останалата част от проследяването.
След шест седмици САН (-25
спрямо -18 mmHg; р<0.001)
и ДАН (-14 спрямо -9 mmHg;
р<0.001) се понижават в по-голяма степен при пациентите, които приемат valsartan/HCT в сравнение с тези на монотерапия с
valsartan. Промяната в стойностите на hsCRP, обаче, е -0.12 mg/l
при монотерапия с valsartan спрямо +0.05 mg/l при комбиниране с
НСТ. Разликата между групите е
13.3% (р<0.001).
Описаната разлика в начина на
повлияване на hsCRP е налична
във всички изследвани подгрупи и
е независима от факта, че понижението на АН е по-изразено в рамото с комбинирана терапия. Приложението на valsartan води до намаляване на hsCRP дори и при болните на терапия със статин.
Това позволява на авторите да направят заключението,
че valsartan понижава нивата на
hsCRP по начин, който е независим от понижението на АН
(ефект, който се неутрализира при
комбиниране на valsartan с НСТ)
и потвърждава данните за наличие
на противовъзпалителни ефекти
на ARB, в допълнение към антихипертензивното им действие.

Изводи за клиничната практика:
l Valsartan е ARB с висока селективност към рецепторите за ангиотензин II и без необходимост от биотрансформация
l Valsartan, самостоятелно или в комбинация с НСТ, понижава значително стойностите на АН, като ефективността е по-голяма при комбинираната терапия и е правопропорционална на използваната доза
l Valsartan и valsartan/HCT имат 24-часова ефикасност,
със запазване или възстановяване на нормалния циркадиален ритъм със спад на АН през нощта и предотвратяване на рязкото повишаване на стойностите на АН в ранните сутрешни часове, като описаните ефекти не зависят
от това, дали медикаментът се приема сутрин или вечер
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l За пациенти, при които липсва нощен dipping, вечерният прием на valsartan може да нормализира циркадната
вариабилност на стойностите на АН
l Приложението на valsartan намалява честотата на новодиагностициран ДТ2 при пациентите с повишен риск за
ССЗ или с предиабет
l Самостоятелният прием на valsartan води до понижение на стойностите на hs-CRP, независимо от ефектите
си върху АН
l Фиксираната комбинация на valsartan и НСТ води до
скъсяване на времето за достигане до желаните стойности на АН
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* Акроними на клинични проучвания:
NAVIGATOR - Nateglinide and Valsartan in
Impaired Glucose Tolerance Outcomes Research
PROBE - prospective, randomized, open-label,
blinded endpoint
Val-MARC - Valsartan-Managing Blood Pressure Aggressively and Evaluating Reductions in
hsCRP
VALOR - Valsartan uHCTZ Combination Therapy in Patients With Moderate to Severe Systolic Hypertension
VELOCITY - Valsartan Effectiveness in Lowering Blood Pressure Comparative Study
VALUE - Valsartan Antihypertensive Longterm Use Evaluation
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Такоцубо синдром. Какво ново?
Доц. д-р Сотир Марчев, д.м. изпълнителен директор на Българския кардиологичен
институт; изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по
кардиология - Плевен; републикански консултант по кардиология
СБАЛ по кардиология - Плевен
Имейл: sotir@4xm.com, уебсайт: http://sotirmarchev.tripod.com/pers_bg.htm
През 2014 година публикувах в списание Кардио Д статия
(1), посветена на стрес-индуцираната (Такоцубо, Takotsubo)
кардиомиопатия. Какво се е
променило днес, три години
по-късно?

Ново име
В официалната позиция на Работната група по Такоцубо синдром
към Асоциацията по сърдечна недостатъчност на Европейското кардиологично дружество (ESC) (2) се
препоръчва използването на термина „Такоцубо синдром“ и да се избягва употребата към името на термина „кардиомиопатия“.
Основанието за предложената
терминологична промяна е фактът,
че диагнозата при това състояние се
поставя на базата на набор от клинични находки и така отговаря на
критериите за клиничен синдром.
Докато „кардиомиопатия“ е термин
за първично засягане на миокарда.
Обаче, тъй като точната патогенеза на заболяването остава неизвестна, в световен мащаб в публикациите продължава да се използва
терминът „кардиомиопатия“, включително и на официалните конгреси на ESC.

Нова класификация
Съгласно актуалните препоръки
за лечение на остър миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI) от
2017 г. на ESC (3):
Такоцубо синдромът е вид миокарден инфаркт с необструктира-

ни коронарни артерии (MINOCA).
В новата глава 9 от препоръките,
посветена на миокардния инфаркт с
необструктирани (<50%) коронарни
артерии, се подчертава, че MINOCA
не е нова нозологична единица, а
само временна работна диагноза,
докато лекарят търси подлежащата
причина.
Оптималната
терапия
на
MINOCA зависи от откритата конкретна етиологична причина. Причините могат да бъдат:
1. Коронарни (руптура, улцерация, ерозия, фисура, дисекация), когато в момента на диагнозата коронарната обструкция е под 50%
2. Несъответствие между нуждите и доставката на кислород към миокарда (напр. коронарен спазъм или
коронарен емболизъм)
3. Коронарна ендотелна дисфункция (например микросъдов спазъм)
4. Некоронарни (например миокардит или Такоцубо синдром)
Последните две имитират миокарден инфаркт, но е по-добре да
се класифицират като състояния на
миокардна увреда (3).
В публикуваната през 2017 г. позиция на работната група на ESC за
миокарден инфаркт с необструктирани коронарни артерии (MINOCA)
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(2) също се подчертава, че MINOCA
е работна диагноза, към която кардиологът трябва да се отнася както към диагнозата „сърдечна недостатъчност“ – винаги търсейки конкретната етиология.
В Позицията на Работната група
по Такоцубо синдром към Асоциацията по сърдечна недостатъчност
на ESC (2) се препоръчва използването на термините първичен и вторичен Такоцубо синдром:
l Първичен Такоцубо синдром е
когато острите сърдечни оплаквания
са първият повод за търсене на медицинска помощ
l Вторичен Такоцубо синдром
е когато има предшестващо значимо вътрешно, хирургично, анестезиологично, акушерско или психично заболяване или състояние, чиито симптоми или лечение провокират катехоламиновия излив, довел
до Такоцубо синдром
Напоследък, се изтъква възможността да има леки форми на заболяването, при които не е разгърната неговата пълната клинична картина и затова да остават неразпознати (4).

