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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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Списание МД започва годината с нови абонати, с разпространение в до14
пълнителни болници, в регионалните организации на Лекарския съюз, центровете за спешна помощ в страната, всички висши медицински училища и техните
75
библиотеки, както и в павилиони за продажба на вестници в София.
Но най-сигурният начин да получавате редовно МД е като се абонирате.
Това може да стане по всяко време на годината в най-близкия пощенски клон каталожен номер 1475. Нашата препоръка е да получавате списанията ни „до
поискване” във вашия пощенски клон. Така ще избегнете проблемите с пощенските кутии.
Абонамент може да бъде направен и онлайн на https://spisaniemd.bg/
abonament-md. За абонамент или при проблеми с доставката на МД и другите наши списания (Доктор Д, Кардио Д и Клуб Д), можете да се обадите на
02/8220418, да ни пишете на e-mail: abonament@protos.bg, или да ни посетите
в офиса ни на адрес ул. Осогово 60, София 1303.
Уебсайтът на списание МД и на другите наши издания www.spisaniemd.bg е
най-голямата специализирана онлайн база данни за медицинска информация на
български език, която съдържа около 8000 статии. Най-лесно можете да търсите
в нея през Google като добавите spisaniemd към ключовата дума (диагноза, терапия, здравен проблем, медикамент). Тогава ще използвате цялата мощ на търсачката на Google за намиране на правилната информация. Търсачка има и на самия
сайт. Уникалните дневни посетители на уеб страницата ни са над 3000!
Най-големият онлайн търговец в света Amazon, инвестиционната компания
Berkshire Hathaway на втория най-богат човек в света Warren Edward Buffett
и банката и финансова суперсила JPMorgan Chase – най-голямата американска
банка, ще опитат заедно да променят модела на здравни грижи в САЩ.
Това е може би най-силното потвърждение за разочарованието на корпоративна Америка от здравната система в страната и непрекъснато растящите разходи за здраве. Според вестник New York Times, тази нова суперсила в здравеопазването ще създаде още проблеми за неефективната и неконтролирана мрежа
на лекари, болници, застрахователи и фармацевтични фирми.
Новото обединение ще наложи и нов модел на здравни грижи, първоначално
за десетките хиляди служители на трите фирми. Но очакванията са, че ще наложи в здравеопазването автоматизация, използване на изкуствен интелект, онлайн
поръчки на медикаменти и взаимодействие между лекар и пациент, базиран на
алгоритми компютърен контрол върху работата на болниците…
Европейският съюз одобри 92 нови медикамента (включително генерични
аналози) през 2017 спрямо 81 през 2016 година. Одобрението на нови лекарства
в САЩ отбеляза 21-годишен рекорд с 46 нови лекарства, съобщава агенция Ройтер. Много от новорегистрираните лекарства са за редки болести и подтипове на
някои карциноми, които са за малко на брой пациенти, но струват стотици хиляди долара на година.
Одобрените в САЩ медикаменти не включват новата вълна от клетъчни и генни терапии от Novartis, Gilead Sciences и Spark Therapeutics, които бяха одобрени през 2017 в отделна категория.
Графика на Евростат позволява да се сравняват официалните здравни данни
за всяка страна членка със средните стойности за ЕС, както и помежду им. Общата
тенденция е българските данни да са далеч под или над средата за ЕС в негативен аспект. Това се отнася за показатели като продължителност на живота, излагане на замърсен въздух, смъртност от хронични заболявания, смърт заради инциденти на работното място и по пътищата, както и общ достъп до медицинска помощ.
В новия брой има голяма и разнообразна секция Медицината днес в България. Колегиум е посветен на поредната полемика на тема „хомеопатия или хомеопатология“.
Предлагаме ви преглед на най-интересните новини на 2017 в няколко области на медицината – неврология, ревматология, гастроентерология, кардиология... Наред с това, сме обобщили и няколко нови ръководства – за лечение на
артериална хипертония, за диагностика и лечение на остра инфекциозна диария,
за минимална продължителност на антибиотичната терапия при децата, за лечение на захарен диабет, за терапия на бронхиектазии, за поведение при бъбречна костна болест. Публикуваме обзор за пробиотици – механизъм на действие и
клинично приложение, както и прогноза относно най-перспективните лекарства
на 2018 година.

Приятно четене на МD
Моля, покажете го и на колега

издава:
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Най-важното
от 2017
Представяме ви 10 от най-значимите публикации в областта на
гастроентерологията, публикувани
през 2017:
1. Нови препоръки на US
Multi-Society Task Force (включващ
American
College
of
Gastroenterology,
American
Gastroenterological Association и
American Society for Gastrointestinal
Endoscopy) за скрининг за колоректален карцином (1).
Скринингът има за цел да диагностицира преканцерозни лезии и
ранни стадии на колоректален карцином при асимптоматични пациенти и се препоръчва след 50-годишна възраст при хора с умерен риск
за заболяването (без фамилна анамнеза за рак на дебелото черво).
Методите за скрининг за разделени на три групи според възможностите за извършване, цената и
практическите съображения:
l първата група включва колоноскопия на всеки 10 години и годишен фекален имунохимичен тест
(FIT). Колоноскопията и FIT се
препоръчват като основа на скрининга, като се прилага секвенциален подход: първо се извършва колоноскопия, а FIT се прилага при
пациенти, които отказват интервенцията. Също така, FIT може да се
използва в популации с ниска честота на напреднала неоплазия, а колоноскопията – при популация с
висока честота на напреднало заболяване.
l втората група включва СТ колонография на всеки пет години,
FIT-фекална ДНК на всеки три години, и флексибилна сигмоидоскопия на всеки 5-10 години. Всяко от
тези изследвания е подходящо за
скрининг, но има недостатъци спрямо първата група методи.
l третата група включва капсулна колоноскопия на всеки пет годи-

ни, но опитът с нея е все още ограничен.
Преустановяването на скрининга
трябва да се обмисли при пациенти,
които са преминали редовно проследяване и имат предходни негативни резултати (особено от колоноскопия), възраст >75 години или
такива с очаквана продължителност
на живота <10 години. Хора, които
не са преминали предходен скрининг, трябва да го извършват до
85-годишна възраст, в зависимост
от общото състояние и наличието
на съпътстващи заболявания.
При фамилна анамнеза за колоректален карцином или документиран напреднал аденом при първа степен роднина <60 години или
втора степен роднина с подобна находка, независимо в коя възраст,
трябва да се прави колоноскопия на

всеки пет години, като първоначалният скрининг е 10 години преди
възрастта на диагностициране на
засегнатия роднина.
2. Инхибиторите на протонната помпа (PPI) като цяло са добре
толерирани, но могат да предизвикат макар и рядко някои странични
ефекти, като флатуленция, главоболие, диария, болки в корема и гадене. Обикновено те отзвучават спонтанно или се преодоляват при замяна на използвания PPI с друг от същия клас (2).
PPI са сред най-често предписваните медикаменти при гастроезофагеален рефлукс и пептична язва.
Те блокират киселинната продукция
чрез необратимо инхибиране на
H+/K+-аденозин трифосфатазата в
стомашните париетални клетки.
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Първият
представител
на
този клас лекарствени средства
omeprazole бе регистриран през
1989, последван от lansoprazole
(1995),
rabeprazole
(1999),
pantoprazole (2000), esomeprazole
(2001) и dexlansoprazole (2009).
3. Хранопроводът на Барет (ХБ)
е единственото идентифицируемо
премалигнено състояние на езофагеалния аденокарцином. Терапията
на ХБ с нискостепенна дисплазия
продължава да е противоречива.
Резултатите от мета-анализ показаха, че приложението на радиофреквентна аблация (RFA) намалява относителния риск за прогресия до високостепенна дисплазия с
0.14%, в сравнение с проследяването чрез ендоскопия.
Кумулативната честота на прогресия на заболяването (високостепенна дисплазия/езофагеален аденокарцином), е значително по-ниска в групата с RFA, отколкото в
групата с проследяване (1.7 срещу
12.6%, р<0.001) (3).
4. Обзор на Hirano, публикуван в American Journal of
Gastroenterology, е посветен на
практически указания за лечението на еозинофилния езофагит (ЕоЕ)
(4). Заболяването обикновено се
диагностицира при пациенти с езофагеални симптоми и хистологични данни за предоминиращо еозинофилно възпаление, без наличие
на вторична езофагеална еозинофилия.
ЕоЕ при възрастни влошава качеството на живот, нарушава обичайните хранителни навици, води
до задръжка на храна, налагаща посещение на спешно отделение, и
макар и рядко може да предизвика
перфорация на хранопровода.
5. Най-важните промени в актуализираните указания за поведение при холедохолитиаза на
American Society of Gastrointestinal
Endoscopy и British Society of
Gastroenterology (5) са по отношение на имплантирането на панкреасен стент за намаление на риска за
панкреатит след ендоскопска рет-
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роградна холангиопанкреатография
при високорискови пациенти, както и извършването на холецистектомия по време на хоспитализацията за тези с билиарен панкреатит.
Холедохолитиаза се открива при
10-20% от болните със симптоми
на холелитиаза. Тя може да се усложни със силна болка, иктер, инфекция и остър панкреатит. Терапията включва ендоскопска ретроградна
холангиопанкреатография,
оперативно лечение и радиологични методи за екстракция на камъните.
6. Анализ върху честотата и лечението на пациенти с асимптоматични панкреасни кистични неоплазми установи, че повечето фатални изходи при засегнатите не се
дължат на рак на панкреаса (6).
Кистичните лезии на панкреаса
са честа инцидентна находка при
образна диагностика на корема с
компютърна томография (СТ) или
магнитно резонансно изобразяване
(MRI). Съществуват различни национални и международни указания
за поведение, според характера на
установените кисти.
Обзорът има за цел да установи
влиянието на съпътстващите заболявания върху смъртността при пациенти с панкреасни кистични неоплазми. Обхванати са 1 800 болни,
проследени за период до 5.7 години. Установени са 402 смъртни случая (22.3%): 43 в резултат на рак на
панкреаса и 359, които не са свързани с рак на панкреаса.
Високорисковите пациенти с
множество съпътстващи заболявания, както и такива с кисти с високорискови характеристики, са имали най-висок риск за обща смъртност, фатален изход в резултат на
рак на панкреаса или по причини,
различни от рак на панкреаса.
7. American Gastroenterological
Association Institute публикува нови
указания за терапевтично лекарствено мониториране при възпалително чревно заболяване (7). Според тях, подобно мониториране е
необходимо при пациенти, които са

4

на терапия с анти-TNF медикаменти или тиопурини.
Преди започването на терапия с
тиопурин е необходимо тестването за тиопурин метилтрансфераза
(ТРМТ) или определяне на генотип,
което не заменя рутинното мониториране на пълна кръвна картина и
чернодробни ензими преди приема
на тиопурин.
8. Честотата на диагностициране на аденоми е общоприета мярка
за качеството на извършената колоноскопия и намаление на риска за
диагностициран рано (между интервалите за скрининг) рак на дебелото черво, според обзор на данните от Националния регистър за
скрининг за колоректален карцином
на Полша за периода 2004-2008, в
който са обхванати 146 860 колоноскопии, извършени от 294 ендоскописти.
За посочения период, 219 ендоскописти (74.5%) са повишили степента на диагностициране на
аденоми, което е било свързано с
намаление както на случаите на колоректален карцином, така и на фаталния изход в резултат на заболяването (8).
9. Обзор на Mahadevan и сътр.
е посветен на безопасността и риска за усложнения при приложението на медикаменти за лечение
на възпалително чревно заболяване през бременността и периода на
кърмене (9). Проблем при бременните жени е, че в тяхното наблюдение взема участие различен медицински персонал, а информацията в
тази област е ограничена.
10. Новостите в терапията на коагулопатията в резултат на чернодробна цироза е обект на обзор на
Tripodi и сътр. (10). Авторите проследяват промените от приетото в
близкото минало схващане за цирозата като основа на хеморагичните коагулопатии и нарушения в хемостазата, и трансфузията на прясно замразена плазма и тромбоцитна маса за намаляване на риска за
кървене при заболяването.
Натрупаният опит през послед-
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ните 20 години показва, че пациентите с цироза могат не само да са в
състояние на хипокоагулация с високи стойности на INR, но могат да
развият хиперкоагулация в резултат
на намалени нива на протеин С.
Хиперкоагулацията може да доведе до повишен риск за венозна
тромбоза (особено на порталната
вена) и белодробна емболия. Нов
подход е определяне на нивата на
фибриноген, което може да определи нуждата от подходяща интервенция, ако те са намалени. (ИТ)
Използвани източници:
1. Rex D., Boland C., Dominitz J. et al. Colorectal cancer screening: Recommendations for physicians and patients from the US multi-society
task force on colorectal cancer. Am J Gastroenterol 2017; 112: 1016-1030 https://gi.org/guideline/
colorectal-cancer-screening-recommendationsfor-physicians-and-patients-from-the-u-s-multisociety-task-force-on-colorectal-cancer
2. Vaezi M., Yang Y., Howden C. Complications
of proton pump inhibitor therapy. Gastroenterology 2017; 153: 35-48 www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(17)35623-8/fulltext
3. Qumseya B., Wani S., Gendy S. et al. Disease
progression in Barrett's low-grade dysplasia with
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nih.gov/pubmed/28374819
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eosinophilic esophagitis in adults. Am J Gastroenterol 2017; 112:197-199 www.nature.com/articles/ajg2016515
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ADA 2018 –
новостите
в контрола
и лечението
на захарния
диабет
Новите указания за лечение на захарен диабет (ЗД) на
American Diabetes Association
(ADA 2018) включват актуализирани препоръки за приложение на глюкозопонижаващи медикаменти с доказани сърдечносъдови
предимства при ЗД тип
2 (ЗДТ2), оптимизиране на грижите при
възрасни пациенти и
скрининг за предиабет и ЗДТ2 при високорискови деца и
подрастващи (1).
ADA
продължава да се придържа към досегашната си дефиниция за
артериална
хипертония (АХ) при ЗД (=/>140/90
mmHg), в противовес на приетите от American College of
Cardiology и American Heart
Association (ACC/AHA) по-ниски граници за АХ (стадий 1
при =/>130/80 mmHg), включително при ЗД (новите препоръки на ACC/AHA са представени по-подробно в рубрика Кардиология).
Най-очакваните и най-важните нови препоръки на
ADA са относно приложението
на глюкозопонижаващи медикаменти с доказани сърдечносъдови ползи - намаляване на
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значимите нежелани сърдечносъдови събития и/или на сърдечносъдовата смъртност, при
пациенти със ЗДТ2 и атеросклеротично сърдечносъдово
заболяване (ACCЗ).
След начална терапия с диета и metformin, при тази група
пациенти като второ средство
трябва да бъдат добавени:
l аналогът на глюкагонподобния пептид 1 (GLP-1)
liraglutide или
l инхибиторът на натриевоглюкозния
котранспортер-2
(SGLT2) empagliflozin
Тези два медикамента не
само подобряват гликемичния
контрол, но намаляват сър-

дечносъдовия риск и смъртността, като тяхната ефикасност е доказана в проучванията с краен сърдечносъдов изход (CVOT) LEADER и EMPAREG OUTCOME.
Значими фактори при избора на терапия са специфичните свойства на различните групи медикаменти и общото състояние на пациента, които могат да повлияят лечението. Те
включват най-важните съображения, като риск за хипогликемия, ефекти върху телесното тегло и бъбреците, както и
цена на терапията.

Брой 1, 2018

Нови важни препоръки касаят скринингът за предиабет
и ЗДТ2 при деца и подрастващи, които са с наднормено тегло или затлъстяване, и които имат един или повече други
рискови фактори. За разлика
от възрастните, при тази група
пациенти най-вероятно е налице бързо влошаване на функцията на бета-клетките, както и по-висок риск за ранно и
ускорено развитие на микро- и
макроваскуларни усложнения.
По отношение на използването на гликирания хемоглобин (HbA1c) за скрининг, диагноза и мониториране на ЗД,
са включени нови указания относно ограниченията на този тест при
хора с вариации на
хемоглобина,
като
такива със сърповидно-клетъчна анемия или други състояния, които повлиява нормалния кръговрат на еритроцитите.
Три нови препоръки се отнасят за
важността за индивидуализиране
на
медикаментозната терапия при възрастни пациенти с цел намаляване на риска за хипогликемия,
избягване на „свръхтерапията”
и опростяване на комплексните режими на лечение в рамките на поддържане на прицелните стойности на HbA1c.
Специфични указания дават
насоки за индивидуализирани
прицелни стойности на HbA1c
(<7.5%, <8.0% или <8.5%),
според функционалния статус,
наличието на съпътстващи заболявания и очакваната продължителност на живот.
При възрастни пациенти,
без съпътстващи заболявания,
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Omnitest® plus
Код по НЗОК WF062






Максимално опростен дизайн
Изпитан във времето точен резултат
5 секундно измерване
Памет за последните 250 измервания
Настройка за до 5 аларми