Нови критерии
В позицията на работната група
по Такоцубо синдром към Асоциацията по сърдечна недостатъчност
на ESC (2) се препоръчват нов набор от критерии, според които пациентите с миокардна увреда при
феохромоцитом не се изключват от
диагнозата, а се класифицират като
вторичен Такоцубо синдром. Към
критериите е добавено и повишение
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на натриуретичните пептиди (BNP и
NT-proBNP):
1. Преходни регионални аномалии на движението на стената на лявата или дясната камера, които често, но не винаги, се предхождат от
стресов тригер (емоционален или
физически)
2. Аномалиите на регионалното
движение на стената обикновено се
простират извън едно епикарно съдово русло и често водят до циркумферентна дисфункция на участващите вентрикулни сегменти
3. Липсата на атеросклеротична
коронарна артериална болест, включително остра руптура на плака, образуване на тромби и коронарна дисекация или други патологични състояния, които да обяснят наблюдаваната временна левокамерна дисфункция (например хипертрофична
кардиомиопатия, вирусен миокардит)
4. Нови и обратими ЕКГ аномалии (ST-елевация или депресия, ляв
бедрен блок, инверсия на Т-вълна и/
или удължаване на QTc) по време
на острата фаза (3 месеца). Понякога левият бедрен блок може да остане постоянно.
5. Значително повишение на серумните натриуретични пептиди
(BNP или NT-proBNP) по време на
острата фаза
6. Положително, но относително малко повишение на сърдечния
тропонин, измерено с конвенционален анализ (т.е. несъответствие между нивото на тропонина и обема на
засегнатия миокард). Има описани
единични случаи с нормален тропонин.
7. Възстановяване на камерната
систолна функция при образно проследяване (3-6 месеца)
И положителните емоции могат да причинят Такоцубо синдром.
Докато при описанието на първите
случаи изпъкваше съобщаването на
негативни новини като провокиращ
фактор, днес вече се описват и пациенти с Такоцубо синдром, причинен от положителни новини - печалба от лотария, честване годишнина,
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победа на любимия спортен отбор...
Такоцубо синдром след положително събитие или новина се оценява на 1.1% от всички регистрирани
пациенти с болестта и само 4.1% от
пациентите, при които е налице емоционален тригер.
Такоцубо синдром, причинен от
радостни новини и събития, често
бива наричан Синдром на щастливото сърце (Happy Heart Syndrome)
(5) или Диагорас синдром - на името на митологичен гръцки олимпийски шампион, живял на остров Родос 500 г. пр. н.е. Той починал внезапно от радост когато и двамата му
сина стават също олимпийски шампиони като него и го качват на раменете си под радостните възгласи на
зрителите на стадиона (6).
Различна е реакцията на вегетативната нервна система при положителни спрямо отрицателни новини и събития.
l При негативни ситуации има
активиране на симпатикусовата
нервна система и/или потискане на
парасимпатикусовата нервна система. Сърдечносъдовите последствия на това могат да бъдат животозастрашаващи аритмии, Такоцубо
синдром и дори внезапна сърдечна
смърт.
l При положителни ситуации активирането на симпатикусовия дял
на автономната нервна система се
съчетава с едновременно активиране и на парасимпатикуса.
Има различни съобщения за
ефекта на положителните емоции върху сърдечното здраве. Според едни публикации, в дългосрочен план те се асоциират с намален
риск за сърдечносъдови заболявания. Според други, те също могат да
провокират коронарни инциденти.
Вероятността един човек да получи
сърдечносъдово събитие на рождения си ден е с 27% по-висока спрямо друг ден от годината (7).
Позитивните и негативните събития, въпреки противоположността
си, вероятно споделят общ път в
централната нервна система, който
може да доведе до Такоцубо синд-

ром при някои хора.

Нови ЕКГ белези
Липсата на патологични Q-зъбци
+ ST-депресия в отвеждане aVR +
липса на ST-елевация във V1 се посочват за триада, характерна за Такоцубо синдрома, която помага за
неговото различаване от миокардния инфаркт, дължащ се на коронарна оклузия (7).

Бета блокерите
не помагат? АСЕинхибиторите/АТблокерите са от полза?
Въпреки, че бета-блокерите обичайно са първи избор в стресови
ситуации (8), съвременната медицина не разполага с данни за ползата от приложението на бета-блокери в острия стадий за овладяване на симптоматиката (тъй като са
кардиодепресивни), нито с доказателства, че бета-блокерите намаляват риска за рецидив на Такоцубо
синдрома.
На практика, половината от пациентите с рецидив са приемали бета-блокери по времето на настъпването на второто им събитие (9).
Според някои проучвания, ACE-инхибиторите/ангиотензин рецепторните блокери (ARB) имат предимство пред бета-блокерите и за овладяване на острата симптоматика и
за намаляване на риска за рецидив
(9).
Пациентите с Такоцубо синдром
обикновено са възрастни хора, често имат придружаваща хипертония, заради която не рядко приемат
АСЕ-инхибитор и/или бета-блокер.
Тъй като обикновено работната
диагноза при постъпването на пациентите със стрес-индуцирана кардиомиопатия е „остър коронарен
синдром“, те най-често изходно биват наситени с антиагреганти (ацетилсалицилова киселина и тиенопиридин) и, ако инвазивната процедура е с радиален достъп, получават и
нефракциониран хепарин.
Поради липсата на убедителни
данни за ползите от медикаментозното лечение на шока при Такоцу-
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бо синдром (10), днес все повече се
опитва лечение на тежките случаи
в острия стадий с механична подкрепа на миокарда и чрез екстракорпорална мембранна оксигенация
(ECMO).
Прогнозата е по-лоша, отколкото се смяташе досега. При първоначалното описание на това относително ново заболяване се акцентираше на добрата прогноза на пациентите спрямо тези с остър коронарен синдром.
Напредъкът в интервенционалното лечение на ИБС и липсата на
значим напредък в лечението на Такоцубо синдрома обаче промени
съотношението във вътреболничната смъртност при тези две състояния.
Обратно на предишните оценки,
острият стадий на Такоцубо синдрома е животозастрашаващо състояние със смъртност, сравнима с
тази при остър коронарен синдром
(3.7 срещу 5.3%, р=0.26) (9).
Прогнозата зависи и от вида
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стрес, отключил заболяването –
при психически стрес тя е по-добра, а при физически стрес, съпътстващо заболяване – по-лоша. Когато провокиращия фактор е друго
предшестващо заболяване на пациента, тогава прогнозата е по-лоша и
често зависи и от тежестта на това
първично заболяване.
Физически тригер, остро неврологично или психично заболяване, висок тропонин и ниска фракция на изтласкване при постъпването са независими предиктори за
вътреболнични усложнения при пациентите с Такоцубо синдром (9).
Ниската гломерулна филтрация и
аритмиите също предсказват по-лоша прогноза.
Такоцубо синдромът и перипарталната кардиомиопатия са остри
кардиомиопатии, без данни за хронифициране. Днес обаче, при случаи с Такоцубо синдром, за които
на базата на клиничната картина се
смята, че е настъпило пълно обратно възстановяване, с тъканна доп-
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лер ехокардиография и с магнитно
резонансно изобразяване, се откриват трайни остатъчни поражения в
миокарда.
Левокамерната фракция на изтласкване обикновено се нормализира за 12 седмици, но ЕКГ промените и нивата на мозъчния натриуретичен пептид (BNP) може да отнемат 6-12 месеца да се възстановят, и в някои случаи може да останат постоянно променени, например ако остане миокарден цикатрикс (2).
Такоцубо синдромът е впечатляваща преходна остра сърдечна недостатъчност, често провокирана от
остър стрес, което и днес си остава
енигматично заболяване, често пропускано, подценявано и неразбрано.
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Фамилната аденоматозна полипоза (ФАП, FAP) и атенюираните й форми са автозомно-доминантни генетични заболявания. Свързани са с многобройни полипи на дебелото
черво, екстраколонични прояви
и повишен риск от развитие на
колоректален карцином и тумори на други органи и тъкани (щитовидна жлеза, нервна система, кожа, яйчници, пикочен мехур, ендометриум).
Алгоритъмът за контрол на тези пациенти включва редовен годишен
мониторинг, консервативен и хирургичен подход, с цел намаляване на
риска за други неоплазми. Обичайната хирургична процедура е профилактична реконструктивна проктоколектомия, проведена в ранна възраст. Тя осигурява на пациентите с ФАП по-добро качество и по-дълга
продължителност на живот.