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
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запазен функционален и когнитивен статус, прицелните стойности на HbA1c трябва да са
<7.5%, докато при тези с множествени съпътстващи заболявания, когнитивни нарушения и влошен функционален
статус, съответните стойности
трябва да са <8.0-8.5%.
Постоянно мониториране на
глюкозата (CGM) е индицирано при всички възрастни >18
години със ЗД тип 1 (ЗДТ1),
които не могат да постигнат
ефективен гликемичен контрол
(досегашните препоръки се отнасяха до пациенти >25 годишна възраст), но към момента
липсват специфични указания
за деца.
Решението на ADA да запази границите на артериално
налягане (АН)=/>140/90 mmHg
като дефиниция за АХ е базирано на резултатите от редица
клинични проучвания:
l
ACCORD-BP включва
4733 пациенти със ЗДТ2, при
които е доказано, че интензивният антихипертензивен контрол (таргетно систолно АН
<120 mmHg) не подобрява
първичния комбиниран показател за проследяване на сърдечносъдов краен изход
l ADVANCE BP обхваща 11
140 пациенти със ЗДТ2, при
които първичният комбиниран
показател за краен изход е подобрен, но постигнатите стойности на АН по време на интервенцията са били средно
136/73 mmHg
l SPRINT е друго голямо
проучване (9 361 пациенти),
което доказва предимствата
на интензивния антихипертензивен контрол за постигане и
поддържане на по-ниски стойности на АН, но не включва
болни със ЗД
l HOT обхваща 18 790 болни (1501 със ЗД), при които
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не са установени сърдечносъдови ползи при интензивен антихипертензивен контрол; в
подгрупата със ЗД е доказано,
че интензивното контролиране на диастолното АН е свързано със значително намаление
на честотата на сърдечносъдови събития.
В тази връзка, ADA препоръчва нов алгоритъм за антихипертензивна терапия, според който интензифицирането й е до постигане на прицелни стойности на АН<140/90
mmHg (като стойности на
АН<130/80 или <120/80 mmHg
могат да са от полза при определени пациенти със ЗД, като
тези с висок риск за ССЗ).
От особено значение е индивидуализирането на антихипертензивната терапия. Както
и ACC/AHA, ADA препоръчва измерване на стойностите
на АН у дома, за избягване на
ефекта на „хипертония на бялата престилка” и подобряване
на комплайънса към терапията.
Новост е и препоръката за
приложение на ниски дози
acetylsalicylic acid (ASA) при
всички бременни жени със
ЗДТ1 или ЗДТ2 към края на
първия триместър, за намаляване на риска за прееклампсия.
ADA си поставя амбициозната цел, препоръките за лечение на ЗД да са с нов формат
– да се променят непрекъснато при наличието на нови данни, т.е. да създадат указания в
„реално време”, поради кумулирания голям обем информация. (ИТ)
Новите указания на ADA 2018 ще са
достъпни като приложения за Android и
iOS операционни системи от февруари
Използван източник:
1. ADA 2018 - Standards of medical
care in diabetes. Diabetes Care 2018;
41(Supplement 1): S1-S2 http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl / 2 0 1 7 / 1 2 / 0 8 / 4 1 . Supplement _ 1 . D C 1 /
DC_41_S1_Combined.pdf
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Нови данни за
клиничната
ефикасност на
empagliflozin
при пациенти
със ЗДТ2 и
периферна
съдова болест
Empagliflozin*
намалява
сърдечносъдовата смъртност,
честотата на хоспитализациите
по повод на сърдечна недостатъчност (СН) и прогресията на
бъбречно заболяване при рискови пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и периферна съдова болест, без да увеличава риска за ампутация на долен крайник, показа подгрупов
анализ на проучването EMPAREG OUTCOME, представен
на научната сесия на American
Heart Association и публикуван
в списание Circulation (1).
Периферната съдова болест (ПСБ) е едно от най-честите сърдечносъдови усложнения при пациенти със ЗДТ2 и
е предиктор за сърдечносъдова
смърт. Макар тази група пациенти да са с повишен риск за
ампутация, новите данни не показват увеличение на това усложнение, което е в контраст с
повишения риск за ампутации,
наблюдаван при друг представител на инхибиторите на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT-2) canagliflozin в
проучването CANVAS.
Проучването
EMPA-REG
OUTCOME обхваща 7020 пациенти със ЗДТ2 с данни за
сърдечносъдово
заболяване,
които са разделени в три гру-
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Сърдечносъдовата смърт може да атакува пациентите с диабет

тип 2 и установено СС заболяване по всяко време, въпреки
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
оптималното лечениеI¶§

Сражавайте Се СъС
СърДеЧНОСъДОвата СМърт
Сега, пОвеЧе От вСякОга§

↓RR* за
СС СМърт
при вклюЧваНе
къМ СтаНДартНО
леЧеНие 1-3#

BG/SYN/0118/00001

JARDIANCE®
и SYNJARDY®

продуктова информация

Единствените перорални
антидиабетни медикаменти, одобрени
от ЕМА за ефекта си върху гликемичния
контрол и сърдечносъдовата смъртност1,2

II JARDIANCE® е демонстрирал понижаване на относителния риск от СС при пациенти с недостатъчен контрол на диабет тип 2 (изходен HbA1c 7-10%) и установено СС (коронарна артериална болест, периферна
артериална болест, прекаран миокарден инфаркт или инсулт).1-3 § Empagliflozin в сравнение с плацебо, добавени към стандартна терапия. ¶ Стандартното лечение включва сърдечносъдова терапия и
глюкозопонижаващи лекарствени средства, давани по преценка на съответния лекар-изследовател.1,2
#

HR=0.62 (95 % CI: 0.49, 0.77) P< 0.001; HR, hazard ratio (коефициент на риска); *RR, relative risk (относителен риск).

Лекарствени продукти по лекарско предписание. Преди да предпишете JARDIANCE® или SYNJARDY®, моля, прочетете съответната актуална Кратка характеристика на продукта1,2, достъпна на уебсайта на
Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu/. Дозови форми, налични в България: Jardiance® (empagliflozin 10 mg) филмирани таблетки; Synjardy® (empagliflozin 5 mg/metformin hydrochloride
850 mg); Synjardy® (empagliflozin 5 mg/metformin hydrochloride 1000 mg) филмирани таблетки.
▼ Тези лекарствени продукти подлежат на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
всяка подозирана нежелана реакция.
Източници: 1. КХП JARDIANCE®, 08.01.2018 г. 2. КХП SYNJARDY®, 08.01.2018 г. 3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015.
doi:10.1056/NEJMoa1504720.

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон България КЧТ
Адрес: гр. София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 8, Сердика Офиси 808, 807А, тел.: 02/958 79 98
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Таблица 1. Намаление на риска за краен изход при empagliflozin в сравнение с плацебо (%)
Краен изход
сърдечносъдова смъртност
обща смъртност
хоспитализация по повод на СН
новопоявила се или влошена нефропатия

пи: empagliflozin (10 mg дневно или 25 mg дневно) или плацебо, плюс стандартна терапия
за период от 3.1 години.
Първоначалните
резултати,
публикувани през 2015, показаха, че empagliflozin има сърдечносъдови предимства, които надхвърлят глюкозопонижаващия му ефект, което води
до намаление с 38% на относителния риск за сърдечносъдова смъртност и с 32% на
риска за обща смъртност (2).
В EMPA-REG OUTCOME
21% от включените пациенти (n=1461) са имали ПСБ, дефинирана като: ангиопластика, стентиране или оперативен бай-пас; ампутация на долен крайник или стъпало; значителна периферна артериална
стеноза или индекс глезен-ръка <0.9.
Целта на новия подгрупов
анализ е да се изследват ефектите на empagliflozin според
състоянието на ПСБ. За целта, неговите автори са сравнили четири групи болни: тези
с ПСБ или без ПСБ, които са
получавали empagliflozin или
плацебо.
Обхванатите пациенти са
били на средна възраст 64 години (71% мъже), с индекс на
телесна маса (ИТМ) 31 kg/m 2
и средни стойности на гликирания хемоглобин (HbA1c) 8.1%.
Около половината са били с
eGFR 60-90 ml/min/1.73 m 2 , a
25% - с eGFR <60 ml/min/1.73
m 2 ; 10% били с данни за сърдечна недостатъчност (СН);
92% са били на антихипертензивно лечение; 75% - на липидопонижаваща терапия; 85%
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Всички пациенти (%) Пациенти с ПСБ (%)
38
43
32
38
35
44
39
46

на антитромбоцитна/антикоагулантна терапия.
Пациентите с ПСБ са били
по-често пушачи, но са имали
по-малко данни за предходен
миокарден инфаркт (МИ) или
инсулт, и по-рядко са приемали липидопонижаващи медикаменти, отколкото останалите участници в основното проучване (74% срещу 82%). Болните са разделени в две групи: empagliflozin (n=982) или
плацебо (n=479).
Резултатите
показват,
че в подгрупата с ПСБ,
empagliflozin намалява сърдечносъдовата смъртност с

43%, общата смъртност с
38%, честотата на хоспитализация по повод хронична СН с 44% и честотата на
влошаване на съществуваща
нефропатия с 46%, в сравнение с плацебо (Таблица 1).
Намалението на сърдечносъдовата смъртност е отчетено
рано и е персистирало през цялата продължителност на проучването.
Честотата на ампутация на
долен крайник при наличието
на ПСБ е била 5.5% (в групата с empagliflozin) срещу 6.3%
(в контролната плацебо група).
Empagliflozin* е одобрен в
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Пациенти без ПСБ (%)
36
30
32
37

Европа за лечение на възрастни пациенти със ЗДТ2, които не са достатъчно добре контролирани, като допълнение
към диета и повишена физическа активност (3):
l като монотерапия, когато
приложението на metformin е
неподходящо поради липса на
толеранс
l като допълваща терапия
към метформин** или други
глюкозо-понижаващи средства.
(ИТ)
* Jardiance® (empagliflozin) на Boehringer
Ingelheim е регистриран в България
(www.bda.bg)
** Synjardy® (empagliflozin/metformin
hydrochloride) на Boehringer Ingelheim е
регистриран в България (www.bda.bg)
За допълнителна информация:
Empagliflozin намалява хоспитализациите
поради СН и сърдечносъдовата и общата
смъртност при пациентите със ЗДT2 и
ССЗ. МД, бр. 5, октомври 2016 www.
spisaniemd.bg
Empagliflozin забавя прогресията на
бъбречното заболяване при пациентите
със ЗДТ2. Доктор Д, бр. 2, 2016
Empagliflozin е от полза при пациенти
със захарен диабет тип 2 със или без
сърдечна недостатъчност. Доктор Д, бр.
4, 2015
Empagliflozin намалява сърдечнсъдовия
риск при пациенти с диабет тип 2. МД,
бр. 6, ноември 2015
Empagliflozin
подобрява
крайните
резултати при пациенти със захарен
диабет тип 2 и висок сърдечносъдов риск.
Доктор Д, бр. 3, 2015
Използвани източници:
1. Verma S., Mazer C., Omran M. et al.
Cardiovascular outcomes and safety of empagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus and peripheral artery disease
A subanalysis of EMPA-REG OUTCOME.
Circulation 2017; DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032031 http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/11/08/
C I R C U L AT I O N A H A . 1 1 7 . 0 3 2 0 3 1 .
short?rss=1
2. Zinman B., Wanner C., Lachin J. et
al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373: 21172128
www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1504720#t=article
3. EMA Jardiance (empagliflozin) www.
ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/
human/002677/WC500168595.pdf
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Нови
данни за
клиничната
ефикасност
на Entresto
Entresto*
(sacubitril/
valsartan) на Novartis подобрява симптомите на сърдечна недостатъчност (СН) и качеството на живот, според анализ на
резултати от база-данни с пациенти в Германия, представени на годишната среща на American Heart
Association (AHA) (1).
Обсервационното
ретроспективно проучване изследва промените в клиничните характеристики на 1643
пациенти през първите
12 месеца от началото на приема на медикамента. Тенденцията
за влошаване на функционалния клас (ФК)
на СН по NYHA (New
York Heart Association)
e претърпяла обратимост след
включването
на
sacubitril/
valsartan на 90-я (n=121) и
180-я ден (n=81).
Установено
е
намаление с около 30% (-503 pg/ml;
p<0.001; n=119) на NT-proBNP
– кръвен маркер, който се използва за диагностицирането и
прогнозата на СН.
По-голямата част от изследваните са били на минимална
начална доза от медикамента
(24 mg/26 mg два пъти дневно). От всички, 36% от първичната помощ и 41% от кардиологични практики са имали увеличение на дозировката
по време на проследяването,

като <11% са получили таргетна доза 97 mg/103 mg два пъти
дневно към момента на последните назначения.
Получените резултати са
сходни с данните от други проучвания от реалната практика,
публикувани през 2017:
l
Канадско
проучване (n=276) показа, че преминаването към терапия със
sacubitril/valsartan е довело до
подобрение в общото състояние при 45% от изследваните
на четвъртата седмица и при
56% на 12-ата седмица (2)
l
Френско
проучване
(n=200) при пациенти, лекува-

ни със sacubitril/valsartan, установи подобрение във ФК по
NYHA и физическия капацитет (3).
Тези резултати са сходни с
post-hoc анализа на ключовото проучване PARADIGM-HF,
публикувани през 2015(4) и
2017 (5):
l Терапията със sacubitril/
valsartan подобрява качеството на живот, включително
симптомите на СН и физическия капацитет, в сравнение
с инхибитора на ренин ангиотензин алдостероновата система (РААС) enalapril, като тези
ефекти се задържат за период
от 36 месеца (5)
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l Комбинираният медикамент подобрява седем от 10
активности, в сравнение с
enalapril, като най-значими са
благоприятните ефекти по отношение на домашната активност и половия живот (5)
l Сред пациентите, хоспитализирани по повод на СН,
sacubitril/valsartan забавя понататъшното влошаване на
свързаното със здравето качество на живот в около половината от случаите, в сравнение с enalapril (5)
l Пациентите на терапия с
Entresto са имали по-малка вероятност за влошаване на ФК
по NYHA, от колкото
приемалите
enalapril (4, 5).
Entresto
(sacubitril/valsartan)
e
първи и единствен
представител
на
ARNI – нов клас терапевтични медикаменти, които действат върху РААС и
неутралната
ендопептидазна система.
Медикаментът комбинира
свойствата
на valsartan (РААС
инхибитор) и sacubitril (неприлизинов инхибитор) в едно вещество (6-8).
Чрез потискане на неприлизина, разграждането на натриуретичните пептиди, брадикинина и на други пептиди се
забавя. Високите циркулиращи нива на А-тип натриуретичен пептид (ANP) и B-тип натриуретичен пептид (BNP) упражняват физиологични ефекти чрез свързване с NP-рецепторите и чрез усилена деградация на цикличния гуанозин
монофосфат (cGMP), като по
този начин увеличават диурезата, натриурезата и миокардната релаксация и оказват анти-ремоделиращо действие (7).
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ANP и BNP инхибират също
така секрецията на ренин и алдостерон. Селективната блокада на ангиотензин 1 (AT1)-рецепторите намалява вазоконстрикцията, ретенцията на натрий и вода и миокардната хипертрофия (7).
На базата на наличните резултати, ARNI се препоръчва
да замени инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi) или ангиотензин
рецепторните блокери (ARB)
за по-нататъшно намаление
на заболеваемостта и смъртността при пациенти с хронична симптоматична СН с намалена фракция на изтласкване (HFrEF) (ФК II или III по
NYHA) (9).
Комбинираното приложение
на sacubitril/valsartan и ACEi e
противопоказано, както и инициирането на ARNI в рамките на 36 часа от спирането на
ACEi, поради риска за развитие на ангиоедем. При анамнеза за ангиоедем, ARNI не бива
да се прилага (8).
В Европа, Entresto e одобрен за приложение при възрастни пациенти със симптоматична хронична СН с намалена фракция на изтласкване
(8). Доказано е, че той намалява честотата на сърдечносъдова смърт, хоспитализацията по
повод на СН и общата смъртност, в сравнение с enalapril.
Медикаментът се прилага в
комбинация с други лекарствени средства за лечение на СН,
като замества АСЕi или ARB
(8).
Entresto е наличен в таблетки с дозировка 24 mg
sacubitril/26 mg valsartan, 49
mg sacubitril/51 mg valsartan
и 97 mg sacubitril/103 mg
valsartan, като се приема два
пъти дневно. Препоръчителната начална доза е 49 mg/51 mg
два пъти дневно, която може
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да се удвои след период от 2-4
седмици на 97 mg/103 mg два
пъти дневно в зависимост от
поносимостта на пациента (8).
* Entresto (sacubitril/valsartan) е лекарствен продукт на Novartis и е регистриран в Европейския съюз. Подробна информация за този лекарствен продукт,
отпускан по лекарско предписание, е
предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата www.ema.
europa.eu
Статията се издава с подкрепата на
Новартис
Използвани източници:
1. New Novartis Entresto real world evidence data shows beneficial impact on
quality of life in people living with heart
failure www.novartis.com/news/media-releases/new-novartis-entrestor-real-worldevidence-data-shows-beneficial-impactquality
2. Haddad H. et al. The PARASAIL study
- patient reported outcomes from the Canadian real-world experience use of sacubitril/valsartan in patients with heart failure
and reduced ejection fraction. Eur J Heart
Fail 2017; 19 (Suppl. S1): 34
3. Wachter R. et al. Dosing patterns and
evolution of clinical parameters in patients
prescribed sacubitril/valsartan in Germany. Poster presentation at American Heart
Association Scientific Sessions November
2017
4. Packer M. et.al. Angiotensin receptor
neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in
surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61 DOI: 10.1161/
CIRCULATIONAHA.114.013748
5. Lewis E. et al. Health-related quality of life outcomes in PARADIGMHF. Circ Heart Fail 2017; 10: e003430
https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.116.003430
6. EC. Community register of medicinal
products for human use http://ec.europa.
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Fail. 2013;15:1062-1073 www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3746839
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EMA
www.ema.europa.eu/docs/en_
G B / do c u ment _ l i br a r y / E PA R _ - _ Su m m a ry _ for _ t he _ pu bl ic / hu m a n / 0 0 4 0 6 2 /
WC500197539.pdf
9. Yancy C., Jessup M., Bozkurt B. et
al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new pharmacological therapy
for heart failure: An Update of the 2013
ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. JACC 2016; 68
(13): 1476-1488 www.onlinejacc.org/content/68/13/1476
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Нови
указания
за превенция
и терапия на
артериалната
хипертония
Повишение на систолното артериално налягане (САН) над 130
mmHg или на диастолното артериално налягане (ДАН) над 80
mmHg се определя като артериална хипертония (АХ), е новата дефиниция на заболяването, според
American College of Cardiology и
American Heart Association (ACC/
AHA) (1, 2).
В продължение на дълги години, АХ се класифицираше
като стойности на АН =/>140/90
mmHg. Освен променената дефиниция, новите стандарти актуализират и препоръките за терапия,
която включва промени в начина
на живот и приложение на антихипертензивни медикаменти (Таблица 1).
1. Препоръки за терапията:
l Актуализираните стандарти
препоръчват назначаване на антихипертензивен медикамент при
пациенти с АХ стадий 1 с клинично сърдечносъдово заболяване или 10-годишен риск за атеросклеротично сърдечносъдово заболяване (ASCVD) >10%.
При хипертония стадий 2 се
препоръчва предписването на два
антихипертензивни
медикаменти към промените в начина на
живот, което е по-агресивна терапия, в сравнение с предходните указания, които препоръчваха
само един антихипертензивен медикамент.
l Възрастни пациенти, които започват нова терапия или
имат промяна в лекарствения ре-
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ПЪРВИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ARNI*6
ПЪРВИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ARNI*6

АКТИВИРАЙТЕ
АКТИВИРАЙТЕ
СЪРЦЕТО
СЪРЦЕТО
АКТИВИРАЙТЕ
АКТИВИРАЙТЕ
ЖИВОТА
ЖИВОТА

1,2**
1,2**

2
2

Ако симптомите на СН#персистират,
Аковъпреки
симптомите
на СН#персистират,
предшестващото
лечение3
въпреки предшестващото
лечение®3
ВРЕМЕ
Е ЗА ENTRESTO

ВРЕМЕ Е ЗА ENTRESTO®
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на Entresto
при пациенти със сърдечна недостатъчност се дължат на повишената наличност на пептиди, които се разграждат от неприлизин, като натриуритичен пептид (NP), от LBQ657 и едновременното инхибиране на ефектите на
1,3
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СН = сърдечна недостатъчност
пълващите
се ползи
по отношение на сърдечносъдовата система на Entresto® при пациенти със сърдечна недостатъчност се дължат на повишената наличност на пептиди, които се разграждат от неприлизин, като натриуритичен пептид (NP), от LBQ657 и едновременното инхибиране на ефектите на
Кратка основна
информация
ангиотензин II от валсартан.1,3
# Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване.
СН
=
сърдечна
недостатъчност
Entresto
Кратка основна
Състав:
Entrestoинформация
24 mg/26 mg; 49 mg/51 mg; 97 mg/103 mg филмирани таблетки Всяка филмирана таблетка съдържа сакубитрил (sacubitril) и валсартан (valsartan) (като комплексна натриева сол на сакубитрил-валсартан).
Този лекарствен
на допълнително
наблюдение.
Това сърдечна
ще позволи
бързото установяване
на нова
информация
относно безопасността.
От медицинските
специалисти се
изисква
да съобщават
подозиранаот
нежелана
реакция
чрез
националната
система
за съобщаване.
Показания:
Entresto продукт
е показанподлежи
за лечение
на симптоматична,
хронична
недостатъчност
с намалена
фракция
на изтласкване
при възрастни. Дозировка:
Препоръчителната
начална
доза
на Entresto евсяка
една таблетка
49 mg/51
mg два
пъти
дневно. Дозата
трябва
да се удвоява на 2 4 седмици до
Entresto на прицелната доза от 97 mg/103 mg два пъти дневно. Не трябва да се започва лечение при пациенти с ниво на серумния калий >5,4 mmol/l или САН <100 mmHg. При пациентите със САН ≥100 до 110 mm Hg трябва да се има предвид начална доза от 24 mg/26 mg два пъти дневно. Entresto не трябва
постигане
Състав:
Entresto
24 mg/26 mg;
49 mg/51
mg; 97
mg филмирани
таблетки
филмирана
таблетка съдържа
сакубитрил
(sacubitril) си ACE
валсартан
(valsartan)
(катоне
комплексна
на сакубитрил-валсартан).
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увреждане
Не е необходимо
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на чернодробнолечение
увреждане
Pugh клас
Entresto
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ефикасността
децаинхибитор
и юноши нае
сгорната
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възраст
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с бъбречно
увреждане.
Хипотония
Не трябва
да сеили
започва
лечение,
сдокато
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трябва да
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с продукти,
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пациенти
с бъбречно При
увреждане.
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се започваселечение,
ако нивото
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на бъбречно
увреждане
са изложени
на по-голям
от развитие
на хипотония.
Пациентите
с тежка степен
на бъбречно
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биомаркер
за сърдечна
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на нормата. Взаимодействия:
Взаимодействия,
при
коитона
има
противопоказание
инхибитори
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отEntresto
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съсна
статини,
силденафил,
калий-съхраняващи
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с бъбречно увреждане
<60 ml/min/1,732m(COX
(НСПВС),
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при които
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с други продукти,
съдържащи
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Взаимодействия,
при които
се налагат
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мерки
Необходимо
е повишено
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при прилагане
взаимодействия
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са при едновременно
прилагане
с дигоксин, варфарин,
хидрохлортиазид,
амлодипин,
омепразол,
карведилол
или да
комбинацията
левоноргестрел/етинил
естрадиол,
CYP 450.
лекарствени
реакции
(НЛР). Обобщение
профила
на безопасност
Най-често
на Entrestoреакции
със статини,
силденафил,
калий-съхраняващи
диуретицихиперкалиемия
(триамтерен, иамилорид)
на минералкортикоидите
(напр. спиронолактон,
еплеренон),
добавки,
заместители
на солта,
съдържащихипотония,
калий, или други
лекарства
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хепарин),
нестероидни
противовъзпалителни
средства
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по време
на лечението
с Entresto са хипотония,
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инхибитори
на циклооксигеназа
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фуроземид,
нитрати
(напр. нитроглицерин),
инхибитори на OATP1B1,
OATP1B3 инедостатъчност),
OAT3 (напр. рифампицин,
циклоспорин),
ОАТ1 свръхчувствителност,
(напр. тенофовир, цидофовир)
на MRP2
(напр. Забележка:
ритонавир),Лекарството
метформин. се
Незначителни
главоболие,
синкоп, вертиго,
ортостатична
хипотония,
кашлица, диария,
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бъбречна
недостатъчност
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остра бъбречна
умора, астения.
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взаимодействия
Наблюдавани
са при едновременно
прилагане
дигоксин,текст
варфарин,
хидрохлортиазид,
амлодипин,
омепразол,
карведилол
или комбинацията
левоноргестрел/етинил
CYP 450.Europharm
НежеланиLimited,
лекарствени
реакцииPark,
(НЛР).
Обобщение
профила
на безопасност
лекарско
предписание.
Преди предписване,
моля запознайте
се сс пълният
на кратката
характеристика
на продукта
(КХП,
ЕМА 02.10.2017).
Притежател
на разрешението за естрадиол,
употреба: Novartis
Frimley Business
Camberley
GU16на7SR,
Обединено
Кралство.Най-често съобщаваните
нежелани реакции по време на лечението с Entresto са хипотония, хиперкалиемия и бъбречно увреждане. Съобщава се за поява на ангиоедем. Нежелани реакции според тяхната честота Много чести: хиперкалиемия, хипотония, бъбречно увреждане. Чести: анемия, хипокалиемия, хипогликемия, замаяност,
главоболие, синкоп, вертиго, ортостатична хипотония, кашлица, диария, гадене, гастрит, бъбречна недостатъчност (бъбречна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност), умора, астения. Нечести: свръхчувствителност, сърбеж, обрив, ангиоедем. Забележка: Лекарството се отпуска по
лекарско предписание. Преди предписване, моля запознайте се с пълният текст на кратката характеристика на продукта (КХП, ЕМА 02.10.2017). Притежател на разрешението за употреба: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Обединено Кралство.
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КАРДИОЛОГИЯ
жим, е необходимо да се проследяват всеки месец до постигане
на ефективен антихипертензивен
контрол.
2. Акцент върху сърдечносъдовите заболявания (ССЗ). Актуализираните стандарти дават
препоръки за пациенти с клинично значимо ССЗ и нови указания
за използването на калкулатора за
оценка на риска за ASCVD:
l антихипертензивен медикамент за първична превенция на
ССЗ трябва да се приложи при
възрастни пациенти без данни за
ССЗ и оценен 10-годишен риск
за ASCVD <10% и САН =/>140
mmHg или ДАН =/>90 mmHg
l антихипертензивен медикамент за вторична превенция на
рекурентни сърдечносъдови събития трябва да се приложи при пациенти с клинично ССЗ и САН
=/>130 mmHg или ДАН =/>80
mmHg и за първична превенция
при възрастни пациенти с оценен 10-годишен риск за ASCVD
=/>10% със САН =/>130 mmHg
или ДАН =/>80 mmHg.
3. Отпада дефиницията на
прехипертония. Новите стандарти премахват термина „прехипертония”, като вместо това използва термина „повишено артериално
налягане” за стойности на САН
между 120-129 mmHg и стойности на ДАН <80 mmHg.
4. Повече пациенти с АХ. Тъй
като новата дефиниция за хипертония включва по-ниски стойности на АН (=/>130/80 mmHg), повече хора ще бъдат диагностицирани със заболяването. Трябва да
се има предвид, че повечето от
тези пациенти могат да повлияят
заболяването си чрез промяна в
начина на живот.
5. Неотложност и спешност
при АХ (Таблица 2). Неотложните състояния при хипертония са
свързани със значимо повишение
на АН при иначе стабилни пациенти без остри или настъпващи
промени в таргетното органно увреждане или дисфункция. Хипер-
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тензивната спешност е тежко повишение на АН, свързано с данни за новопоявило се или влошено таргетно органно увреждане.
6. Акуратност при измерването на АН. Използваните уреди
за измерване на АН трябва да са
калибрирани точно. При измерване в лекарския кабинет е необходимо да се спазват следните указания:
l необходимо е пациентът да не
е пушил, да не е пил кафе и да не
е упражнявал физически усилия в
рамките на 30 минути преди измерването; необходимо е изпразването на пикочния мехур; необходимо е престояването в седнало положение за поне пет минути
и запазване на покоя по време на
измерванията
l необходимо е поддържането
на ръката на нивото на сърцето,

както и използването на точния
размер маншета; измерването не
трябва да се извършва през дрехи
l измерването на АН трябва
да е на двете ръце, като се приема по-високата измерена стойност; провеждането на 2-3 измервания при 2-3 отделни случаи намалява риска за грешка и дава поточни резултати.
7. Фокус върху самонаблюдението. Стойностите на АН, измерени в лекарския кабинет („хипертония на бялата престилка“), често са по-високи от амбулаторните
или домашните, поради което експертите подчертават важността на
самонаблюдението и проследяването на стойностите на АН от самите пациенти. За точни резултати е необходимо:
l да се използва един и същ
апарат по едно и също време от
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деня
l заемане на правилна позиция
по време на измерването и поставяне на маншетата над лакътя
l за оптимални резултати е необходимо да се извършат поне две
измервания с интервал от поне
една минута всяка сутрин преди
приема на медикаменти и всяка
вечер преди хранене; в идеалният
вариант е добре да се извършват
измервания за период от две седмици след промяната на терапията
и една седмица преди посещението при лекар
l получените резултати от измерванията трябва да се записват или да се използват апарати с
вградена памет.
8. Препоръки за терапията. Новите стандарти актуализират препоръките за лечение, които включват промяна в начина на
живот и медикаментозна терапия.
Промените в начина на живот намаляват САН с 4-11 mmHg при
болни с хипертония, като с найголямо значение са промените в
диетата и повишената физическа
активност:
l освен препоръчваната диета
DASH (Dietary Approach to Stop
Hypertension), която е богата на
плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и нискомаслени млечни
продукти, експертите препоръчват
намаление на приема на натрий и
увеличаване на приема на калий
за редуциране на стойностите на
АН; трябва да се има предвид, че
повишеният прием на калий може
да е неблагоприятен при пациенти с бъбречно заболяване или при
приема на определени медикаменти.
l постигането на идеално телесно тегло при всеки пациенти е
отлична цел, като за всеки намален килограм трябва да се очаква
редукция на АН с 1 mmHg
l препоръките за физическа
активност включват 90-150 мин
аеробни и/или динамични резистентни упражнения всяка седмица и/или три сесии седмично на
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Indapamide

Sophtensif 1.5 mg
таблетки с удължено
освобождаване

Подобрява артериалния
комплайънс1
Понижава артериалното
и общото периферно
съпротивление
Намалява левокамерната
хипертрофия

Метаболитно неутрален1
● не повлиява липидния метаболизъм
● не повлиява въглехидратния метаболизъм

CG 795

(1) КХП октомври 2013.
Лекарствен продукт по лекарско предписание.
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване.
СОФАРМА АД | София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16
тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286 | www.sopharma.bg
Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали
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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Таблица 1. Класификация на хипертонията
Категория
Нормално

Систолно АН
<120 mmHg

и

Диастолно АН
<80 mmHg

Повишено

120-129 mmHg

и

<80 mmHg

Хипертония стадий 1

130-139 mmHg

или

80-89 mmHg

Хипертония стадий 2

=/>140 mmHg

или

=/>90 mmHg

Терапия или проследяване
Промени в начина на живот за поддържане на нормално
АН и проследяване веднъж годишно
Промени в начина на живот и преоценка на всеки 3-6 месеца
Оценка на десетгодишния риск за сърдечно заболяване и
инсулт чрез използване на калкулатора за ASCVD:
l ако рискът е <10%, се препоръчват промени в начина
на живот и проследяване на 3-6 месеца
l ако рискът е >10% или пациентът е с доказано ССЗ,
захарен диабет или хронично бъбречно заболяване, се
препоръчват промени в начина на живот и един антихипертензивен медикамент; оценка на ефективността от терапията трябва да се извърши след един месец:
- ако целта на терапията е постигната за един месец, се
извършва проследяване след 3-6 месеца
- ако целта на терапията не е постигната за един месец,
се обмисля увеличение на дозировката или смяна на медикамента
- провеждане на месечно проследяване до постигането на
желания контрол
Препоръчват се промени в начина на живот и приложението на два антихипертензивни медикаменти от различни
класове; преценка за ефективността след един месец:
l ако целта е постигната за един месец, се извършва преоценка след 3-6 месеца
l ако целта не е постигната за един месец, се препоръчва увеличаване на дозировките или смяна на медикаментите
l провеждане на месечно проследяване до постигането
на желания контрол

Таблица 2. Хипертонични кризи – неотложни и спешни състояния
Хипертензивни кризи
Неотложност

САН
>180 mmHg

Спешност

>180 mmHg
и наличие на
таргетно органно увреждане

изометрични резистентни упражнения
l приемът на алкохол трябва
да се намали до две питиета дневно за мъже и до едно за жени.
9. Нови прицелни стойности
при съпътстващи заболявания.
При болни със съпътстващи заболявания, новите стандарти препоръчват предписването на антихипертензивни медикаменти при
клинично ССЗ и хипертония ста-
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и/или

и/или

ДАН
>120 mmHg

Терапия и проследяване
По-голямата част от тези пациенти не приемат редовно
антихипертензивната терапия и нямат клинични или лабораторни данни за ново или влошаващо се таргетно органно увреждане; необходимо е подновяване или интензифициране на антихипертензивната терапия
>120 mmHg и Приемане на пациентите в интензивно отделение за проналичие на тар- дължително мониториране на АН и парентерално прилогетно органно жение на подходящи медикаменти при ново/прогресираувреждане
що или влошаващо се таргетно органно увреждане

дий 1 или 2, за постигане на прицелни стойности <130/80 mmHg
(до сега беше <140/90 mmHg).
Експертите препоръчват различни интервали на проследяване,
в зависимост от стадия на хипертония, вида медикаментозна терапия, степента на антихипертензивен контрол и наличието на таргетно органно увреждане. (ИТ)
Използвани източници:
1. Whelton P., Carey R., Aronow W. et al. 2017
ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/
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ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the prevention, detection, evaluation and management
of high blood pressure in adults: A report of
the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines Hypertension 2017; 70:
6
http://hyper.ahajournals.org/content/early/2017/11/10/HYP.0000000000000066
2. Whelton P., Carey R., Aronow W. et al. 2017
ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/
ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the prevention, detection, evaluation and management
of high blood pressure in adults: A report of
the American College of Cardiology/American
Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines J Am Coll Cardiol 2017; www.
onlinejacc.org/content/early/2017/11/04/j.
jacc.2017.11.005
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две винаги е
повече от едно...

Telmimed Plus

®

Telmisartan/Hydrochlorothiazide
80 mg/12,5 mg, 80 mg/25 mg x 28 tablets

Лекарствен продукт по лекарско предписание.
КХП август 2016.
Пълна лекарствена информация е на разположение
при поискване.
Софарма ад | София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16
тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286
www.sopharma.bg
медика ад | София 1756 | ул. Лъчезар Станчев № 5
Софарма Бизнес Тауърс | сграда А | ет. 9
тел. +359 2 492 3321 | факс +359 2 960 0324
www.medica.bg

Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали
при употребата на телмимед плюС, на следните адреси:
Софарма ад
София 1797 | България | бул. Кл. Охридски № 3
тел. 02 8177413 | факс 02 9743759
safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
медика ад
София 1756 | ул. Лъчезар Станчев № 5
Софарма Бизнес Тауърс | сграда А | ет. 9
тел. +359 2 492 3321 | факс +359 2 960 0324
g.aleksandrova@medica.bg | www.medica.bg
изпълнителна агенция по лекарСтвата
bda@bda.bg
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Актуализирани
указания
за диагноза
и лечение
на остра
инфекциозна
диария
Нови тестове скъсяват времето за поставяне на диагнозата
при остър гастроентерит; в повечето случаи, обаче, не е необходимо провеждането на изследвания, нито започването на емпирична антибиотична терапия, според
актуализираните
указания на Американското общество по инфекциозни заболявания
(IDSA)*,
публикувани в списание Clinical
Infectious Diseases (1).
Острата диария продължава да бъде сериозна причина за заболеваемост и смъртност в индустриализираните страни, въпреки че профилактиката с ротавирусна ваксина и подобряването на
обществената хигиена са довели
до сигнификантно понижаване на
бремето от диарийните заболявания.
Последните указания на IDSA
за лечението на инфекциозна диария бяха публикувани през 2001
година, като настоящите препоръки ги допълват. Те са разработени от мултидисциплинарен екип
от експерти и са базирани на данните от клинични проучвания от
2000-та година насам.
В актуализираните указания
на IDSA за диагностицирането и
лечението на острия гастроентерит се отбелязва, че с новите, по-
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чувствителни тестове, лекарите
от първичната помощ могат да се
нуждаят от консултация със специалист, когато получат резултат,
показващ инфекция с непознати
за тях микроорганизми.
Изследванията, които не са базирани на посявка, скъсяват диагностичния процес с дни (2). Поради голямата им сензитивност, обаче, чрез тези тестове могат да се
установят непознати микроорганизми. Експертите по инфекциозни заболявания могат да изяснят
какво точно е значението на резултатите и какъв трябва да бъде
подходът.
Резултатите от бързите тестове
сега позволяват на лекарите бързо да определят коя е подходяща-

та терапия, да уведомяват навреме здравните институции в случай
на епидемия и да предсказват настъпването на някои от клиничните симптоми, ако те все още не са
се изявили.
Вероятно, новите имуноензимни методи ще доведат до по-голям
брой диагностицирани случаи на
остър гастроентерит.
Златният стандарт за диагностициране на ротавирусния антиген във фекална проба e полимеразната верижна реакция с обратна транскриптаза
(reverse-transcriptase рolymerase
сhain reaction - RT-PCR). Налице са три имуноензимни методи
- Premier Rotaclone®, ProSpecT™
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и RIDASCREEN®, които имат
чувствителност съответно 76.8%,
75% и 82.1% (липса на значима разлика в това отношение) и
специфичност 100%. И трите теста се препоръчват от Световната здравна организация като равностойни за диагностика на ротавирусна инфекция (3).