ФАП e група от сходни синдроми, характеризиращи се с над
100, а често и с хиляди полипи
в дебелото черво. Заболяването е обусловено генетично, като
са налице също разнообразни
екстраколични прояви.
Хирургичното лечение има повече профилактичен характер поради факта, че 3/4 от пациентите ще развият ко лоректален карцином (КРК) между трето и четвърто десетилетие от живота си.
Средната смъртност при тях е на
42 години (1).
Атенюираната ФАП (aФАП)
и MUTYH-асоциираната полипоза (МАП)* се проявяват 1015 години по-късно, като при тях
има значително по-малко полипи
– 10, 30, 100. Въпреки това, пожизненият риск за рак на дебело-

то черво също е висок (от 43%
до 100% при липса на системен
мониторинг).
Цел: Целта на проучването е
преглед на съвременните препоръки за профилактична проктоколектомия, при пациенти с доказан ФАП. Разглеждат се също алтернативни консервативни и хирургични подходи за превенция
на КРК.
Методи: Използвани бяха консенсусите на ESMO, ACG, ACS
за диагностично-терапевтичен алгоритъм при ФАП. Анализирани
се данни за различните подходи
в диагностичен и терапевтичен
план, при пациенти с наследствена аденоматозна полипоза, при
такива с мутация в гените APC и
MUTYH, съответно в класическа
и атенюирана форма.

Допълнителни критерии, по
които се разглеждаха пациентите, са: възраст; тежест на полипозата - хистологична оценка, количество на аденомите, засягане
на ректума; желание за репродукция; комплайънс за последващо
следене. Направи се обзор на литературата, свързана с осъществяването на профилактична колектомия при ФАП**.
Поведение: При пациенти с
ФАП, алгоритъмът на действие
включва активно следене и профилактична хирургия, при първа
възможност. Тя е в обем съответно прокто-колектомия, с дефинитивна илеостома или IPAA.
Друга възможност е субтоталната колектомия с IRA. Пациентите с аФАП или МАП с дясна
локализация на полипите, могат
да се подложат на дясна хемиколектомия.
И трите вида колектомия имат
своите предимства и недостатъци, но най-издържана от онкологична гледна точка е проктоколектомията с ръчно съшита IPAA,
поради възможността за пълна
мукозектомия.
Пациентите с повишен риск
за дезмоидни тумори, в хода на
ФАП, не се оперират профилактично. Те се следят активно с
горни и долни ендоскопии, УЗ на
щитовидната жлеза, компютърна томография и магнитно резонансно изобразяване (МРИ).
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Това се прави и след операция
за да се открият навреме усложненията и екстраколичните прояви на ФАП. Разработват се методи за медикаментозна профилактика, но няма ясно становище за
ползите от нея.
Генетика
и
проявление:
Класическата ФАП, се дължи
на герминативна (nonsence или
frameshift) мутация в APC-гена на 5q21-22, отговорен за синтезата на белтъци, участващи в
клетъчната сигнална трансдукция
и адхезия (1, 2).
Освен това се инхибира апоптозата, което позволява да се
получат още мутации (KRAS,
p53), в дефектните клетки и последваща малигнизация. Мутации в гени, отговорни за клетъчната репарация, водят до микросателитна нестабилност (MSI), с
ключова роля в патогенезата на
колоректалния
аденокарцином,
при ФАП.
Унаследява се автозомно-доминантно, с пенетрантност почти
100% до 40-годишна възраст, но
в 10-30% от случаите на ФАП,
това е де ново мутация (2).Честотата е приблизително 1 на 10
000 раждания и е многократно
по-висока в семействата с наследствена мутация (3).
Броят на полипите и малигненият им потенциал са в пряка зависимост от мястото на мутацията в гена, но винаги са над
100 (4-8). Екстраколична изява
на FAP са други аденоми в ГИТ,
особено в дуоденума, където се
развиват перипапиларно и могат
да предизвикат обструкция.
При 15% от пациентите се наблюдават локално инвазивни дезмоидни тумори***, най-често в
мезентериума и абдоминалната
стена, които са втората най-честа
причина за смъртта им (1).
Между второ и трето десетилетие значително се увеличава рискът за папиларен тиреоиден карцином – 6.1%, според
Markowitz и сътр., и до 12% за
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бенигнени заболявания на щитовидната жлеза (9).
Ролята на APC гена е доказана за първи път, при пациенти със синдром на Gardner (10).
Той е вариант на ФАП, асоцииран с тежка полипоза в ГИТ, който може да се прояви още с хепатобластом, папиларен тиреоиден
карцином, остеоми, периампуларни аденоми, дезмоидни и епидермални тумори, кожни липоми, полиодонтия.
Има пряка корелация, в наличието на екстраколични прояви
на ФАП, с мястото на мутацията в APC гена - най-висока е честотата между 976–1,067 и 1,310–
2,011 кодони (11).
Друг вариант е синдромът на
Turcot - освен значителен брой
аденоматозни полипи на колона, включва и тумори на нервната система –медулобластом, глиобластом.
Характерна е ранна малигнизация на полипите (преди 30-годишна възраст), вероятно дължаща се на синхронни мутации
в други гени – MLH1 в 3p21.3 и
PMS2 в 7p22, за тип 1, които се
унаследяват автозомно-рецисивно.
При тип 2, мутацията е в същия ген, като при ФАП, унаследява се автозомно-доминантно.
Тип 1 се означава като „истински“ синдром на Turcot, докато
тип 2 е много по-близо до класическата FAP (12, 13, 14).
аФАП може да се развие на
базата на APC мутации, с доминантно унаследяване и специфична локализация в APC-гена – 1
до 5 екзон, между 3 и 1596 кодон
и в 9 екзон (15).
Друга възможност е герминативни миссенс мутации в
MUTYH- гена - Y165C и G382D,
обозначавана като МAP (16).
MAP се унаследява автозомнорецисивно и хетерозиготните носители имат слабо повишен риск
за КРК, спрямо здравите хора
(около 1%).
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При нея броят на полипите е
между 10 и 100 и се развива на
по-късна възраст (50-60 години). Те са разположени предилекционно проксимално от лявата
флексура на колона (17, 18).
Поради късната клинична изява, когато се открият полипите, често те вече са малигнизирали. Това донякъде е пречка за
идентифицирането на МАP, особено при малък брой на полипите, защото случаите се третират
като аденокарцином и не винаги
се изследват генетично.
За генетично тестване за
MUTYH-мутация са показани
всички пациенти с над 10 аденома в дебелото черво, с между 10
и 100 хиперпластични полипа на
дебелото черво, преди 40-годишна възраст, с фамилна анамнеза
за полипозен синдром и негативни за APC-мутация.
За генетично изследване на
APC гена, са показани всички
пациенти с над 10 аденома в дебелото черво, фамилна обремененост, екстраколични прояви на
ФАП, в комбинация с медицинска история за полипи в дебелото черво.
За секвениране на гените се
използват левкоцити от периферна кръв (19). Ако се потвърди
диагнозата FAP или MAP, всички
роднини подлежат на генетичен
скрининг. Ако тестуването не потвърди диагноза, не се изключва
възможността пациентът да има
ФАП, свързан с мутации в други
гени или Lynch-синдром (20-23).
Хистопатология: Дебелочревните аденоми са най-честите бенигнени новообразувания. Макроскопски се разделят на тубуларни, вилозни и тубуловилозни.
Тубуларните са гладки, на широка основа, а вилозните са розово-червени, налобени, често единични. Тубуловилозните имат характеристиките и на двата вида.
Най-често малигнизират вилозните аденоми. При ФАП, по-голяма част от аденомите са тубу-