Три нови ваксини
Важна новост от предишното
издание на препоръките е наличието на ваксини срещу три вида
микроорганизми,
причиняващи
диария.
Най-разпространена е ротавирусната ваксина. Преди широкото й въвеждане ротавирусите бяха една от водещите причини за диарийни заболявания при
децата под петгодишна
възраст.
Големи фаза 3 клинични проучвания установиха 74-87% ефикасност на ротавирусната ваксина срещу инфекция с ротавирус и
85%-98% ефикасност
срещу тежък ротавирусен гастроентерит. Въз
основа на тези данни,
Advisory Committee on
Immunization Practices
(ACIP) препоръча универсално ваксиниране
на всички кърмачета (3).
След въвеждането на ротавирусната ваксина бе наблюдавано
значимо понижение на честота на
амбулаторните прегледи и на хоспитализациите поради ротавирусна инфекция сред цялата педиатрична популация, както и данни
за индиректна протекция в това
отношение и при неваксинирани
възрастни хора в резултат на намалена циркулация на патогена
в обществото (редукция с 48.4%,
р=0.0007) (5).
Ползите от приложението на
ротавирусната ваксина надхвърлят многократно конкретните й
цели, тъй като значимо намаляват честотата на тежките гастро-

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 19

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Брой 1, 2018

19

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 20

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
ентерити не само в таргетната
възрастова група до пет години,
но и заболеваемостта при по-големи деца и при възрастни поради изграждане на популационен
имунитет (6).
Ротавирусните инфекции не
засягат единствено децата. Предполага се, че между 3 и 18% oт
случаите на инфекциозна диария
при възрастните се дължат на ротавируси.
Налице са две живи атенюирани перорални ротавирусни ваксини – моновалентната Rotarix
(на фирма GSK), съдържаща човешки щам G1P, която се прилага
двукратно, и RotaTeq (на MSD),
разработена на базата на говежди щам и съдържаща човешки серотипове G1-G4P, за трикратно
приложение.
Ваксините срещу коремен тиф
и за холера се препоръчват при
пътуващите в ендемични райони. В указанията е посочено кога
тези ваксини трябва да се прилагат.
За да бъдат ваксините успешни, се изисква непрекъсната бдителност на лекарите за завършване на имунизационните курсове.
В препоръките са включени
седем таблици за бърза справка
относно как и къде хората придобиват патогени, клиничната изява на инфекциите и препоръчаното лечение. Често пациентите се
инфектират в детски ясли, детски
градини, или след контакт с животни, замърсена вода или храни.
В резултат, лекарите от амбулаторната и от болничната помощ трябва да снемат подробна
анамнеза при пациентите с диария: къде са били в последно
време, дали са пътували, дали са
имунокомпрометирани и дали са
приемали антибиотици.
Въпреки че в указанията не
се споменава за целенасочено разпитване на пациентите за
евентуално изписани антибиотици от техния зъболекар, тази
информация трябва да бъде
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включена във въпросите, тъй
като наскоро проведено проучване е показа, че има пропуски при регистрирането на предписани по повод на стоматологични проблеми антибактериални средства.

Кой трябва да бъде
изследван
При повечето пациенти с диария не се налага провеждането
на изследвания за остър гастроентерит, подчертават авторите на
указанията, но случаите, при които такива тестове са необходими,
включват: деца на възраст <5 години; възрастни хора; пациенти с
имунен дефицит; върналите се от
скорошно пътуване; както и болни с кървава диария, тежка коремна болка и признаци на сепсис.
В указанията е обърнато специално внимание на рехидратацията на уязвимите групи от популацията. Трябва сме сигурни, че се
прилага подходящата перорална
рехидратация и ако тя не е ефективна, се налага преминаване към
интравенозна рехидратация.
Авторите на препоръките отбелязват и определени състояния,
които могат да бъдат обусловени
от причиняващите диария микроорганизми. Например, инфектираните с Campylobacter могат впоследствие да развият синдрома на
Guillain-Barre.
Clostridium difficile е все почесто срещан причинител на диария и въпреки че тази бактерия се
споменава в препоръките, е планирано публикуването на отделни актуализирани указания, фокусиращи се специфично върху този
микроорганизъм.
В препоръките се подчертава
изключително важната роля на лекарите от първичната помощ и сътрудничеството между тях и колегите им от болничната помощ при
диагностицирането на острия гастроентерит.
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Oсновните моменти от
указанията:
l Наличието на фебрилитет
или кървава диария изисква посявка на изпражнения за установяване на ентеропатогени, включително подвидове на Salmonella
enterica, Shigella и Campylobacter
l Симптомите, насочващи
към инфекция с Escherichia coli
(E.coli) O157:H7 или други продуциращи Shiga токсин E.coli
(STEC), включват кървава диария, коремна болка и липса на
фебрилитет при първия преглед
l Когато са налице тези прояви, е необходимо да се проведе изследване за гореспоменатите бактерии, като трябва да се
направи и опит за разграничаване на Shiga токсин 1 от Shiga
токсин 2. Последният се характеризира с по-голяма потентност
l При пациентите с кървава
диария, абдоминални крампи или
възможен сепсис е показано провеждането на тестове за Yersinia
enterocolitica и C.difficile
l Рутинното изследване на
хемокултура трябва да се запази
за следните пациенти с инфекциозна диария: деца на възраст
<3 месеца, имунокомпрометирани болни, хора, които са пътували наскоро до райони, ендемични за кормен тиф
l Инфекция с Yersinia влиза в
съображение при хората с анамнеза за консумация на недостатъчно добре термично обработени продукти от свинско месо
l Повечето случаи на диария
на пътуващите не изискват никакви лабораторни изследвания.
Ако заболяването продължава
>/=14 дни, трябва да се проведе микробиологичен анализ на
изпражнения за евнтуална паразитна инфекция. C. difficile влиза в съображение при случаите с
продължителна диария, ако има
анамнеза за прием на антибактериални средства през последните четири месеца
l При диария, продължава-
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ща повече от две седмици, трябва да се вземат предвид възпалителни чревни заболявания
(inflammatory bowel disease –
IBD) и синдромът на лесно дразнимото черво (irritable bowel
syndrome – IBS)
l Единична проба за изследване на токсин на C.difficile е
достатъчна
l Определянето на фекални левкоцити и фекален лактоферин не трябва да се използва
като помощно средство за установяване на предполагаема инфекциозна диария. Има твърде
малко данни в подкрепа на или
против определянето на фекален
калпротектин
l Контролни изследвания не се
препоръчват при повечето болни с
инфекциозна диария след преминаването на симптомите, с изключение на случаите, когато това има
значение за общественото здраве
l При повечето пациенти не
е необходима емпирична антибиотична терапия в периода, през
който се изчкват резултатите от
микробиологичното
изследване на изпражнения, със следните изключения:
- Кърмачета на възраст <3 месеца със съмнение за бактериална диария
- Болни възрастни с възможна
инфекция със Shigella
- Пациенти, които са пътували
скоро и имат фебрилитет с или
без симптоми на сепсис
l Острата водниста диария не

налага провеждането на антибактериална терапия, ако няма
анамнеза за скорошно пътуване
l Възрастнтие, при които
се налага провеждането на антибактериална терапия, трябва
да получат флуорохинолон или
azithromycin. Трета генерация
цефалоспорин или аzithromycin
са показани при кърмачета на
възраст <3 месеца или при пациенти с неврологични симптоми
l При контактните на хора с
инфекциозна диария не е необходимо провеждането на профилактична антибиотична терапия
l Важно е да се избягват антибактериалните средства при
случаите със STEC O157 или
други STEC, които продуцират
Shiga токсин 2
l Кърмените бебета трябва да
продължат да получават майчино
мляко, докато имат диария
l При останалите пациенти,
захранване през устата може да
бъде започнато по време на рехидратацията
l Пробиотиците получават
слаба препоръка в настоящите
указания и не се предлага специфична формула
l Loperamide може да се прилага при възрастни с остра водниста диария, ако рискът за токсичен мегаколон е нисък, но
трябва да се избягва при деца и
юноши на възраст <18 години
l Антиеметични средства могат да се използват при пациенти
на възраст поне 4 години с цел

подпомагане на рехидратацията
l Ротавирусната ваксина се
препоръчва при всички кърмачета без противопоказания. Жива,
атенюирана ваксина срещу холера може да се приложи при хора
на възраст 18-64 години, които
живеят в ендемични за холера
райони или при предстоящо пътуване в такива райони. (ЗВ)
* Infectious Diseases Society of America
(IDSA)
За допълнителна информация:
Глобално
влияние
на
ротавирусната
ваксинация върху хоспитализациите и
смъртността поради диария при децата.
15 възможни причини за коремна болка
Ротавирусната
ваксинация
на
децата
осигурява протекция и на възрастните.
Използвани източници:
1. Shane A., Mody R., Crump J. et al. 2017
Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines for the diagnosis and
management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis. 2017; 65(12): 45-80 https://academic.oup.com/cid/article/4557073
2. Frellick M., Vega C. New guidelines released
on acute infectious diarrhea. Medscape Medical
News www.medscape.org/viewarticle/888456
3. Gautam R., Lyde F., Esona M. et al. Comparison of Premier™ Rotaclone®, ProSpecT™,
and RIDASCREEN® rotavirus enzyme immunoassay kits for detection of rotavirus antigen in
stool specimens. J Clin Virol. 2013;58(1):292294 doi: 10.1016/j.jcv.2013.06.02 www.
journalofclinicalvirology.com/article/S13866532(13)00254-0/fulltext
4. Wikswo M., Hall A. Centers for Disease
Control and Prevention. Outbreaks of acute
gastroenteritis transmitted by person-to-person contact—United States, 2009–2010.
MMWR Surveill Summ 2012; 61:1–12
5. Anderson E., Shippee D., Weinrobe M. et
al. Indirect protection of adults from rotavirus
by pediatric rotavirus vaccination. Clin Infect Dis 2013; 56: 755-760 https://academic.
oup.com/cid/article/56/6/755/310406
6. Gastanaduy P., Curns A., Lopman B. et
al. Gastroenteritis hospitalizations in older
children and adults in the United States before and after implementation of infant rotavirus vaccination. JAMA 2013; 310: 851-853
http://jama.jamanetwork.com

Изводи за клиничната практика:
l Наличието на кървава диария, абдоминални

крампи или възможен сепсис в случаите с предполагаема инфекциозна диария изисква провеждането на изследвания за подвидове на Salmonella
enterica, Shigella, Campylobacter, STEC, Yersinia
и Clostridium difficile. Симптомите, медицинската
анамнеза на пациента или скорошни пътувания могат да наложат провеждането на допълнителни изследвания
l Възрастните, при които е необходимо провеждането на антибактериална терапия по повод на ин-

фекциозна диария, трябва да получат флуорохинолон или azithromycin. Трета генерация цефалоспорин или azithromycin са показани при бебета на
възраст <3 месеца, както и при пациентите с неврологични симптоми
l В случаите с инфекциозна диария, ненужните изследвания и лечение са по-голям проблем, отколкото пропуснатите диагнози. Настоящите указания
би трябвало да подмогнат на здравните специалисти при разумното използване на ресурсите при пациентите с инфекциозна диария.
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Най-важното
от 2017
Новите възможности за лечение на спинална мускулна атрофия (СМА) и новите класове медикаменти за превенция на мигрена са сред най-значимите постижения в областта на неврологията за 2017.

Епилепсия
Деца и подрастващи с резистентна на медикаментозна терапия епилепсия, които са подложени на оперативно лечение за заболяването, имат сигнификантно по-малко пристъпи и по-добро
качество на живот, в сравнение с
тези, на които е прилагана медикаментозна терапия за период от
12 месеца. Резултатите са от едноцентрово проучване на Dwivedi
и сътр. и са публикувани в New
England Journal of Medicine (1).
Обхванати са 116 пациенти с
резистентна на терапия епилепсия, които са разделени в две групи: оперативно лечение (n=57)
или
медикаментозна
терапия
(n=59 пациенти). Основен показател за краен изход е бил периодът без пристъпи за 12-месечно
наблюдение. Резултатите показват
11 пъти разлика по отношение на
липсата на пристъпи в групата с
оперативно лечение, в сравнение
с групата с медикаментозна терапия (77% срещу 7%, р<0.001).
Второ мащабно международно
проучване, продължило 25 години, резултатите от което също са
публикувани в NEJM, анализира
хистопатологичните находки при
9523 пациенти, които са претърпели оперативно лечение по повод на неповлияваща се от медикаментозна терапия епилепсия (2).
При 75.9% от болните епилепсията се е развила преди 18-годишна възраст и 72.5% са претърпели оперативно лечение като
възрастни. Средната продължи-
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телност на заболяването преди
хирургичната интервенция е била
20.1 години (при възрастните) и
5.3 години (при децата).
Резултатите показват, че найчестата хистопатологична диагноза при възрастни е склероза на
хипокампа (88.7% от случаите), а
при деца – кортикална дисплазия
(52.7%).
И в двете възрастови групи,
втората по честота лезия са били
различни тумори (основно ганглиоми). Хистопатологична диагноза
не е било възможно да се постави
при 7.7% от пациентите.

Множествена склероза
Ocrelizumab е свързан с по-ниска честота и радиологична прогресия при лечението на първично
прогресивна форма на множествена склероза (МС) в сравнение с

плацебо, показаха резултатите от
проучването ORATORIO (3). Медикаментът е моноклонално антитяло, което селективно намалява
CD20-експресиращите В клетки.
Във фаза 3 на изследването са
обхванати 732 пациенти с първично прогресивна МС, разделени в
съотношение 2:1 на терапия с интравенозен ocrelizumab 600 mg
или плацебо на всеки 24 седмици
за период от 120 седмици. Първичен показател за краен изход е
процентът пациенти с прогресия
на инвалидизацията, потвърдена
за 12-седмичен период.
В групата с ocrelizumab честотата на доказана прогресия на инвалидизацията за 12-седмичен период е била сигнификантно по-ниска, в сравнение с плацебо (32.9
срещу 39.3%, р=0.03). За 24-сед-
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мичен период на доказана инвалидизация, съответните стойности
са били 29.6 срещу 35.7%.

Спинална мускулна
атрофия
Може би най-значим напредък
през миналата година бе отбелязан в лечението на спинална мускулна атрофия (СМА). Заболяването е автозомно рецисивно невромускулно нарушение, предизвикано от недостатъчни нива на
SMN протеина.
Nusinersen е 2-О-метоксиетил
фосфоротиорат-модифициран медикамент, разработен за лечение
на СМА, който повишава количеството на функциониращ SMN
протеин. Две изследвания, публикувани през 2017, доказаха неговата ефективност и безопасност
при развила се в ранна детска
възраст СМА:
l Приложението на множествени интратекални дози nusinersen
(6 mg и 12 mg) има благоприятен профил на безопасност и ефикасност, според данните от фаза
2 проучване (4). Обхванати са 20
деца на възраст между три седмици и седем месеца с начало на
СМА между третата седмица и
шестия месец. В групата с доза
от 12 mg е отчетено подобрение в
моторната функция, в сравнение с
изходното състояние.
l Изследването ENDEAR установи, че деца със СМА на терапия с nusinersen имат по-голяма
вероятност за преживяемост (50%
намаление на смъртността) и подобрение в моторната функция
(51 срещу 0%) (5). Проучването
е фаза 3 рандомизирано, двойносляпо и контролирано.
Друг подход в лечението на
СМА е генно-заместителна терапия, изследвана от Mendell и
сътр., която се състои във функционално заместване на мутиралия ген, кодиращ SMN1 (survival
motor neuron 1) (6).
Чрез еднократна интравенозна инфузия на вирусен вектор е
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приложена ДНК, кодираща липсващия SMN1. Приложена при 15
пациенти, терапията е довела до
по-продължителна преживяемост
и подобрение на моторната функция.

Болест на Паркинсон
Високата експресия на гена на
алфа-синуклеин (SNCA) е рисков
фактор за болестта на Паркинсон
(БП). Доказано е, че някои медикаменти могат да намалят риска
за заболяването.
Експериментално
проучване
върху клетъчни култури и опитни животни показа, че бета2-адренергичните рецепторни агонисти ефективно потискат транскрипцията на SNCA (7).
Авторите са направили анализ
върху медикаментозната терапия
на четири милиона души в Норвегия за период от 11 години. Резултатите сочат, че приемът на бета2-агонисти за различни индикации намалява риска за развитие
на БП, а от друга страна бета2блокерите го увеличават.
Шведско проучване установи,
че трункусната ваготомия може да
има известен протективен ефект
срещу БП (8).
Редица изследвания са показали, че пациенти на които е извършена ваготомия по повод на
стомашна язва преди 20-50 години, имат по-нисък риск за развитие на БП, в сравнение със случаите без ваготомия. Това показва,
че е възможно преминаването на
чревни невротропни патогени по
n. vagus до мозъка и последващо
развитие на БП.
Авторите са използвали данните от национален регистър за
9430 пациенти с извършена ваготомия (3 445 трункусна и
5978 селективна) за периода 19702010, като са ги сравнили с 377
200 души от общата популация.
Установени са общо 4 930 случаи на БП, като честотата на 100
000 пациенто-години е била 61.8 в
групата с ваготомия (80.4 за трункусна и 55.1 за селективна) и 67.5

за контролната група.
Наличието на ваготомия не е
довело до намаление на риска за
БП. Подобно намаление е отчетено само в случаите на трункусна ваготомия, когато е извършена
поне пет години преди поставянето на диагнозата на заболяването.
Подобно датско проучване доказа, че пълна трункусна ваготомия е свързана с намален риск за
последващо развитие на БП, което предполага важна роля на n.
vagus в патогенезата на заболяването (9).
Авторите са използвали данните от национален регистър за пациенти, подложени на ваготомия за периода 1977-1995, и са ги
сравнили с хора от общата популация без ваготомия. Резултатите показват, че най-нисък риск за
развитие на БП е имало в групата
с трункусна ваготомия, в сравнение със суперселективна ваготомия или в общата популация.