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 89

Списание мд
ларни.
Хистологично, аденомите се
разделят в зависимост от степента на диспластични промени в
епитела:
l При високо диференцираните, епителът и жлезите наподобяват тези на нормалната чревна
мукоза, но може да има по-чести
митози или по-слаба слузна секреция.
l При умерено диференцираните, жлезиститият епител се дедиференцира и се наблюдава слаба дезорганизация в структурата на подреждане на клетките в
няколко реда. С отдалечаване от
базалната ламина се увеличава
дезорганизацията. Ядрата показват признаци на хиперактивност.
Има много клетки в митоза.
l При ниско диференцираните,
слузообразуващият епител липсва и е заменен от недиференцирани клетки, с тъмна цитоплазма.
Има значително количество делящи се клетки и се наблюдават
атипични митози. Освен клетъчен, се наблюдава и структурен
атипизъм, но няма прояви на инфилтративен растеж в субмукозата. Това се асоциира с типичния
микроскопски вид на in situ карцинома (24, 25).
Диагноза и профилактика:
Диагнозата и проследяването на
пациентите с новооткрита или
фамилна колоректална полипоза
(без усложнения) се осъществяват в условията на гастроентерологична клиника. Ако има симптоми, клиничната картина може
да е първата крачка към диагнозата.
Анамнестични данни са: изхождане на кръв, слуз или диарични изпражнения; тенезми; метеоризъм; коремна колика или
болка; гадене и повръщане; прояви на метаболитен и/или електролитен дисбаланс; фамилна анамнеза.
Лабораторно могат да се установят анемия, хипопротеинемия,
хипокалиемия. При физикалния
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преглед може да се установи усилена или вяла перисталтика, при
туширането да се палпират полипи в ректума, да се види кръв
или слуз по ръкавицата.
Тази симптоматика е неспецифична, което налага използването на образни и инструментални
изследвания. При рентгенография с бариев контраст или иригография може да се видят поголемите полипи. Диагностична
стойност има „виртуалната колоноскопия“, като неинвазивно изследване.
„Златен стандарт“ е фиброколоноскопията. Тя позволява
пълно и високо информативно
оглеждане на целия колон и терминалния илеум, с хистоморфологична оценка на състоянието
на мукозата.
Откриването на повече от 10
полипа поставя пациентите в група с висок риск, налагаща повторна колоноскопия в рамките
на една година. Препоръките са
за сигмоидо- и колоноскопии на
всеки две години, след 12-14-годишна възраст, за FAP и след 1820-а година, за MAP.
След 25-годишна възраст да се
прави ултрасонография на щитовидната жлеза, както и горна ендоскопия. При клинична симптоматика и фамилна история за дезмоидни тумори и тумори на нервната система, да се правят скринингови скенер и МРИ (20, 26).
Показания за оперативно
лечение и избор на подходящата процедура: Всички пациенти с ФАП са изложени на сериозен риск за развитие на КРК. За
класическата форма, свързана с
APC-гена, средната възраст е 40
години, като за Gardner и Turcot
вариантите е дори по-ниска – под
30 години.
Тези пациенти са показани за
профилактична колектомия, преди развитието на карцином, но
остават въпросите: какъв да е
обемът на операцията; на каква
възраст да се предприеме; дали

ще се постигне желаният ефект?
Трябва да се отбележи, че независимо от обема на операцията, рискът за развитието на аденокарцином на анастомозата остава, както и рискът спрямо
екстраколичните прояви на ФАП
– дезмоидни тумори, тиреоидна
патология, тумори в други отдели на ГИТ, тумори в ЦНС…
Целта на профилактичната хирургия при ФАП, е да се елиминира или да се намали рискът за
малигнизация на полипите, да се
постигне колон, свободен от полипи.
Обемът на колектомията зависи от тежестта на полипозата и степента на дисплазия в полипите. При засягане на ректума
от над 20 полипа, наличието на
големи ректални полипи, над 10
mm, при наличието на високостепенна дисплазия, е показано да
се направи ресторативна проктоколектомия, с извеждане на илеостома или илео-анална анастомоза с J-pouch (IPAA).
Резервоарът се прави с голяма
дължина (15-16 cm), което улеснява достигане на сегмента дистално и подобрява следоперативното качество на живот. Радикална колектомия с извеждане на
илеостома е рядка алтернатива
за профилактична хирургия. Тя
може да се предприеме, при пациенти с дисфункция на аналния
сфинктер, техническа невъзможност за изпълнение на IPAA, нисък ректален рак.
При по-слабо засягане на ректума, желание за съдействие на
пациента в последващото следене, при млади нераждали жени
може да се направи колектомия с
илео-ректална аностомоза (IRA)
(20, 26).
И двата типа хирургична намеса имат своите плюсове и минуси: при първата основен проблем е чревната инконтиненция,
психологическото бреме за пациента, усложненията от страна на
мезоректалната ексцизия (сексу-
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ална и уринарна дисфункция).
Дори да се направи IPAA, в
повечето случаи е необходимо
извеждането на протективна илеостома, за няколко месеца, с оглед запазване на анастомозата до
пълното и заздравяване (27).
За сметка на по-малкото усложнения и по-ниския морбидитет, при IRA остава рискът за
развитие на неоплазма в остатъчния ректум, което да наложи тоталната проктектомия на втори
етап.
За да се предотврати малигнизацията е необходимо строго следене на тези пациенти, с чести
ректоскопии, биопсии на мукозата и ендоскопско отстраняване на
по-големите ректални полипи.
Фактор, който наклонява везните в полза на IPAA, спрямо
IRA, е генотипът на мутацията,
при фенотипно проявена полипоза – между кодони 1250–1464 на
APC-гена тя е свързана с дифузна тежка полипоза (28).
Друг фактор е ниският комплайънс на пациентите за последващо следене. Обикновено профилактичната колектомия се планира за възрастта между 15 и 25 години, като от значение са желанието на пациента, възрастта и
психическото му състояние.
Докато асимптомната полипоза търпи отлагане до след второто десетилетие от живота, то при
клинично проявената (кървене,
диария, малабсорбция, забавяне
в растежа, тежък електролитен
и метаболитен дисбаланс) операцията трябва да се осъществи
в най-кратки срокове. Така също
и когато се открият над 1000 полипа, тежка дисплазия или карцином – монолокуларен или синхронен.
В случаите, когато пациентът има голям риск за развитие
на дезмоидни тумори, операцията трябва да се отложи максимално във времето, докато стане неизбежна. Установено е, че локалната травма може да провокира
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Фигура 1. Собствени материали от осъществени проктоколектомии:
а) ФАП; б) аФАП с карцином на цьок ум и сигма;
в) аФАП с карцином на цьокум и c.transversum.

появата им, затова в тези случаи
профилактична колектомия не е
показана (28, 29).
аФАП се развива 10-20 години
по-късно от класическата и позволява по-дълъг период на следене, без предприемане на оперативно лечение. Тя е и по-подходяща за органосъхраняващо
лечение: колектомия с IRA или
дясна хемиколектомия (при дясна
локализация на полипите) (15).
Независимо от по-леката форма на полипоза и липсата на
екстраколични прояви, при тези
пациенти има повишен риск за
КРК на базата на дисплазия в полипите (Фигура 1). Ето защо е
необходимо доживотното следене с планови ендоскопии (30, 31).
Макар и да има установен алгоритъм на поведение при пациентите с ФАП, аФАП и МАП, не
винаги се постигат желаните резултати. Причината за това е, че
дори при радикална операция, генетичният дефект остава, което
запазва и риска за ректален рак,
при пациенти със съхранен ректум (31, 32).
Може да се развие също рак на
кожно-аналната линия, при паци-
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енти колектомирани с IPAA (31,
33, 34, 35, 41) или при такива с
дефинитивна илеостома (36-38).
IPAA по същество е илеостома
и за нея са характерни същите
усложнения, каквито при илеокутанните стоми. В резултат на
химичното и механичното дразнене могат да доведат до дебелочревна метаплазия на мукозата, на чиято база да се развие и
аденокарцином (36).
Мукозектомията до зъбчатата линия донякъде намалява риска за рак на IPAA, но не напълно. Възможността за мукозектомия е и основното предимство на
ръчно зашитите илео-анални анастомози пред механично зашитите с циркулярен стаплер (39, 40).
Медикаментозна профилактика: При пациенти с аФАП,
както и при тези, които са противопоказани за профилактична колектомия, се изпробват различни
методи за медикаментозна профилактика с противовъзпалителни препарати – ацетилсалицилова киселина, sulindac, piroxicam,
celecoxibe и други селективни
COX-2 инхибитори (42-45).
Клинични проучвания пока-
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заха, че нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВC) намаляват тежестта на наличната полипоза и до някаква степен появата на нови полипи. Не е доказана превантивната
им роля за КРК, с изключение на
COX-2 инхибиторите, в частност
celecoxibe (46, 47).
* синоними: мултиплена колоректална аденоматоза; автозомно рецесивна; MYH-свързана полипоза
** използвани са онлайн търсачките: https://
scholar.google.bg,
www.ncbi.nlm.nih.gov,
www.springeropen.com, https://hccpjournal.
biomedcentral.com. Използвани се следните
ключови думи при търсенето: FAP, familial
adenomatous polyposis, prophylactic surgery,
guidelines, colectomy, procto-colectomy, IPAA
(Илео-Пауч Анална Анастомоза), IRA (Илео
ректо анастомоза), attenuated FAP.
*** ФАП-свързани десмоидни тумори (DTs),
известни още като агресивна фиброматоза,
са фибробластни абдоминални или екстраабдоминални неоплазми, които могат да
протичат асимптомно или по-често локално
инвазивно, но имат нисък потенциал за
метастазиране.
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Ракът на пикочния мехур е на второ място по честота при злокачествените заболявания на пикочополовата система (1). Заболяването се среща предимно при мъже над 60-годишна възраст. В ЕС заболеваемостта е
19.5/100 000, а смъртността е 7.9/100 000 годишно.
В България за 2013 година броят на морфологично доказаните случаи
на рак на пикочния мехур е 1678. Процентът на мъжете, заболели от рак
на пикочния мехур, e 7.4 %, което го нарежда на четвърто място сред
злокачествените заболявания. При жените този процент е 2.5%, което
поставя този вид рак на 10-о място сред онкологичните заболявания.
Пикът на заболеваемост от рак на пикочния мехур при мъжете в България е на възраст между 60 и 74 години. Новозаболелите мъже в тази
възрастова група за 2013 са 672. При жените най-голям брой на заболели от карцином на пикочния мехур е на възраст над 75 години, като броят им за същата година е 135 (2).