Невро-онкология
Проучване на Svensson и сътр.,
публикувано в списание Lancet
установи, че адювантната химиотерапия с temozolomide удължава сигнификантно преживяемостта при пациенти с някои форми на
новодиагностициран анапластичен
глиом (10).
Друго изследване показа, че
добавянето на bevacizumab към
lomustine не подобрява преживяемостта при пациенти с прогресивен глиобластом, в сравнение
със самостоятелната терапия с
lomustine (11).

Главоболие
Fremanezumab е хуманизирано
моноклонално антитяло, насочено
срещу свързания с гена на калцитонин пептид (CGRP) или CGRP
рецепторите. Той е първи представител на нов клас медикаменти за превенция на мигрена, който
в момента преминава фаза 3 клинични изпитвания (12).
Основно предимство на експерименталното
антимигренозно средство е бързото начало на
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действие и много добрия профил
на безопасност.

Инсулт
Извършването на ендоваскуларна тромбектомия в периода
6-12 часа след исхемичен мозъчен
инсулт може да има предимства
при пациенти с клиничен дефицит,
който е непропорционално тежък
спрямо инфарцирания обем, показаха резултатите от проучването
DAWN (13).
Обхванати са 206 души с оклузия на интракраниалната част на
a. carotis или проксималния участък на a. cerebri media, разделени в две групи: тромбектомия
плюс стандартна терапия (n=107)
или стандартна терапия/контролна
група (n=99).
Три проучвания установиха
предимствата на затварянето на
персистиращ foramen ovale (PFO)
пред антитромбоцитна терапия
при пациенти <60 години с криптогенен инсулт:
l CLOSE доказа, че при пациенти със скорошен криптогенен
инсулт в резултат на PFO, свързана септална аневризма на атриума или голям междупредсърден шънт, честотата на рекурентен инсулт е по-ниска при затваряне на PFO, комбинирано с антитромбоцитна терапия, в сравнение
със самостоятелното приложение
на антитромбоцитна терапия (14)
l Gore REDUCE е международно проучване, което също доказа, че затварянето на PFO, в
комбинация с антитромбоцитна
терапия, намалява риска за последващ исхемичен инсулт, в сравнение със самостоятелното приложение на антитромбоцитна терапия, но за сметка на по-висока честота на усложнения, свързани с манипулацията и развитие на
предсърдно мъждене (15)
l RESPECT e многоцентрово
и рандомизирано клинично проучване, което включва пациенти на възраст 18-60 години с PFO
и предходен криптогенен инсулт
(16). Болните са разделени в две
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групи: затваряне на PFO или приложение на медикаментозна терапия (acetylsalicylic acid - ASA,
warfarin, clopidogrel или ASA
плюс dipyridamole с удължено
действие).
Първичен показател за ефикасност е бил комбиниран показател
за рекурентен нефатален исхемичен инсулт, фатален исхемичен
инсулт или ранна смърт след рандомизирането.
Резултатите показват, че затварянето на PFO е свързано с пониска честота на рекурентен исхемичен инсулт, в сравнение с медикаментозната терапия. В групата
с PFO е отчетена по-висока честота на венозен тромбемболизъм
(дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия).

Антикоагулация
Приложението на антикоагуланти при болни с предсърдно
мъждене (ПМ) може да профилактира развитието на деменция в
дългосрочен план. Доказано е, че
рискът за деменция при пациенти
с ПМ е по-висок при липса на перорална антикоагулантна терапия.
Шведско проучване си поставя
за цел да установи честотата на деменция при болни с ПМ с или без
перорална антикоагулация, както и
разлики в това отношение между
новите (пер)орални антикоагуланти (НОАК) и warfarin (17).
Ретроспективно са анализирани данните за всички пациенти (общо 444 106) с болнична диагноза „предсърдно мъждене” и
без предходна деменция за периода 2006-2014.
Резултатите показват, че антикоагулантната терапия е свързана
с 29% по-нисък риск за развитие
на деменция, като не е отчетена
съществена разлика между НОАК
и warfarin.
Две проучвания са посветени
на два медикамента, които неутрализират действието на НОАК:
l Idarucizumab е фрагмент на
моноклонално антитяло, разработен да неутрализира действието на
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dabigatran. В многоцентрово проучване се изследват ефектите на интравенозно приложен idarucizumab
5 g при болни с неконтролирано
кървене (група А) или такива, на
които се налага неотложна оперативна интервенция (група В), на терапия с dabigatran (18).
Първичен показател за краен
изход е бил максималният процент обратимост на антикоагулантния ефект на dabigatran в
рамките до четири часа след неговото приложение.
Обхванати са 503 пациенти,
разделени в две групи: група А
(n=301) и група В (n=202). В група А, 137 пациенти (45.5%) са
били с кървене от гастроинтестиналния тракт и 98 (32.6%) – с
вътремозъчен кръвоизлив.
При тези пациенти е постигнато
100% неутрализиране на антикоагулантните ефекти на dabigatran,
като средното време до спиране
на кървенето е било 2.5 часа. В
група В, перипроцедурна хемостаза е постигната при 93.4%, като
планираната интервенция е извършена 1.6 часа след приложението
на idarucizumab.
След период на проследяване
от 90 дни е установено, че тромботични събития е имало при
6.3% в група А и 7.4% в група
В, като смъртността е била съответно 18.8% и 18.9%. Според
авторите, при спешни състояния
idarucizumab бързо и безопасно
неутрализира антикоагулантните
ефекти на dabigatran.
l Andexanet е рекомбинантен, модифициран, наподобяващ
действието на фактор Х, човешки
протеин, който неутрализира инхибирането на фактор Ха. В многоцентрово, проспективно, едногрупово проучване, са изследвани 67 пациенти на средна възраст
77 години (повечето със значими сърдечносъдови заболявания)
с остро значимо кървене (основно гастроинтестнално или интракраниално), в рамките на 18 часа
след приложението на инхибитор
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на фактор Ха (19).
Изследвани са промените в активността на анти-фактор Ха, както и клиничната хемостазна активност за 12-часов период; всички пациенти са проследени за период от 30 дни. Анти-фактор Ха
активността е била поне 75 ng/ml
(или >/=0.5 IU/ml за тези на терапия с enoxaparin).
Средното време от приема в
спешно отделение до приложението на andexanet e било 4.8+/-1.8
часа. Болните са получили болусна
доза andexanet, последвана от двучасова инфузия на медикамента.
След приложението на болусната доза, средната анти-фактор Ха
активност е намаляла с 89% спрямо изходните стойности (при пациенти на терапия с rivaroxaban)
и с 93% при тези, приемали
apixaban. Тези нива са се запазили стабилни за двучасовия период
на инфузия.
Четири часа след преустановяването на инфузията е отчетено относително намаление спрямо изходните стойности на анти-фактор Ха активността с 39%
(при rivaroxaban) и с 30% (при
apixaban). По време на 30-дневното проследяване са установени 18% тромботични събития (12
случая от 67).
Първоначална болусна доза
andexanet 5 g, последвана от двучасова инфузия, намалява значително анти-фактор Ха активността при пациенти с остро значимо
кървене, свързано с приложение
на фактор Ха инхибитори, с ефективна хемостаза постигната в 79%
от случаите. (ИТ)
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Екстрактът
от Ginkgo
biloba
подобрява
неврологичната функция
след остър
исхемичен
инсулт
Прилагането на екстракт от листата на Ginkgo biloba (ЕGb, GBE)
в комбинация с acetylsalicylic acid
(ASA) намалява когнитивния и
неврологичен дефицит след остър исхемичен инсулт без да повишава честотата на съдови събития, според рандомизирано контролирано проучване, публикувано в Stroke and Vascular Neurology
(SVN) (1).
Острият исхемичен инсулт е
една от водещите причини за инвалидизация и смъртност в световен мащаб. Интравенозната тромболиза с рекомбинантен активатор на тъканния плазминоген (rtPA) и интра-артериалната терапия
(IAT, ендоваскуларна тромбектомия) са две ефективни стратегии
за лечение, но те имат ограничен
времеви прозорец и/или не могат
да бъдат приложени поради наличието на противопоказания, и/или
липсата на клиничен опит.
Голяма част от преживелите
инсулт имат влошена когнитивна функция (остатъчен неврологичен дефицит) или развиват съ-
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дова деменция. Крос-секционно
изследване в десет страни показа, че честотата на постинсултната деменция е около 30%, оценена по скалата Mini-Mental State
Examination (MMSE).
Ginkgo biloba е азиатско дърво, като екстракт от неговите листа (EGb, Ginkgo bilobae foliorum
extract - GBE) от векове се използва като средство за подобряване на паметта и концентрацията (когнитивен и хроничен невросензорен дефицит) при пациенти
в напреднала възраст и за облекчаване на слухово-вестибуларни
смушения (тинитус, вертиго, намален слух с предполагаем исхемичен произход).
EGb761* е сух стандартизиран
екстракт на Гинко билоба, разработен през 90-те години на миналия век, който съдържа 24% флавонови гликозиди (основно кверцетин, каемпферол и изорамнетин), 6% терпенови лактони (гинколиди А, В и С, и билобалид),
0.8% гинколид В и <5 ppm гинкоична киселина.
Повечето клинични проучвания са проведени с EGb761. Те
показват, че той имат протективен ефект срещу исхемично мозъчно увреждане. Най-вероятно,
този ефект се дължи на намаление
на свободните радикали, включително супероксидните радикали,
ONOO-, OH- и NO3-, и други липидни пероксидазни радикали.
Освен това, растителният екстракт потиска продукцията на ангиотензин-конвертиращия ензим
(АСЕ), като по този начин намалява контракцията на малките артериоли, дилатира мозъчните кръвоносни съдове и увеличава мозъчния кръвоток – действа като
съдов дилататор.
Цел на настоящето проучване е да се оцени ефикасността и
профилът на безопасност на ЕGb
при остър исхемичен инсулт (таблетките са назначени до 7 дни
след инцидента), както и честотата на рекурентните съдови събития. Проучването е многоцентро-
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во, проспективно и обхваща 348
пациенти за периода 2012-2014,
които са отговаряли на следните
критерии: възраст 18-80 години;
наличие на остър исхемичен инсулт с давност до седем дни, потвърден на компютърна томография (СТ) или магнитно резонансно изобразяване (MRI), съответстващ на атеросклероза на голям
артериален съд или оклузия на
малък кръвоносен съд; скор 4-20
според National Institutes of Health
Stroke Scale (NIHSS) към момента
на хоспитализация.
Пациентите са разделени в две
групи: ЕGb (450 mg/ден, 3 х 150
mg дисперсни таблетки) в комбинация с ASA (100 mg/ден) или
контролна група само на ASA (100
mg/ден) за период от шест месеца след началото на инсулта, успоредно с липидопонижаваща, антихипертензивна, невропротективна и глюкозопонижаваща (при случаите със захарен диабет) терапия.
Първичен показател за краен
изход е било намаление на влошаването на когнитивната функция, отчетено по скалата Montreal
Cognitive Assessment (deMoCa)
(0-30) на 180-ия ден. Тази скала
е неврофизиологичен тест, който оценява когнитивната функция,
и има висока чувствителност при
скрининг за леки когнитивни нарушения. Изследването е проведено на 12, 30 и 90-и ден. По-ниските скорови показатели показват по-значително увреждане на
когнитивната функция.
За периода 2012-2014 са обхванати 348 пациенти на средна
възраст 64.5 години: 179 (51.4%)
са получили ЕGb и нискодозирана ASA и 169 (48.6%) само нискодозирана ASA (контролна група), като в окончателния анализ
са участвали 330 болни. Между
двете групи не е имало разлика по
отношение на характеристиките
(възраст, пол, анамнеза за предходен инсулт, захарен диабет, артериална хипертония, коронарна болест, хипирлипидемия, хепаторенална функция).
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Резултатите показват, че в групата с ЕGb е имало значително
забавяне на влошаването на когнитивната функция, отчетено по
скалата deMoCa - средни разлики:
-2.77 срещу -1.99 (на 30-ия ден,
р=0.0116); -3.34 срещу -2.48 (на
90-ия ден, р=0.0165); -4.00 срещу
-2.71 (на 180-ия ден, р=0.0004).
При пациентите, приемали EGb,
са отчетени подобрения в National
Institutes of Health Stroke Scale,
Rankin Scale, Barthel Index и MiniMetal State Examination (deMMSE:
на 30-ия ден -2.39 спрямо -1.7,
р=0.0279; на 90-ия ден -3.11 спрямо -2.34, р=0.0397; на 180-ия ден
-3.55 спрямо -2.54, р=0.0110) в
сравнение с контролите.
Не са установени значими разлики между двете групи по отношение на честотата на нежелани

странични ефекти или на съдови
събития.

Обсъждане
Резултатите от това рандомизирано многоцентрово проучване
показват ефикасност на екстракта от Ginkgo biloba за забавяне
на неврологичния дефицит и влошаване на когнитивната функция
след остро исхемично увреждане.
Приложението на ЕGb е свързано
с по-добра паметова функция, изпълнителска функция и неврологична функция, които са довели в
подобрение на качеството на всекидневния живот, на фона на добър профил на безопасност.
През последните десетилетия се
натрупаха значителни данни, които
поддържат хипотезата, че EGb има
протективен ефект срещу невро-
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налната смърт, предизвикана от
исхемия при животински модели
с инсулт. Възможните механизми
включват анти-апоптоза и увеличен мозъчен кръвоток. EGb може
да е обещаващо средство при пациенти с когнитивни нарушения в
резултат на съдова патология.
Наличието на разлики в данните между публикуваните клинични проучвания с GBE най-вероятно се дължат на разлики в приложените дозировки (в настоящето проучване е използвана висока
доза от 450 mg дневно), приетите
критерии за преценка на състоянието на пациентите и периодът
на приложение на ЕGb (в настоящото проучване той е прилаган в
продължение на 6 месеца).
Трябва да се има предвид, че
редица допълнителни фактори,
като начин на живот, придружаващи заболявания и прием на медикаменти, могат да повлияят крайните резултати. От значение е и
възрастта на пациентите, като при
хора >85 годишна възраст дозировката трябва да се намали.
Съществуват съобщения за
случаи на връзка между EGb и
епизоди на кървене, между които осем за интракраниални кръвоизливи. В тези случаи, пациентите са имали предходни рискови
фактори за кървене, включително
чернодробна цироза, хипертония,
прием на антикоагуланти или високи дози ASA. По тази причина,
в текущото проучване са изключени болни с противопоказания за
антитромбоцитна терапия, тромбоцитопения или чернодробна недостатъчност, както и такива, които приемат други антитромбоцитни медикаменти. (ИТ)
* Tanakan обвити таблетки от 40 mg и разтвор 40 mg/ml е регистриран в България
(www.bda.bg)
Съдържа 24% флавонов гликозид и 6%
гинколиди-билобалид (EGb 761)
Използван източник:
1. Shanshan Li, Xinjiang Z., Qi F. et al. Ginkgo biloba extract improved cognitive and neurological functions of acute ischaemic stroke: a
randomised controlled trial. SVN 2017; 2 (4)
e000104. doi:10.1136/svn2017-000104 http://
svn.bmj.com/content/svnbmj/2/4/189.full.pdf
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Решете проблема
с нарушенията на паметта
и вниманието