Като етиологични фактори могат да се посочат тютюнопушенето, въздействието на оцветители и
разтворители, използвани в различни производства, намален прием на течности и прекомерна употреба на аналгетици.
Освен това значение има и
therapy related карцином на пикочния мехур при първоначално
лечение с циклофосфамид и облъчване на малкия таз по повод

на гинекологични и дебелочревни
карциноми.
Ракът на пикочния мехур може
да бъде и генетично обусловен.
Смята се, че CIS (Carcinoma in
situ) възниква вследствие на мутация и отпадане на регулатора
на клетъчния цикъл р53, на мутации на хромозомите 7, 8р, 11р и
13 (3, 4).
Диагностиката е от особено
значение. Безболезнената хема-
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турия е най-честият симптом при
повърхностните карциноми на пикочния мехур.
CIS на пикочния мехур нерядко се манифестира с проявите
на цистит – често уриниране, тенезми. Често е налице и микрохематурия. Проявите не преминават
от антибиотичното лечение.
С помощта на абдоминалната ехография могат да се открият дефекти в изпълването на пикочния мехур. Като допълнителни
методи се предпочитат компютърна томография (КТ) с контраст и
магнитно резонансно изобразяване (МРИ).
Ендоскопската диагностика, в
случая цистоскопията, е основен
метод за откриването и проследяването на туморите на пикочния
мехур. Ако от образните изследвания, каквото е абдоминалната ехография, има данни за тумор
на пикочния мехур, пациентът се
насочва за диагностична цистоскопия и резекция на тумора под
проводна или обща анестезия.
Понеже при CIS лигавицата
на мехура може също така да изглежда напълно нормална, трябва да се вземe биопсия от видимо здрава лигавица по определена схема.
Основен съвременен метод в
диагностицирането и лечението на CIS e Narrow-band imaging
(NBI). NBI е ендоскопски опти-

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 93

Списание мд

секция медицината днес в българия

Фигура 1.

Фигура 4. Разлика в протичането на резекционния ток през тъканите:
а) монополярна;
б) биполярна резекция (по Wendt-Nordahl G., Hacker A., Fastenmeier K. и сътр.) (11)

Сорбитол

Тъкан

Генератор

Дължина на вълната (mm)

Нерв

Фигура 2. Степен на диференциация (грейдинг) на туморите на пикочния мехур,
лекувани в Клиника по урология на УСБАЛО

Неутрален електрод

Грейдинг на туморите на пикочния мехур

Физиологичен разтвор

Тъкан
Генератор

Главен електрод
Обратен ток
Нерв

Фигура 3. Зависимост на рецидивите от степента на диференциация на туморите на пикочния мехур
Фигура 5.

процент на рецидиви

Рецидиви на първични тумори

Бяла светлина

период на наблюдение

чен способ, който подобрява визуализацията на микроваскуларните
структури без да се налага да се
използва интравезикалната инстилация на контрастно вещество.
NBI работи на принципа на
филтрирането на бялата светлина в два спектъра на светлината:
синя (415 nm) и зелена (540 nm).
Само тези дължини на вълните
проникват в лигавицата на мехурната стена и се абсорбират от хемоглобина.
Туморите CIS на пикочния мехур са по-добре кръвоснабдени
от нормалната мехурна лигавица.
Следователно добре кръвоснабде-

ните структури изглеждат кафяво
зелени на фона на останалата лигавица – Фигура 1 (5).
Уринната цитология е помощен диагностичен метод като се
използва барботаж. При него се
вкарва под леко налягане течност в пикочния мехур, при което
се постига отлюспване на ракови
клетки. Доказано е, че сцеплението при карцином ин ситу клетките
е по-слабо, в сравнение с нормалните клетки и на това се базира и
методът на барботажа.
Цитологията е особено полезна
при CIS и при нискодиференцираните карциноми. Позитивната ци-

тология показва уротелен тумор
някъде по пикочните пътища – от
бъбречна чашка, легенче, уретер
до пикочен мехур и уретра.
Негативната цитология обаче
не изключва наличието на уротелен тумор в пикочните пътища и
се наблюдава сравнително често
при високодиференцираните уротелиални карциноми.
Основен метод за лечение на
повърхностните тумори на пикочния мехур е оперативният, като
средство на първи избор е трансуретралната резекция (6).
Малките повърхностни тумори
се отстраняват en block като ре-
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зецираната тъкан трябва да съдържа целия тумор и мускулатура
от вътрешния слой на мехурната
мускулатура.
При по-големите тумори се резецира най-напред интравезикалната част на тумора до равнището
на околната лигавица, след това
се резецира туморната основа в
повърхностния слой на мехурната мускулатура, като двата материала се изпращат за хистологично изследване в два отделни контейнера.
Ако при резекцията на туморната основа не се стигне до видимо здрава тъкан, резекцията се
прекратява, за да не се получи
перфорация на мехура.
Настоящата статия представя
новите технологични възможности за ендоскопско проследяване
и лечение на повърхностните тумори на пикочния мехур, както и
за откриване на ранни рецидиви
в Клиника по урология на УСБАЛО.

Материали и методи
От август 2003 година в Клиниката по урология на УСБАЛО
се прилага ендоскопска диагностика и трансуретрално оперативно лечение на карцинома на пикочния мехур. Вече са извършени над 4000 трансуретрални резекции при случаи на рак на пикочния мехур, които са диагностицирани, лекувани и проследявани.
Процентното
съотношение
между случаите при мъже и жени
е приблизително 3:1. Оперираните болни са на възраст от 19 до 90
години. За извършването на ендоскопската хирургия пациентите бяха под спинална анестезия за
тумори над 1 см, за което е необходимо по-дълго време и съответно под венозна анестезия за тумори под 1 см.
При всички случаи с тумор
на пикочния мехур и извършена
трансуретрална резекция се изпращат по два контейнера за хистологично изследване – първият

секция медицината днес в българия
от повърхността на тумора, а вторият от основата на тумора.
При 49 пациенти с повърхностен карцином на пикочния мехур
е използвана NBI система за диагностика на повърхностните тумори както и при съмнение за карцином ин ситу.

Резултати и обсъждане
При 75% от нашите пациенти,
след хистологично верифициране,
е поставена диагноза повърхностен преходноклетъчен карцином
на пикочния мехур (Ta, T1 и CIS).
При останалите 25% диагнозата
е мускулоинвазивен карцином на
пикочния мехур (Т2-Т4).
Степента на диференциация G
на туморите играе ключова роля
в развитието на тумора. Фигура
2 изобразява степента на диференциация на туморите на пикочния мехур, лекувани в Клиника по
Урология на УСБАЛО.
Степента на грейдинг на туморите е от съществено значение за
рецидивността и прогресията на
туморите. На Фигура 3 е показана зависимостта на рецидивите от
грейдинга на туморите.
Броят на рецидивите нараства
прогресивно при намаляване на
степента на диференциация на тумора и за целия 5-годишен период
на проследяване имаме 25% сумарно рецидивиране за G1 и 75%
за G3.
При 85% от пациентите е използвана резекция с монополярен
ток, а при 15% - резекция с биполярен ток. Биполярната резекция навлиза все по-широко в нашата всекидневна практика поради своите предимства:
l Използване на физиологичен
разтвор за работна среда
l Намалено дразнене на n.
obturatorius при резекция на тумори на странична мехурна стена, което намалява риска за обтураторен синдром, а оттук и риска
за перфорация на мехурната стена
l Токът не преминава през цялото тяло както е при монополяр-