Състав: Активно вещество във всяка филмирана таблетка или на милилитър перорален разтвор – Ginkgo bilobae folium extractum siccum normatum (EGb 761®) – 40 мг./мл. Терапевтични показания: Симптоматично лечение на патологичен
когнитивен и хроничен невросензорен дефицит при пациенти в напреднала възраст (с изключение на болестта на Алцхаймер или други деменции); симптоматично лечение на итермитиращо накуцване при хронични облитериращи
артериопатии на долните крайници (стадий 2); при симптоми свързани с нарушения на остротата на зрението и зрителното поле с предполагаем исхемичен произход; при лечение на слухово-вестибуларни смущения (тинитус,
вертиго, хипоакузия с предполагаем исхемичен произход); при синдрома на Рейно. Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. 3 таблетки дневно, разпределени през деня, които се приемат с половин чаша вода,
по време на хранене или 3 дози (3 ml) дневно, разпределени през деня, които се разреждат в половин чаша вода и да се приемат по време на хранене. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или някое от
помощните вещества. Специални предупреждения: Препоръчва се повишено внимание при пациенти, които едновременно приемат лекарствени продукти, метаболизирани предимно от CYP3A4 и с тесен терапевтичен индекс. Този
продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp-лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство. Лекарствени взаимодействия:
Резултатите от публикувани проучвания на клинични взаимодействия с EGb 761® са неокончателни, но при някои проучвания е докладвано потенциране или инхибиране на изоензимите на цитохром P450, включително CYP3A4.
Въпреки настоящата несигурност, трябва да се подхожда с повишено внимание при едновременно приемане на лекарствени продукти, метаболизирани предимно от CYP3A4 и с тесен терапевтичен индекс. Фертилитет, бременност
и кърмене: Налични са ограничени данни от използване на ТАНАКАН при бременни жени. Проучвания при животни не показват директен или индиректен вреден ефект спрямо репродуктивната токсичност. Препоръчително е като
предпазна мярка да се избягва използването на ТАНАКАН по време на бременност. Не е известно дали ТАНАКАН се екскретира в човешкото или животинското мляко. Трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърменето
или да се прекрати терапията с ТАНАКАН, като се вземат предвид ползите от кърменето за новороденото/детето и ползите от терапията с ТАНАКАН за жената. Шофиране и работа с машини: Не са провеждани проучвания относно
ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Обаче, замайване може да наруши способността за шофиране или работа с машини. Нежелани лекарствени реакции: Чести: свръхчувствителност, диспнея, замаяност,
главоболие, синкоп, коремна болка, диария, диспепсия, гадене, екзема, пруритус. Нечести: уртикария, обрив. Предозиране: Няма значителен опит при предозиране с ТАНАКАН. Фармакодинамични свойства: периферен вазодилататор.
Вид и съдържание на опаковката: Блистер (Алуминий – PVC), съдържащ 15 таблетки в картонена кутия с два блистера – 30 таблетки. Кафява стъклена бутилка, тип III с РЕ – капачка на винт и РЕ – дозиращо устройство от 1 ml.
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 31.03.2016. IAL 36166/25.08.2017
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на ТАНАКАН, моля свържете се с нас на
e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com; тел.: 02/921 57 55; или факс: 02/921 57 38
За допълнителна информация: Сервие Медикал ЕООД, София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14,
тел.: 02/ 921 57 00, e-mail: office.bulgaria@servier.com
www.servier.bg
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Уратна
нефропатия
Уратната нефропатия (остра и
хронична) и уратната нефролитиаза
са бъбречни заболявания, които се
дължат на излишък на пикочна киселина в резултат на свръхпродукция или на намалена екскреция*.
Пикочната киселина (ПК) е краен продукт на метаболизма на пуриновите нуклеотиди. Тя е с ограничена разтворимост, особено в
киселинната среда на дисталните
каналчета на бъбречните нефрони,
което създава проблеми, тъй като
хората не притежават ензима
уриказа, който да превръща
ПК в по-разтворимия алантоин (1).
Нивата на ПК са повишени най-често при следните
състояния: подагра, бъбречна
недостатъчност, метаболитна ацидоза (кетоацидоза, повишено ниво на лактат вследствие на разграждането на
алкохол), терапия с диуретици, синдром на Lesch-Nyhan
(LNS, юношеска подагра)**,
хронична оловна нефропатия, бъбречна поликистоза,
миелопролиферативни и лимфопролиферативни заболявания (левкемия, лимфом, миелом, полицитемия) както и прилаганата при тях терапия с цитотоксични лекарства, диета с висок
внос на протеини/пуринови нуклеотиди.
Обратно, нивата на ПК се понижават при прием на урикозурични
средства (високи дози салицилати,
probenecid, кортизон, allopurinol,
кумарини) или при състояния, които водят до бъбречна тубулна ацидоза (синдром на Fanconi, болест
на Wilson). Добър естествен източник на кумарини са плодовете като
череши, кайсии и ягоди, както и
някои други растения като женско
биле (сладък корен, Glycyrrhiza
glabra), лавандула, канела.
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Патофизиология
Бъбречната екскреция на ПК
включва четири пътища: гломерулна филтрация, тубулна реабсорбция, тубулна секреция и постсекреторна тубулна реабсорбция.
Уратите се филтрират свободно в
Баумовото пространство на гломерула, като по-голямата част от
тях, посредством активен анионен
транспорт, се абсорбира в началните отдели на проксималните извити каналчета.
Повечето уринна ПК най-вероятно се получава от тубулна секреция, вероятно в S2 сегмента на
проксималните тубули. 98-100% от
филтрирания урат се реабсорбира,

6-10% се секретира и се открива в
крайната урина.
Много лекарства могат да повлияят бъбречния транспорт на
ПК чрез въздействие върху проксималните тубулна абсорбция и
секреция. Увеличаването или редуцирането на екстрацелуларния
обем съответно повишава или намалява екскрецията на ПК чрез
повлияване на филтрационното налягане в гломерула.
Основните фактори, които физиологично влияят върху отделянето на урати, са рН; скорост на
потока на тубуларната течност;
бъбречният кръвоток. Първите
два фактора главно намаляват ПК
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и уратното преципитиране в събирателните каналчета, докато третият е важен за секрецията на урата.
При нарушения като сърповидноклетъчна болест, артериална хипертония и еклампсия, хиперурикемията, непропорционална на намаляването на гломерулната филтрация, е резултат от намален бъбречен кръвоток. Органичните киселини, като млечна (лактатна) киселина и кетокиселини, също могат да увредят проксималната тубулна секреция на ПК.

Остра уратна нефропатия
Свръхпродукция на ПК настъпва главно при ускорена клетъчна и
тъканна лиза. Острата уратна нефропатия се характеризира с
развитие на остра олигоанурична бъбречна недостатъчност, причинена от бъбречна
тубулна обструкция от кристали ПК (мононатриев урат
- МНУ). Наблюдава се почти изключително при злокачествени заболявания, особено левкемия и лимфом, при
които химио- или лъчетерапията водят до бърз клетъчен
turnover или лиза.
Освобождаването на вътреклетъчни нуклеотиди води
до тежка хиперурикемия.
Филтрирането на много високи уратни концентрации от
плазмата и последващото им
концентриране в тубулната система, в условията на все по-кисело
рН, може да доведат до преципитиране на ПК и обструкция в тубулите, събирателните каналчета
и дори в бъбречните легенчета и
уретерите.
Депозицията на кристали от
МНУ води до повишено тубуларно налягане, интраренално налягане и външна компресия на бъбречната венозна мрежа с малък диаметър. Това причинява повишаване на бъбречното съдово съпротивление и спадане на бъбречния
кръвоток. Повишеното тубуларно налягане и намаленият бъбречен кръвоток водят до понижаване
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на гломерулната филтрация и могат да предизвикат остра бъбречна
недостатъчност.

Хронична уратна
нефропатия
Съществуват достатъчно доказателства, че свръхпроизводството
на ПК и наличието на хиперурикемия може да предизвикат остра бъбречна недостатъчност, но въпросът за това дали хроничната хиперурикемия води независимо до хроничен интерстициален нефрит и
прогресивна бъбречна недостатъчност остава неизяснен.
При пациенти с хронична хиперурикемия и подагра, изследванията в ранните фази показват образуване на микротофи в бъбречния
медуларен интерстициум. Тези отлагания съдържат МНУ и са заобиколени от гигантоклетъчна реакция. Това води до хипотезата, че
уратната депозиция предизвиква
в бъбречната медула реакция тип
чуждо тяло и хронично възпаление и фиброза.
Съществуването на хронична
уратна нефропатия се поставя под
съмнение. В едно проучване при
11 408 последователни аутопсии в
Швейцария, само в 37 случая се наблюдават уратни отлагания в бъбреците и само три от тях са били
с необяснима бъбречна недостатъчност. Изследователите откриват
обаче уратно отлагане и в бъбреците на пациенти без подагра, което предполага, че тази находка не е
специфична за подаграта.
В друго проучване, дългосрочното проследяване на 524 пациенти с подагра показва, че влошаването на бъбречната функция не
може да бъде асоциирано само с
наличието на хиперурикемия.
Изследователите
установяват, че намаляването на бъбречната функция може да е резултат
от други известни причини, като
нефропатия (диабетна, хронична
оловна интоксикация), нефролитиаза, стареене или артериална хипертония (АХ).
Връзката между хиперурике-
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мията, АХ и прогресиращата бъбречна недостатъчност е изследвана в няколко проспективни кохортни проучвания, в които хиперурикемията е идентифицирана при
хора с нормална изходна бъбречна функция като независим рисков
фактор за развитие на хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ).
По-нова хипотеза предполага,
че хиперурикемията може да причини увреждане на бъбречната авторегулация, което да доведе до
АХ, микроалбуминурия и изявена
албуминурия и прогресираща бъбречна недостатъчност (БН). Освен това, някои епидемиологични
проучвания в Япония потвърждават връзката между хиперурикемията и прогресивното бъбречно заболяване.
Лечението с allopurinol за понижаване на нивата на ПК се предлага като средство за забавяне на
прогресирането на ХБЗ и за профилактика на крайната степен на
ХБЗ (БН).
Въпреки това, рутинната употреба на allopurinol при ХБЗ и
асимптомна хиперурикемия все
още не е стандартна практика, основно поради липсата на големи,
рандомизирани, контролирани проучвания в тази област.

Уратна нефролитиаза
Уратните камъни са резултат от
преципитирането на ПК, концентрацията на която надхвърля разтворимостта й в урината. Пренасищането на урината с ПК и последващото образуване на кристали
МНУ се определя до голяма степен от уринното рН. Хората, които образуват уратни камъни, са
склонни да отделят по-малко амоняк, което допринася директно за
ниското pH на урината.

Епидемиология
Честотата на острата уратна нефропатия не е известна, но влошаване на бъбречната функция
вследствие на хиперурикемия се
наблюдава при 10% от пациентите с левкемия и лимфом, които са
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подложени на интензивна химиотерапия и облъчване. С подходяща профилактика, обаче, развитието на ХБЗ, изискващо диализа, в
резултат на остра уратна нефропатия, се среща все по-рядко.
Въпреки че някога хроничната
уратна нефропатия е била смятана
за честа, проучванията показват,
че състоянието всъщност е много
рядко, дори е под въпрос дали въобще съществува.
Уролитиазата е по-често срещана при пациентите с подагра, като
този процес се намира в положителна зависимост със серумните уратни нива (хиперукемията) и
степента на екскрецията на урати с
урината (хиперурикозурията).
В проучване, 35% от пациентите с подагра, с нива на ПК в урината 800-1100 mg/24 ч (4.76-6.54
mmol/24 ч), са имали уратни камъни, общото разпространение при
пациентите с първична подагра е
22%. В ретроспективно проучване,
годишната честота на уратна нефролитиазия при хора с новодиагностицирана подагра е един случай
на 114 пациенти.
Заболеваемост и смъртност.
Преди 1966 г., при 30 случая на
остра уратна нефропатия, е докладвана 47% смъртност. Към момента, прогнозата на пациентите с остра БН в резултат на остра уратна
нефропатия е много добра, главно поради по-добрата профилактика и възможността за диализна терапия.
Заболеваемостта от уратна нефролитиаза се дължи на симптомите от уратните камъни – обструкция и кристалурия и често
се съпровожда от дизурия и хематурия. Може да възникнат и вторична бактериурия и пиелонефрит.
Въпреки това, животозастрашаващите усложнения са редки.
Предразположеност. Уратната
нефролитиаза се проявява най-често при пациенти с подлежаща хиперурикемия или подагра, които се
срещат четири пъти по-често при
мъжете и през петото десетилетие
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от живота.
Уратна нефропатия е наблюдавана както в педиатричните, така и
във възрастните популации. Може
да е по-честа при децата поради
повишената честота на остра лимфобластна левкемия и лимфом на
Бъркит в тази популация.

Клинична картина
Острата уратна нефропатия
обикновено се наблюдава при пациентите малко след началото на
симптомите на острото неопластично заболяване или в рамките
на 1-2 дни от началото на химиотерапията. Най-честите симптоми
са гадене, повръщане, летаргия и
гърчове, хематурия, АХ, а пиелонефритът може да усложни наличието на обструктивни камъни.
Уратната нефролитиаза трябва да се има предвид при пациенти с анамнеза за подагра и с болка в кръста, коремна болка, често
уриниране и дизурия. Олигурията
е основният признак на започваща
уратна нефропатия, с развитието в
последствие на оток и конгестивна
сърдечна недостатъчност.
Тумор лизис синдромът включва различни комбинации на хиперурикемия, азотемия, хиперкалиемия, хиперфосфатемия, лактатна
ацидоза и хипокалцемия. При физикалното изследване може да се
открият подкожни тофи или типичните артритни промени на подагра.

Етиология
Повечето случаи на остра уратна нефропатия се развиват по време на лечение на левкемия или лимфом, като се наблюдава по-често при пациентите с остра левкемия, отколкото при тези с хронична
форма на заболяването. Описана е
и при други злокачествени заболявания, като метастатичен карцином
на гърдата, бронхогенен карцином
и дисеминиран аденокарцином.
Исхемичните състояния могат
да доведат до значително освобождаване на клетъчни метаболити и последваща хиперурикемия.
Съобщени са и случаи на хиперу-

рикемична остра бъбречна недостатъчност по време на свързани
с бременността прееклампсия или
еклампсия, както и при приложение на циклоспорин и бъбречната
трансплантация.
Хроничната хиперурикемия и
подаграта са основните причини за
хронична уратна нефропатия. Вроденият дефицит на HGRPT, който
води до свръхпроизводство на урати, е също етиологична причина за
хронична нефропатия, водеща до
бъбречна недостатъчност.
Уратната нефролитиаза може да
бъде причинена от всяко водещо
до хиперурикозурия нарушение –
злокачествено заболяване, хиперкатаболни състояния и наследствени ензимни дефицити, подагра
(при 20% от пациентите). Острите
диарии могат да повишат концентрацията на пикочна киселина в
урината чрез прекомерна загуба на
вода и дехидратация, което води до
образуване на камъни.
рН на урината намалява при
контракция на извънклетъчния
обем и загубата на стомашночревни бикарбонати може да допринесе
за киселинността на урината, като
по този начин да се стимулира образуването на камъни.
Ацетилсалициловата киселина и
пробенецид увеличават секрецията на пикочна киселина и могат да
доведат до образуването на камъни, особено при богата на пурини
диета.

Диагностика
Диагностицирането на острата уратна нефропатия се усложнява от фактори като прием на нефротоксични лекарства, рентгенологични изследвания с контрастни
вещества и свързаните с тях клинични проблеми, често наблюдавани по време на ранните фази на
злокачествени заболявания.
Трябва да влязат в съображение и дехидратацията, контрастната нефропатия и острата тубулна
некроза, причинена от нефротоксични лекарства, или свързаната
със сепсис бъбречна недостатъч-
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ност при тази високорискова популация.
Бъбречните усложнения, свързани със злокачествени заболявания, които могат да доведат до
внезапно спиране на бъбречната функция, включват хиперкалцемия, туморна инфилтрация на бъбреците, уретера или пикочния мехур и моноклоналните гамопатии,
които могат да причинят бъбречно
увреждане от миеломен тип.
В допълнение, нефропатия с
вторично повишаване на уратните нива може да предизвикат също
химиотерапевтичните
средства,
предшестваща бъбречна недостатъчност и лекарства като диуретици, салицилати (<2 g/ден), етамбутол, пиразинамид, витамин А, циклоспорин и такролимус.
Диференциалната диагноза на
хроничната уратна нефропатия
включва алтернативни причини
за ХБЗ, като захарен диабет, АХ,
атеросклероза и първични гломерулни заболявания. Отравянето с
олово от околната среда е друго
съображение при пациенти с АХ,
подагра, хиперурикемия и ХБЗ.
Лабораторните изследвания показват хиперурикемия, като уратните плазмени нива често надхвърлят 15 mg/dl (892.2 mcmol/l)*** и
могат да достигнат до 50 mg/dl
(2974 mcmol/l). Въпреки това, има
съобщени случаи на тумор лизис
синдром с нормоурикемия.
Други важни находки са прогресивната азотемия и хиперфосфатемията. Повишеното ниво на серумната лактат дехидрогеназа предполага голяма туморна маса и корелира с риска.
Резултатите от анализа на урината обикновено са негативни, като
могат да се наблюдават кристали
на ПК. Въпреки че варират, нивата
на ПК в урината могат да достигнат до 150-200 mg/dl. Случайното
съотношение на ПК в урината към
креатинина >1, също насочва към
остра уратна нефропатия.
Повишените нива на серумната и уринна ПК корелират с чес-
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тотата на нефролитиаза и 50%
от пациентите със серумни нива
на ПК >13 mg/dl (773.2 mcmol/l)
или уринна секреция на ПК >1100
mg/24 ч образуват камъни.