94
България

ната резекция, а само през двата
края на бримката
Фигура 5. Участък от мехурна
лигавица, суспектен за CIS, като
при NBI-режим ясно може да се
види васкуларизацията му и очертаването на границите. При хистологичната верификация е потвърден CIS.
В нашата Клиника вторична резекция (реТУР, отсрочен ТУТУР)
се извършва 45 дни след резекцията на тумора, като се търси резециране в дълбочина с оглед стадиране на тумора.
Такава се установява при повторния ТУР в 10-25% от случаите с първоначална диагноза Т1G3.
Вторичен ТУТУР извършваме и
когато в началния ТУТУР е намерен хистологично висок клетъчен
атипизъм (G3).
Вероятността Та Т1 G3 да бъде
с неточно определен стадий и да
инвазира мускулатурата е 10%
(7). С въвеждането на повторния ТУР е намален броят на рецидивите и напредването на Т1G3
в мускулоинвазивен стадий (8, 9,
10).
Усложненията след ТУТУР са
минимални:
l Кървене наложило трансфузия – 1 %
l Инфекции на пикочо-отделителната система – 3 %
l Постоперативни стриктури –
7%, основно при мъже
l Смъртност – 0.01%
l Смъртност свързана с ТУТУР – 0%.
При добро владеене на оперативната техника и спазване на
всички правила при трансуретралната хирургия, както и използването на новите технологии като
NBI, резултатите са отлични, като
с натрупването на опит намаляват
и усложненията.
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Таблица 1. Стратификация на риска при повърхностните тумори на пикочния мехур
Рискова група
Нискорискови тумори
Тумори с междинен риск
Високорискови тумори

Характеристики
Първични TaG1 (Low grade), <3 cm, Без CIS
Всички тумори, които не са споменати в нисък или висок риск.
l T1 тумори
l G3 (High grade) уротелни тумори;
l carcinoma in situ (CIS);
l Множествени, рецидивни и големи (>3 cm) Ta, G1G2/Low grade уротелни тумори.
Подгрупа на високорисковите тумори:
T1G3/high grade+CIS;
множествен или голям T1G3/high grade
и/или рецидивен T1G3/high grade;
T1G3/high grade with CIS в простатната уретра;
Лимфноваскуларна инвазия

Таблица 2. Проследяване на туморите на пикочния мехур чрез цистоскопия според Европейската урологична асоциация
Рискова група
според ЕАУ
Цистоскопия Нисък риск
Междинен риск
Висок риск

Година (в месечни интервали)
1
2
3
4
3, 9
Веднъж годишно
3, 6, 12 Всеки 6 месеца Веднъж годишно
Всеки 3 месеца
Всеки 6 месеца

5

5-10
>10
При необходимост
При необходимост
Веднъж годишно При необходимост

Таблица 3. Проследяване на туморите на пикочния мехур чрез вземане на уринна цитология според Европейската
урологична асоциация
Рискова група
според ЕАУ
Уринна
цитология

Нисък риск

Година (в месечни интервали)
1
2
3
Не се взима

Междинен риск
Висок риск

3, 6, 12 Всеки 6 месеца Веднъж годишно
Всеки 3 месеца
Всеки 6 месеца

Ендоскопско
проследяване на
повърхностните тумори
на пикочния мехур
Според Европейската урологична асоциация, при проследяването на пациентите с повърхностни тумори на пикочния мехур от
особено значение е стратификацията им в различни рискови групи (Таблица 1) (12).
Първата уретроцистоскопия се
извършва три месеца след трансуретрална резекция, според Европейската урологична асоциация и
е важен прогностичен индикатор
за рецидивност и за прогресията
на болестта (13-17).
При пациенти с нискорискови тумори на пикочния мехур в
стадий Та се препоръчва първата цистоскопия да бъде след три
месеца. Ако при цистоскопията не
е установен рецидив, следващата

4

5

се препоръчва да бъде след девет
месеца, след което веднъж годишно за период от пет години. Цитология не е необходимо да се взема
(Таблици 2 и 3) (18, 19).
Болните с тумори с междинен
риск се проследяват през първата година на третия, шестия и 12
месец от трансуретралната резекция; през втората година - на
шест месеца; от третата до петата година - веднъж годишно. Цитология се взема при всяка контролна цистоскопия (Таблици 2 и
3) (18, 19).
Случаите с високорискови тумори подлежат на проследяване
чрез цистоскопии и вземане на
цитология след три месеца след
извършване на трансуретралната
резекция. Ако са негативни, следващите уретроцистоскопия и цитология трябва да бъдат повторени на всеки три месеца в продъл-

5-10

>10

При необходимост
Веднъж годишно При необходимост

жение на две години, след което
на шест месеца за период от пет
години (Таблици 2 и 3) (18, 19).

Изводи
Ендоскопските методи за диагностика и лечение на туморите
на пикочния мехур са основни за
урологичната практика. Те се наложиха като „златен стандарт”. С
помощта на новите ендоскопски
технологии, каквато е биполярната резекция, се подобри постигането на радикалност при трансуретралната хирургия.
NBI технологията, от своя
страна, подобри диагностицирането при все повече CIS, които преди, при обикновената бяла светлина, се пропускаха. Това доведе
и до намаляването на рецидивите, както и до прибягването до радикално лечение -цистектомия на
много по късен етап.
Лечението трябва да се про-
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вежда индивидуализирано като се
отчита рискът, ползата и личното
предпочитание на пациента.
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Преглед на лекарските грешки у нас
Броят на заведените дела срещу
лекари се увеличава в последните
години, като те достигат до 45 годишно, според адвокатът по медицинско право Мария Шаркова. Тя
е анализирала всички подобни случаи от последните 10 години. По
нейните данни, жалбите до дирекция “Медицински одит” са между
400 и 500. На фона на 2.2 милиона
хоспитализации на година, броят на
делата е малък, е настоящата равносметка.
Увеличаването на броя на делата срещу медици у нас през последните пет години адвокат Шаркова
си обяснява с по-голямата информираност на хората, съдействието,
което се оказва от пациентски организации и засилване на липсата
на доверие между лекари и пациенти. Адвокатът по медицинско право
обяви, че 35% от делата са заради
лоша комуникация.
Най-много дела са се водили
срещу хирурзи, акушер-гинеколози,
ортопеди и травматолози и зъболекари, сочат данните. За 10 години
са разгледани 240 дела срещу медици като 18% от тях още са висящи.
51% от претенциите са отхвърлени,
а уважените искове са 31%, посочи Шаркова.
При приключените дела с причинена смърт неоснователните искове са 58%, а за останалите са присъдени обезщетения за близо 3 милиона лева. Ако се вземат предвид
лихвите и разходите по делата, сумата нараства двойно.
„Когато работя по дела за “лекарски грешки”, когато консултирам клиенти и когато коментирам
този въпрос, не разполагам с никакви обективни данни и непрекъснато ми се налага да търся информация в правноинформационните
системи“, споделя адвокат Шаркова
с новинарския сайт Дневник (www.

dnevnik.bg).
Събирането на обобщена информация е много трудно, защото няма
специален регистър в съдилищата за
тези дела. Те се търсят по правното
им основание, член 45 или 49 от Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД), а там освен дела за лекарски
грешки има дела за пътнотранспортни произшествия, за всякакви други
непозволени увреждания.
Докато бях в САЩ, ми направи впечатление, че лечебните заведения са длъжни да докладват нежеланите събития и да правят анализ, за да се знае кои са били предотвратими и кои непредотвратими.
На базата на тези данни те правят

планове за подобряване на качеството на грижите.
В САЩ има и официална статистика колко са лекарските грешки на година между 100 и 400 000).
В България няма никакви данни.
Освен това и много се спекулира с
тази тема.
От една страна, хората говорят,
че няма осъден лекар или болница, а от друга, от някои изказвания
на пациенти, пациентски организации и от репортажи в медиите едва
ли не се оказва, че всеки, който почине в лечебно заведение, непременно е увреден и това е в резултат на лекарска грешка. Оказва, се
че нито едно от тези твърдения не е

вярно, това са два мита, които това
изследване разби.
Не е толкова важно да знаем
точния брой на грешките (“нежелано събитие” или “медицински деликт”). Регистрирането и анализирането им са изключително важни, за да знаем причините за тях.
Тези данни не са необходими за
“лов на вещици”, а за да знаем какво предизвиква нежеланите събития. Само така можем да отстраним
тези причини и да повишим качеството на медицинската помощ.
Пациентите у нас невинаги търсят правата си по съдебен ред или
не се жалят пред съответните органи достатъчно често. Вероятно
причината е в недоверието в съдебната система, в контролните органи, проблемите с вещите лица и доказването.
Изследването ми установи, че
при около 40% от случаите делата се разрешават с изслушването
на повече от една медицинска експертиза, а общо при 90% от случаите медицинската експертиза е едно
от основните доказателствени средства.
Изключение правят дела, по които има предходна влязла в сила
присъда, тъй като това решение
е задължително по отношение на
противоправното деяние. И много
често пациентите, които искат да
водят дело, се притесняват, че то
няма да приключи успешно, защото
съществува митът “гарван гарван
око не вади” – че лекарите се подкрепят и няма да бъдат обективни.
Всъщност това невинаги е така.
Обективността на вещите лица е важен въпрос, който трябва да бъде
обсъден на фона на все по-намаляващият брой на специалистите по
дадени специалности, което затруднява намирането експерти по делата.
Другият проблем, който влияе на
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пациентите, е, че тежестта на доказване при непозволеното увреждане с изключение на вината лежи
изцяло върху ищеца. В същото време почти всички доказателства се
намират при ответника – в лечебното заведение.
И това са най-важните писмени
доказателства - медицинската документация, която отразява лечението на пациента. В България няма
възможност за водене на електронни досиета.
В САЩ и в много държави в Европа има електронни пациентски
досиета, които отразяват всяка промяна в медицинската документация,
кой е извършил тази промяна, кога
е направена.
В случай че някой е допуснал
промяна или манипулиране на тези
документи, в което обикновено се
съмняват пациентите, това може
да се провери. Докато аз срещнах
дела по време на изследването, по
които са назначавани графологически експертизи, но дори съдът признава, че няма категоричен метод,
по който да се установи дали даден
документ е съставен по-късно, дали
има добавяне на текст към историята на заболяването и кога този
текст е добавен.
Не казвам, че се извършват подобни манипулации, а че има такива нагласи сред пациентите и такива предположения и съмнения в ня-
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кои от разгледаните дела.
Имам информация за 238 съдебни дела, като по тях са постановени
общо 500-600 съдебни решения, защото почти всяко дело не приключва на първа инстанция, разглежда
се от въззивна, а доста често и от
касационна инстанция.
Информацията, която събрах, е
ценна и защото разполагам с данни за множество висящи дела, които тепърва ще проследявам как ще
се развиват, ще може да се направи мониторинг на тези дела, а информацията на сайта няма да е статична, а ще се обновява постоянно.
Данните показват, че 35% от делата се водят заради влошена/неадекватна комуникация между лекарите, медицинския персонал и пациента. Затова едно от нещата, които аз бих направила, ако имах тази
възможност, е да се работи върху
комуникацията в лечебните заведения.
Това може да става чрез специални обучения още в университета, което в България не се прави. В
чужбина има предмети, по които се
преподава комуникация с пациент –
например как точно се съобщават
лоши новини на пациентите, как се
осъществява информираният избор.
Друга важна информация, която съм обобщила, е кои са най-рисковите специалности – по кои специалности най-често се водят дела.

Мениджърите на лечебни заведения могат да ревизират някои протоколи за работа, да се направят
нововъведения. Всеки лекар може
да се запознае със съдебните решения, свързани с неговата специалност, и така да види какви са найчестите грешки, които са допускали неговите колеги, и за какви найчести грешки са били водени дела.
Може би тези данни биха помогнали и за по-лесното управление на
възникващите конфликти в лечебните заведения – когато възникне
даден казус и има налични данни за
подобни случаи, както по отношение на тяхната основателност, така
и по отношение на начина, по който е протекло делото, обезщетението, което е присъдено, тези данни
биха помогнали да се вземе решение дали и в кои случаи е по-подходящо извънсъдебното уреждане на
спорове.
В САЩ в големите болници има
отдели, които се занимават с управлението на подобни казуси - отдели по управление на риска. В крайна сметка не всеки казус си струва да бъде отнесен до съда, понякога много по-подходящи са извънсъдебните методи за уреждане на
спорове. Например медиацията би
била много подходящ инструмент
за справяне с тези проблеми, но тя
все още не се използва в лечебните заведения.
боти и който е посветен на събиране и анализиране на съдебната практика в областта на медицинските деликти (delict - лекарски грешки).
На интернет страницата могат да бъдат намерени всички
съдебни актове, постановени и
публикувани в периода 20072017. На сайта има информация
за основателността на заведените искове, съдебномедицинските експертизи, най-рисковите специалности, размерът на
неимуществените вреди, найчестите нарушения...

Мария Шаркова е управляващ съдружник в “Шаркова и
партньори”. Специализирала е
в САЩ в Университета Емори
и е работила в правната програма на федералния Център за
контрол и превенция на заболяванията (CDC). Работи с лечебни заведения, пациенти и организации по проблемите, свързани с прилагане на законодателството в областта на здравеопазването.
Уебсайтът “Лекарска грешка” е половингодишен проект,
по който адвокат Шаркова ра-
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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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