Терапевтичен подход
Остра уратна нефропатия.
Преди ерата на диализата, лечението на острата уратна нефропатия
е било неуспешно, като смъртността е достигала 50%. В резултат на
съвременната терапия, включваща
адекватна профилактика и диализа, самото заболяване е много порядко, с отлична прогноза. Лечението без диализа включва опити за
понижаване на плазмените уратни
нива и концентрацията на уратите
в бъбречните тубули.
Allopurinol е инхибитор на ксантин оксидазата (XO), който е крайъгълен камък в профилактиката
на острата уратна нефропатия. Той
блокира превръщането на хипоксантин и ксантин в ПК, което намалява концентрацията на серумната ПК и уринната екскреция на
урати. Въпреки това, уринната екскреция на хипоксантин и ксантин
се увеличава.
Хипоксантинът е силно разтворим и не предизвиква клинични проблеми. Ксантинът е по-малко разтворим от пикочната киселина и
преципитиран ксантин може да бъде
открит в урината на болни, приемащи алопуринол. Тези преципитати
обаче не корелират с бъбречната недостатъчност, въпреки че съществуват и добре документирани случаи
на ксантинова нефропатия.
Aлопуринол се използва широко за профилактика на остра уратна нефропатия при пациенти със
злокачествени заболявания на химиотерапия, като има значителен
опит при левкемия и лимфом.
За оптимална профилактика на
острата уратна нефропатия, този
урикостатик трябва да се прилага 48-72 часа или за предпочитане
пет дни преди започване на онкологичната терапия.
Полуживотът му е по-малък от
два часа поради бъбречната ек-
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скреция и бързото му превръщане
в оксипуринол. Оксипуринолът е
активен метаболит и намалява серумната концентрация на ПК и секрецията в урината, на половината
на алопуринола.
Оксипуринол се елиминира
единствено чрез бъбреците, с полуживот от приблизително 24 часа.
Отделянето му корелира директно с креатининовия клирънс. Тъй
като алопуринол има кратък полуживот, неговите клинични ефекти вероятно се провокират от оксипуринола.
Състоянието на бъбречната
функция трябва да се има предвид при дозиране на лекарството.
В някои случаи, хиперурикемията и острата уратна нефропатия не
могат да бъдат избегнати, поради
голямото туморно натоварване, агресивната химиотерапия и невъзможността за забавянето й, докато алопуринолът понижи серумната концентрация на ПК.
При пациенти със запазена бъбречна функция, начална доза от
300-600 mg дневно е безопасна и
постига терапевтично ниво на оксипуринол (серумна концентрация 30100 mcmol/l). При бъбречно заболяване в крайна фаза, терапевтичните
нива се постигат след единична доза
от 300 до 600 mg и се поддържат до
следващата диализа, когато серумното ниво ще бъде намалено с 40%.
След хемодиализа, пациентът трябва
да бъде суплементиран с 50% от дозата на алопуринол.
За профилактика на високи преципитат-образуващи уратни концентрации, в допълнение към XO инхибитор, пациентите трябва да бъдат
хидратирани с 4-5 l физиологичен
разтвор на всеки 24 часа. Ако пациентът е добре хидратиран, но не отделя очакваното количество урина,
трябва да се включи диуретик.
Въпреки че липсват доказателства, алкализирането на урината
трябва теоретично да повиши разтворимостта на пикочната киселина. Приложението на натриев бикарбонат, обаче, повишава риска за
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тежка метаболитна алкалоза, симптоматична хипокалцемия и преципитиране на калциев фосфат, което
само по себе си може да предизвика остра бъбречна недостатъчност.
Следователно, бикарбонатната
терапия трябва да бъде включена в
профилактичната схема само когато се прави опит за коригиране на
хиперурикемията. Ако тя е налична преди химиотерапията, към интравенозните течности трябва да
се добави бикарбонат с цел поддържане на уринното рН >7. След
корекция на хиперурикемията, терапията с бикарбонат трябва да
бъде преустановена.
Понякога, въпреки приложението на алопуринол, диуретици и алкализация на урината, пациентите
прогресират към остра бъбречна
недостатъчност и диализа. Диализата протектира пациентите от усложненията на бъбречната недостатъчност – хиперкалиемия, свръховодняване, уремия. Има съобщени случаи на фатална хиперкалиемия в рамките на часове от началото на химиотерапията.
Освен това, диализата е ефективно средство за намаляване на
нивата на серумната ПК. Това
е важно, тъй като пациентите с
уратна нефропатия не се възстановяват, докато серумното ниво на
ПК не се понижи.
В тази връзка, хемодиализата
е по-добра от перитонеалната диализа, тъй като осигурява много
по-висок клирънс на ПК (приблизително 90-150 ml/min, в сравнение с 10-20 ml/min за перитонеална диализа).
Нивото на серумната ПК се понижава обикновено след 1-4 диализи, като по правило, плазмените
уратни нива спадат с 50% за всяка
4- до 6-часова диализна сесия.
Rasburicase е рекомбинантен
урат оксидазен ензим, който превръща ПК в алантоин. На теория,
това има допълнителна полза към
превръщането на съществуващата
ПК в нетоксичен за бъбреците метаболит.
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Въпреки че rasburicase е одобрена за лечение и превенция на високи нива на ПК с цел избягване на
бъбречна недостатъчност при възрастни и деца с висок риск за остро повишаване на ПК при започване на химиотерапия (туморен
лизис синдром), нейното приложение е ограничено поради високата
цена и липсата на доказателства,
че превъзхожда стандартната терапия с алопуринол и бикарбонат.
Хронична уратна нефропатия. Поради липсата на доказателства, че хиперурикемията сама по
себе си причинява хронична нефропатия (с изключение на случаите на редки ензимни дефицити), съвременната тенденция е да
не се лекува състоянието ако целта е само профилактика на хроничната нефропатия. Акцентът трябва
да бъде върху контролирането на
други рискови фактори за бъбречна недостатъчност, като захарен
диабет и артериална хипертония.
Уратна нефролитиаза. Целите
на терапията са да се намали размерът на съществуващия камък и
да се профилактира образуването на нови камъни. Те се постигат
чрез намаляване на образуването
на пикочна киселина и повишаване на разтворимостта й.
Намаляването на приемания с
храната пурин, главно под формата
на животински протеин, може значително да намали производството
на ПК. Препоръчва се също увеличаването на приема на течности за
поддържане на диуреза от 2-3 l/ден.
Приемът на алкални вещества под
формата на бикарбонат или цитрат,
с цел постигане на уринно рН 6.06.5, също може да бъде ефективен.
При спадане на нощното рН на
урината, еднократна доза от 250
mg перорален acetazolamide преди
лягане обикновено е ефективна за
поддържане на алкална урина.
Алопуринол трябва да се използва при рецидивиране на камъните, въпреки приложените терапии, когато екскрецията на ПК в
урината е по-голяма от 1000 mg/24
ч. или ако пациентът има подагра.

Показан е също и за разтваряне
или намаляване на размера на съществуващите камъни и при големи, необструктиращи бъбречното
легенче, камъни, които са твърде
обемни, за да преминат.
Екстракорпоралната литотрипсия може да бъде използвана за
проблемни камъни, но процедурата е по-малко ефективна при уратни, в сравнение с другите видове,
камъни. (ЕП)
* Пикочната киселина е продукт на катализираното от ксантин оксидаза превръщане на ксантин и хипоксантин и е крайният метаболит на
метаболизма на ендогенните и приетите с храната пуринови нуклеотиди. При физиологичното рН от 7.4 в извънклетъчните пространства,
98% от ПК е в йонизирана форма като урати. В
събирателните тубули на бъбреците, където рН
може да спадне до 5, преимуществено се образува ПК.
Критичното физично свойство на ПК в клиничен
аспект е разтворимостта. Тя е по-малко
разтворима от уратите, като киселинната среда
намалява разтворимостта. При рН 7.4 плазмата
е наситена с урати в концентрация от 7 mg/dl.
Тъй като нормалните плазмени нива на урати
са 3-7 mg/dl за мъжете и 2-6 mg/dl за жените,
границата на разтворимост очевидно се достига
при физиологични условия. От произведената
дневно ПК, жлъчните и гастроинтестиналните
пътища отделят 30%, а останалите 70% се
екстретират от бъбреците.
** Cиндромът на Леш-Нихан e рядко генетично
рецесивно заболяване (1 на 380 000 живородени),
което се дължи на вроден дефицит на ензима
хипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансфераза
(HGPRT), причинен от мутации в HPRT гена,
разположен върху Х хромозата. Заболяването
се среща предимно при мъжкия пол и се дължи
на свръхпродукцията на ПК.
Заболяването се характеризира с хиперурикемия,
която не се повлива от лечението с allopurinol, хиперурикозурия, ранна и тежка подагра,
нарушена бъбречна функция и мускулна
спастичност.
Неврологичните
симптоми
включват изоставане в менталното развитие
повтарящи се неволеви движения на ръцете и
краката, сходни на тези при болестта на Huntington (хореоатетоза). Тъй като липсата на HGPRT води до лошо усвояване на витамин В12,
при някои пациенти се развива мегалобластна
анемия. Заболяването се изявява около втората
година от живота и се съпровожда от нарушения
в поведението като хапене на устните и пръстите,
поради което са нарича също самоканибализъм.
*** за обръщане в SI (от mg/dl в mcmol/l), се
използва коригиращ фактор (CF) = 59.48
За допълнителна информация:
В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.
bg) можете да намерите повече от 50 статии,
свързани с подаграта и нейното лечение
Използван източник:
1. Fahlen M. Uric аcid nephropathy. Medscape
Drugs & Diseases. November 2015 http://emedicine.medscape.com/article/244255-overview

Брой 1, 2018

Минерални
и костни
нарушения
при ХБЗ –
нови указания
Хроничното бъбречно заболяване (chronic kidney disease - CKD) е
термин, който обхваща всички степени на намалена бъбречна функция (лека, умерена, тежка, включително краен стадий на бъбречно
увреждане – бъбречна недостатъчност, БН).
CKD повишава риска за сърдечносъдово заболяване и БН. Бъбречните заболявания са деветата по честота причина за смърт в
развитите страни.
Международната група от специалисти Kidney Disease: Improving
Global Outcomes (KDIGO) актуализира стандартите за диагноза, превенция и лечение на CKD – минерални и костни нарушения (mineral
and bone disorders - CKD-MBD, минерална костна болест - МКБ, бъбречна костна болест - БКБ), което
позволява по-добра комуникация
между лекарите и улесняване избора на терапия и интервенции в различните стадии на заболяването (1).
Стандартите определят CKD като
бъбречно увреждане или като намалена скорост на гломерулна филтрация (GFR) <60 ml/min/1.73 m2 за
период от поне три месеца. Независимо от подлежащата етиология, загубата на нефрони и намалението
на функционалната бъбречна тъкан
води до необратима склероза с прогресивно намаление на GFR.
Стадиите на CKD са:
l стадий 1: бъбречно увреждане с нормална или увеличена GFR
(>90 ml/min/1.73 m2)
l стадий 2: леко намаление на
GFR (60-89 ml/min/1.73 m2)
l стадий 3а: умерено намаление
на GFR (45-59 ml/min/1.73 m2)
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l стадий 3b: умерено намаление
на GFR (30-44 ml/min/1.73 m2)
l стадий 4: тежко намаление на
GFR (15-29 ml/min/1.73 m2)
l стадий 5: бъбречна недостатъчност - БН (GFR <15 ml/
min/1.73 m2)
Степени на албуминурия:
l А1 (леко увеличена) <3 mg/
mmol
l A2 (умерено увеличена) 3-30
mg/mmol
l A3 (силно увеличена) >30
mg/mmol
CKD се класифицира според
причините, степента на GFR (G1G5) и тежестта на албуминурия
(А1-А3), въз основа на които се
определя степента на риска на заболяването (нисък, повишен, висок, много висок).

Определяне на степента
на риска при CKD в
зависимост от GFR и
албуминурията
1. Диагноза на биохимичните
нарушения при CKD-MBD:
l Препоръчва се мониториране
на серумните нива на калций, фосфат, паратиреоиден хормон (PTH)
и активност на алкалната фосфатаза от стадий G3a (при деца от стадий G2)
l При CKD G3a-G5D е уместно честотата на проследяване на
калций, фосфат и PTH да е според
наличните отклонения от нормата
или прогресията на CKD
Препоръчителните интервали за
проследяване са:
l при CKD G3a-G3b: за серумния калций и фосфат на всеки 6-12
месеца; за PTH – според изходните
нива и прогресията на CKD
l при CKD G4: за серумния калций и фосфат на всеки 1-3 месеца;
за PTH – на всеки 6-12 месеца
l при CKD G5 (вкл. G5D): за
серумния калций и фосфат на всеки 1-3 месеца; за PTH – на всеки
3-6 месеца
l при CKD G4-G5D: за алкална фосфатаза – на всеки 12 месеца
или по-често при наличието на повишен PTH
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При болни с CKD, които са на
терапия за CKD-MBD, или при
които са установени биохимични
аномалии, е уместно да се увеличи честотата на мониториране за
оценка на ефикасността и страничните ефекти от провежданото лечение.
l При CKD G3a-G5D се препоръчва измерване на нивата на
25(OH)D (калцидиол) и по-нататъшно проследяване, в зависимост
от изходните нива и терапевтичните интервенции. Дефицитът на
витамин D трябва да се коригира
чрез терапевтична стратегия, сходна с тази в общата популация
l При CKD G3a-G5D се препоръчва решението за терапия да е
базирано основно върху тенденциите, а не на отделна лабораторна
стойност, като се вземат предвид

всички налични изследвания
l При CKD G3a-G5D e необходимо за насоки в терапията да се
използват индивидуалните стойности на серумния калций и фосфат,
а не произведението на Ca x P
l При преценка на лабораторните резултати да се има предвид
използваните лабораторни методи
и вид проби (кръв или серум)
2. Диагноза на CKD-MBD –
костни промени:
l При CKD G3a-G5D се препоръчва измерването на серумния
PTH или костно-специфичната алкална фосфатаза за оценка на степента на МКБ в резултат на вторичния хиперпаратиреоидизъм
l При CKD G3a-G5D не е необходимо рутинното измерване на
костни обменни маркери за син-
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тезата (като про-колаген тип 1 Стерминални про-пептиди) и разграждане на колаген (тип 1 колаген кръстосано-свързани телопептиди, пиридинолин или деоксипиридинолин)
3. Диагноза на CKD-MBD –
съдова калцификация:
l При CKD G3a-G5D се препоръчва латерална коремна рентгенография за установяване на евентуално наличие на съдова калцификация. Може да се използва и
ехография за установяване на наличието или отсъствието на клапна калцификация, като разумна алтернатива на компютърната томография (CT).
l Болни с CKD G3a-G5D и доказана съдова или клапна калцификация трябва да се преценяват
като такива с най-висок сърдечносъдов риск
4. Терапия на CKD-MBD, насочена към намаляване на високия
серумен фосфат и поддържане на
нормални серумни нива на калций:
l При CKD G3a-G5D, лечението на CKD-MBD трябва да е съобразено със серийно изследване и
общо преценяване на стойностите
на фосфат, калций и PTH
l При CKD G3a-G5D се препоръчва нормализиране на повишените нива на фосфат
l При възрастни пациенти с
CKD G3a-G5D е необходимо да
се избягва хиперкалциемията. При
деца с CKD G3a-G5D се препоръчва поддържането на стойностите на серумния калций в референтните за възрастта граници
l При CKD G5D се препоръчва
да се използват диализни калциеви
концентрации от 1.25-1.59 mmol/l
l При CKD G3a-G5D решението за започване на фосфат-понижаваща терапия трябва да е на основата на наличието на прогресия
или на постоянно повишени стойности на серумен фосфат
l При възрастни пациенти с
CKD G3a-G5D, на терапия с фосфат-понижаващи медикаменти, се
препоръчва ограничаване на доза-
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та на базираните на калций фосфат-свързващи лекарствени средства. При деца с CKD C3a-C5D е
уместно изборът на фосфат-понижаваща терапия да е базиран на
серумните стойности на калций.
l При CKD G3a-G5D се препоръчва избягване на дългосрочно
приложение на съдържащи алуминий свързващи фосфат медикаменти
(phosphate binders), a при G5D да се
избягва контаминация с алуминий за
превенция на интоксикация
l При CKD G3a-G5D се препоръчва ограничаване на приема на
фосфат с храната по време на лечение на хиперфосфатемията
l При CKD G5D се препоръчва
увеличено отстраняване на фосфат
чрез диализа за лечение на персистираща хиперфосфатемия
5. Терапия на нарушените
нива на PTH при CKD-MBD:
l При пациенти с CKD G3a-G5,
които не са на диализа, оптималните стойности на PTH все още не
са ясни. При прогресивно увеличаващи се или персистиращи над
горната граница на нормата стойности се препоръчва оценка на модифициращите фактори, включително хиперфосфатемия, хипокалциемия, повишен прием на фосфат
и дефицит на витамин D.
l При възрастни пациенти с
CKD G3a-G5, които не са на диализа, не се препоръчва рутинен
прием на калцитриол и витамин D.
Разумно е калцитриол и витамин
D да се прилагат при пациенти с
CKD G4-G5 с тежък и прогресивен хиперпаратиреоидизъм.
l При CKD G5D се препоръчва поддържане на нивата на iPTH
в границите 2-9 пъти над горните
нормални стойности. Резки промени в нивата на PTH в тези граници налагат започване или промяна
в терапията.
l При пациенти с CKD G5D,
които имат нужда от понижаваща
PTH терапия, се препоръчват калцимиметици, калцитриол или витамин
D, или комбинация от калцимиметици с калцитриол или витамин D
6. Терапия на костните про-

мени с бисфосфонати, други остеопоротични медикаменти и
растежен хормон:
l При пациенти с CKD G1-G2
с остеопороза и/или висок риск за
фрактури, се препоръчва поведение като в общата популация
l При болни с CKD G3a-G3b
с PTH в нормалните граници, наличие на остеопороза и/или висок
риск за фрактури, се препоръчва
терапия като в общата популация
l При пациенти с CKD G3aG5D с биохимични нарушения на
CKD-MBD и ниска костна минерална плътност (КМП) и/или спонтанни фрактури, се препоръчва терапия в съответствие с големината
и обратимостта на биохимичните
нарушения и прогресията на CKD,
като се обмисли и костна биопсия
l При деца и подрастващи с
CKD G2-G5D и изоставане в ръста, се препоръчва лечение с рекомбинантен човешки растежен
хормон, след преоценка за малнутриция и биохимичните промени
при CKD-MBD.
7. Диагноза и терапия на
костните промени след бъбречна трансплантация:
l Непосредствено след бъбречна трансплантация се препоръчва
седмично измерване на стойностите на серумния калций и фосфат,
до тяхното стабилизиране
l При пациенти веднага след
бъбречна трансплантация е уместно честотата на проследяване на
серумния калций, фосфат и PTH
да се базира на наличието и големината на нарушенията, както и на
степента на прогресия на CKD:

Препоръчителните
интервали за
проследяване:
l при CKD G1T-G3bT, за серумен калций и фосфат на всеки
6-12 месеца; за PTH – еднократно, с последващи интервали според изходните нива и прогресията
на заболяването
l при CKD G4T, за серумен калций и фосфат на всеки 3-6 месеца;
за PTH – на всеки 6-12 месеца
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l при CKD G5T, за серумен
калций и фосфат на всеки 1-3 месеца: за PTH – на всеки 3-6 месеца
l при CKD G3aT-G5T, измерване на алкална фосфатаза веднъж
годишно, или по-често при наличието на повишен PTH
При болни с CKD на терапия за
CKD-MBD, или при наличието на
биохимични аномалии, е уместно
съкращаване на периодите на мониториране за оценка ефикасността и страничните ефекти от терапията.
l При CKD G1T-G5T се препоръчва измерване на нивата на
25(OH) (калцидиол) , като изследването се повтаря, според изходните стойности и приложените интервенции
l При CKD G1T-G5T се препоръчва корекцията на дефицита на
витамин D да се извършва както в
общата популация
l При CKD G1T-G5T и рискови фактори за остеопороза се препоръчва изследване на КМП за определяне на степента на риск и необходимостта от промяна в терапията
l При пациенти в първите 12
месеца след бъбречна трансплантация, eGFR >30 ml/min/1.73 m2
и ниска КМП се препоръчва приложение на витамин D, calcitriol/
alfa-calcitriol и/или антирезорбтивни медикаменти:
- изборът на терапия трябва да
се определя от наличието на CKDMBD чрез стойностите на калций,
фосфат, PTH, алкална фосфатаза и
25(OH)D
- уместно е извършването на
костна биопсия за прецизиране на
терапията
Все още няма достатъчно данни за да се определят насоки в терапията след първите 12 месеца.
(ИТ)
Използван източник:
1. KDIGO 2017 Clinical practice guideline update for the diagnosis, evaluation, prevention,
and treatment of chronic kidney disease–mineral
and bone disorder (CKD-MBD) kidney disease:
Improving global outcomes. (KDIGO) CKDMBD Update Work Group, Kidney International Suppl. 2017; 7 (1): 1–59 www.kisupplements.
org/article/S2157-1716(17)30001-1/pdf
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Указания за
минимална
продължителност на антибиотичната
терапия и
преминаване
от интравенозно към
перорално
приложение
при децата
По-кратките терапевтични курсове с антибактериални средства могат да бъдат също толкова
ефективни, колкото и по-продължителните, според базирани на
доказателства указания за педиатричната популация за минималната продължителност на антибиотичнато лечение и за преминаване от интравенозно към перорално приложение, които бяха публикувани в списание Lancet (1).
Антибиотиците (АБ) са едни от
най-често предписваните медикаменти при хоспитализираните пациенти, но данните за оптималната продължителност на терапията
са ограничени.
С оглед на глобалните мерки срещу развитието на АБ резистентност на микроорганизмите, е от изключителна важност
разработването на препоръки за
най-удачната
продължителност
на приложение на интравенозните и пероралните антибактериални средства, както и за преминаването от интравенозна администрация към прием през устата.
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Целта на авторите на настоящия
анализ е да определят минималната продължителност на интравенозната и на тоталната терапия с АБ
за някои специфични бактериални инфекции при деца и подрастващи на възраст <18 години, която е
необходима за постигане на клиничен изход, сходен с или по-добър от
стандартните по-дълги курсове.
Авторите са провели системен
преглед на литературата по темата, като са използвали информация
от базата данни MEDLINE, публикувана през периода 1946 година
– ноември 2014 година и Cochrane
Central Register of Controlled Trials
(до 21 ноември 2014 година). Критериите за търсене са включвали първо всички инфекции, а след
това – специфични термини за всяка инфекция.

Оценените интервенции са
били сравнение между: различна
продължителност на интравенозната АБ терапия; различна продължителност на перорален прием на АБ; използването на интравенозни и перорални антибактериални средства; продължителността на интравенозната или пероралната антибактериална терапия; критерии за преминаване от
интравенозно приложение към перорален прием на АБ.
Анализираните показатели за
клиничен изход са били подобряване на симптомите или пълно
възстановяване и персистиране
на инфекцията, усложнения и рецидив на инфекцията. Не е имало ограничения по отношение на
продължителността на проследяване поради различията в естест-
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вената еволюция на включените
инфекции (Таблица 1).
Бактериемия и ендокардит.
Продължителността на АБ лечение на менингококовата бактериемия може да зависи от наличието
на съпътстващ менингококов менингит.
В две проучвания, включващи
деца с менингит, причинен от различни видове бактерии, пациентите с менингококов менингит с или
без менингококцемия, при които е
наблюдавано подобрение, са рандомизирани на кратка (4-5 дни) спрямо продължителна (7-10 дни) интравенозна АБ терапия. Не са регистрирани случаи на летален изход, нито на рецидив на инфекцията, при нито една от двете групи.
Данните от обсервационни проучвания показват, че четиридневната интравенозна АБ терапия
при болни с менингококцемия не
е асоциирана с повишени смъртност или честота на рецидиви на
инфекцията.
В два системни прегледа, включващи няколко различни видове изпитвания, както и голямо ретроспективно проучване с участието на
болни с окултна пневмококова бактериемия, не са установени различия в честотата на сериозни усложнения между получаващите интравенозни и перорални АБ.
При децата, които са останали фебрилни при проследяването
(средно 33 часа), обаче, пероралната АБ терапия е била асоциирана с по-голяма вероятност за развитие на фокални инфекции или
на персистираща бактериемия.
При бактериемията с асоциирана пневмония първоначалната
интравенозна АБ терапия е довела до по-ниска честота на хоспитализация, отколкото само пероралният прием на същите лекарствени средства, и е съдействала
за подобрено състояние при проследяването.
В малко проучване, с участието на новородени с бактериемия, причинена от Staphylococcus
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Таблица 1. Препоръки за минимална продължителност на интравенозната и на тоталната АБ терапия
и момента за преминаване от парентерален към перорален прием
Минимална продължителност на интравенозната АБ терапия
Бактериемия и ендокардит
Менингококова 4-5 дни
бактериемия
Пневмококова Окултна, афебрилен пацибактериемия
ент на 24-ия час: 0 дни
Окултна, фебрилен пациент на 24-ия час: 1 ден
Неокултна/сепсис: 7-10
дни

Критерии за преми- Минимална продъл- Обсъждане
наване към перора- жителност на тоталлен прием на АБ
ната АБ терапия

Бактериемия
от S.aureus

Няма преминаване
MSSA: 7-14 дни
към перорален прием MRSA: 14 дни; подълго при персистиращи позитивни посявки
или при усложнения

7-14 дни

Бактериемия от 10 дни
Грам-негативни микроорганизми

Инфекциозен
ендокардит

Няма преминаване
4-5 дни
към перорален прием
Само перорална тера- 7-10 дни и при трите
пия, бързо подобреслучая
ние; няма преминаване към перорален
прием

Няма преминаване
10 дни
към перорален прием Специфични батерии:
Pseudomonas при
HSCT: 14 дни
Нетифоидни
салмонели: 7 дни

4-6 седмици в зависиНяма преминаване
мост от вида на инфекци- към перорален прием
ята и избора на антибиотик, освен в случаите със
Streptococcus viridans

Streptococcus viridans:
MIC</=0.12 mg/L: 2
или 4 седмици
MIC>0.12-2 mg/L: 4-6
седмици
MIC>4 mg/L: 4-6 седмици
S.aureus:
MSSA неусложнена
инфекция: 4 седмици
MSSA неусложнена
инфекция или MRSA:
6 седмици

Тази продължителност е приложима при неусложнена бактериемия
Окултна бактериемия – пациентът
няма прояви на сеспсис и не се
установява водещ фокус на инфекцията. При персистиращ фебрилитет е показано повторно изследване на хемокултура и провеждане и на други изследвания (лумбална пункция, рентгенография на
гръден кош)
Неокултна бактериемия – при асоциирана пневмония първоначална
интравенозна АБ терапия до настъпване на подобрение; общо лечение за 7-10 дни
При асоцииран инфекциозен ендокардит се прилагат препоръките за
това заболяване.
При асоцииран остеомиелит или
септичен артрит интравенозната
терапия може да се съкрати до 4-7
дни при бързо подобряване и липса на усложнения, като се продължава с перорален прием
При наличие на мултирезистентност лечението продължава до получаване на първия негативен резултат от микробиологичните изследвания; при асоциирана инфекция на пикочните пътища интравенозното приложение може да се
съкрати до 5-7 дни при бързо подобрение, като се продължава с
перорален прием
При MIC</=0.12 mg/L – 2 седмици при лечение с benzylpenicilline
(или ceftriaxone)+gentamicine;
4 седмици при терапия само с
benzylpenicilline (или ceftriaxone)

Инфекции на ЦНС
Бактериален ме- 7-21 дни в зависимост от Няма преминаване
Neisseria meningitidis:
нингит
етиологията
към перорален прием 5-7 дни
Haemophilus
influenzae: 7-10 дни
Streptococcus
pneumoniae: 10-14 дни
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Мозъчен абсцес 2-4 седмици
и субдурален
емпием

Инфекция на
вентрикулоперитонеален
шънт

Неусложнена:10 дни
Усложнена: 21 дни

Стрептококи група В:
14-21 дни
Грам-негативни микроорганизми: 21 дни
Listeria
monocytogenes: 21 дни
Клинично подобрение 6 седмици
Дрениране на гнойта, когато е въз(афебрилен, в пълно
можно, идеално преди започването
съзнание), нормални
на антибиотично лечение. Антибакстойности на CRP
териалната терапия продължава подълго, когато не се извърши дренаж. Решението за преминаване от
интравенозно към перорално приложение взима предвид пенетрацията на медикаментите в ЦНС и
спазването на терапията
Няма преминаване
Неусложнена: 10 дни Отстраняване на шънта с алтернакъм перорален прием интравенозни (с или
тивен дренаж на CSF; ако се предбез интравентрикулар- приеме консервативна терапия, се
ни) антибиотици
прибягва до отстраняване на шънУсложнена: 21 дни ин- та, ако не се постигне стерилизитравенозни (с или без ране на CSF
интравентрикуларни) Усложнена инфекция: вентрикуантибиотици, може да лит, повече от един микрооргае необходима по-голя- низъм, тежък перитонит, останал
ма продължителност, простетичен материал. Интравенцелта е антибактериал- трикуларните антибиотици (особено лечение 7 дни след но аминогликозидите) трябва да се
негативирането на по- избягват при новородените
сявките от CSF

Респираторни инфекции
Перитонзиларен 1-2 дни след успешен дре- Веднага, когато перо- 10 дни
абсцес
наж
ралният прием се толерира
Ретрофаринге- 3-5 дни за консервативно Афебрилен, нормал- 10-14 дни
ален абсцес
или хирургично лечение на подвижност на шията, толерира перорален прием
Мастоидит
5 дни
Клинично подобрение 12-15 дни в зависимост от клиничната
еволюция (експертно
мнение)
Остър бактери- 0 дни
Клинично подобрение Умерено тежък или теален синуит
При системни прояви или
жък: 7 дни след подовисок риск за супурация
брение на симптомите,
– 1-2 дни (експертно мнеобикновено 10-14 дни
ние)
Остър цервика- 0 дни
Клинично подобрение, 5-7 дни
лен лимфаденит При системни симптовключващо понижение
ми или бърза прогресия: на фебрилитета, бол2-3 дни
ката и размера
Придобита в
0 дни
Клинично подобрение Лека: 3 дни
обществото
Тежко протичаща или наУмерено тежка до
пневмония
личие на усложнения:
тежка без усложнение
първоначална антибиотич</=7 дни антибактерина терапия
ални средства
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Дори и ако абсцесът се дренира, е
необходима интравенозна антибиотична терапия за засегнатите околни тъкани
Може да се налага по-голяма продължителност при наличие на усложнения; да се използват препоръките за мозъчен абсцес

Продължителността на терапията
може да бъде по-голяма при бавно подобрение или формиране на
абсцеси
Перорални антибиотици могат да
се използват при повечето деца,
включително и при нуждаещите
се от хоспитализация; ако е налице бактериемия, важат препоръките за това състояние
Тежка или усложнена: кислородна сатурация<85%; шок, изискващ
интравенозен болус; имунокомпрометирани; хронични белодробни или кардиологични заболявания
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Асоциирана
с апаратна
вентилация
пневмония

Първоначално лечение

Емпием на
плеврата

Първоначално лечение

Белодробен
абсцес

Първоначално лечение

Мускулноскелетни инфекции
Остеомиелит
Неусложнен: 3-4 дни

Субакутен или Клинично добре и без
хроничен остео- простетичен материал: 0
миелит
дни
Наличие на простетичен
материал: първоначална
терапия
Септичен
артрит

2-4 дни

Липса на бактериемия,
клинично подобрение,
толериране на перорални медикаменти

Добър клиничен отговор:
7 дни; Не-ферментиращи
Грам-негативни микроорганизми (Pseudomonas,
Acinetobacter) в спутума: 10 дни
Афебрилен в продъл- 4-6 седмици
жение на 1-2 дни, отстранен торакален
дрен

Афебрилен, клинично 4-6 седмици
подобрение

Афебрилен, клинич3-4 седмици
но подобрение, CRP и Усложнен (забавена
СУЕ се понижават
изява, наличие на рана
или абсцес); вероятно
е необходима по-голяма продължителност
на антибиотичната терапия
Веднага, когато се то- Няма данни в подлерира перорален при- крепа на минималнаем; клинично подота обща продължителбрение
ност

Въпреки че няма минимална продължителност на интравенозната терапия, тя се започва при повечето пациенти, тъй като те получават апаратна вентилация; при бактериемия
се използват съответните препоръки
Пациентите могат да останат фебрилни в продължение на няколко дни въпреки адекватното лечение; може да е необходима по-продължителна антибиотична терапия
(до 6 седмици) в зависимост от тежестта на заболяването
Абсцес >6 cm – терапията се продължава докато премине или настъпи редукция и стабилизиране на размера
При асоциирана бактериемия първоначалната интравенозна терапия може
да бъде съкратена до 4-7 дни при бързо подобрение и липса на усложнения,
като по-нататък се прилагат перорални
антибиотици с обща продължителност
както за инфекция без бактериемия

Ако е налице простетичен материал, може да се наложи приложението на проникващи през биофилм
антибиотици за по-дълъг период; понякога може да не се постигне излекуване без отстраняване на
простетичния материал
При асоциирана бактериемия пърАфебрилен, клинич2-3 седмици
воначалната интравенозна терапия
но подобрение, CRP и Усложнен (забавеможе да бъде съкратена до 4-7
на изява, асоциираСУЕ се понижават
на рана или абсцес): дни при бързо подобрение и липса
вероятно е необходи- на усложнения, като по-нататък се
ма по-голяма продъл- прилагат перорални антибиотици
жителност на антибио- с обща продължителност както за
инфекция без бактериемия
тичната терапия

Кожни и мекотъканни инфекции
Целулит
Лек:0 дни
Клинично подобрение: 5-7 дни
Умерено тежък до тежък: понижаване на фебри1-3 дни
литета и на еритема

Пресептален
2-3 дни
(периорбитален
целулит)
Орбитален
3-4 дни
целулит

Клинично подобрение: 7-10 дни
понижаване на фебрилитета и на еритема
Преминаване на кли- 7-10 дни
ничните симптоми:
фебрилитет, еритем и
болка

Кожни абсцеси При ефективен дренаж:
0 дни

Веднага, когато се толе- 0 дни
рира перорален прием
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Ако е асоцииран с дълбока инфекция или с остеомиелит, се спазват
съответните препоръки
Умерено тежък или тежък: бързо
разпространяващ се еритем, болезненост, лимфангит, системни прояви

Интраорбиталните абсцеси трябва да
бъдат дренирани, неоперативно лечение е допустимо при подбрани пациенти; при персистиране на симптомите трябва да се продължи интравенозното приложение на антибиотици докато се провеждат изследвания
за евентуални усложнения
При наличие на асоцииран целулит се прилага съответната препоръка; Указанията за лечение не се
повлияват от размера на абсцеса
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Повърхностни
инфекции на
хирургични
рани
Дълбоки
хирургични
инфекции

0 дни

Веднага, когато се то- Ако се започне – 5-7
лерира перорален при- дни
ем

Ако не е използван простетичен материал: първоначално лечение
Простетичен материал:
4-6 седмици

Не се преминава към
перорален прием при
кратка продължителност на лечението;
клинично подобрение

Няма препоръки за минималната продължителност; лечението продължава до настъпването на клинично подобрение; Ако е налице
простетичен материал,
може да се налага много продължителна антибиотична терапия

Коремно-тазови инфекции
Апендицит
Единична
(неусложнен)
периоперативна доза

Локално лечение на раните и отлагане на терапията с антибиотици,
особено ако са изминали <48 часа
от операцията
Трябва да се приложи хирургичен
дебридман на раната. Медиастинитът може и да бъде излекуван с
по-кратки от 4-6 седмици антибиотични курсове, но няма достатъчно данни в подкрепа на тази препоръка; простетичният материал трябва да бъде отстранен, ако
това е възможно

Не се налага преми- Само единична перио- Хирургична профилактика; неопенаване към перорален перативна доза
ративно антибиотично лечение е
прием
прилагано, но данните са твърде
ограничени, за да може да се препоръча този подход
Апендицит: ус- Първоначално лечение
Клинично подобрение, 3-7 дни; прекратяване Усложнен: перфорация, перитонит,
ложнен, интранормална функция на на терапията при пре- гной в перитонеума. Не е необхоабдоминална
червата
минаване на клинич- димо промяна на антибиотичната
инфекция
ните признаци на ин- терапия съгласно резултатите от
фекция
антибиограмата, ако настъпва клинично подобрение
Остър холангит Първоначално лечение
Няма препоръка
Няма минимална про- Ако има съпътстваща бактериедължителност, завимия, се спазват съответните укаси от настъпването на зания
клинично подобрение
Панкреатит
Превенция на инфекция: 0 Не е приложимо, няма 0 дни; няма минимал- Единствените данни за антибиотичдни; лечение на инфекция: препоръка
на продължителност, на терапия при децата с панкреатит
първоначално лечение
зависи от клиничното са при лечението на установена инподобрение
фекция. Ако настъпят усложнения
като бактериемия или пневмония,
важи съответната препоръка
Некротизиращ 7-10 дни
Няма преминаване
7-10 дни или по-про- Приложението на антибиотиентероколит
към перорален прием дължително при лип- ци може да бъде прекратено след
са на клинично подо- 2-3 дни, ако наличието на некробрение
тизиращ ентероколит е малко вероятно
Генитоуринарни инфекции
Инфекции на
0 дни
Клинично подобрение 3-4 дни
При асоциирана бактериемия важи
ДПП
Възраст <3 месеца: пърсъответната препоръка
воначално лечение
Пиелонефрит
0 дни; Възраст <3 месе- Клинично подобрение 10 дни; Когато настъп- При асоциирана бактериемия важи
ца или нетолериращ перо- или веднага, когато се ва бързо клинично по- съответната препоръка
рален прием: първоначал- толерира прием през добрение, 7 дни могат
но лечение
устата
да бъдат достатъчни
Епидидимит
0 дни
Клинично подобрение Негативен резултат от
изследването на урина:
не са необходими антибиотици; Позитивен резултат от изследването на урина: перорални
антибиотици в продължение на 2 седмици
Използвани съкращения: MSSA (meticillin-sensitive S.aureus) – метицилин-чувствителни S.aureus; MRSA (meticillin-resistant S
aureus) - метицилин-резистентни S.aureus; MIC (minimum inhibitory concentration) – минимална инхибиторна концентрация;
CRP (C-reactive protein) – С-реактивен протеин. CSF (cerebrospinal fluid) – цереброспинална течност; ДПП – долни пикочни
пътища; HSCT (hematopoietic stem cell transplantation) - трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ТХСК)
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aureus, е демонстрирана по-висока честота на неуспех на лечението при 7-дневна продължителност
на интравенозната АБ терапия,
отколкото при 14-дневната.
В три ретроспективни изследвания са установени големи различия в продължителността на приложение на интравенозните АБ.
В проучване с новородени с
обусловена от метицилин-резистентни S.aureus (MRSA) бактериемия средната продължителност на
лечението с vancomycin при тези
без каквито и да било усложнения
е била 9.7 дни, въпреки че честотата на рецидивите е била по-висока при <14 дни антибактериална
терапия, отколкото при >/=14 дни.
При децата с MRSA-бактериемия без ендокардит средната продължителност на антибиотичното
лечение е била 22 дни, като бактериемията е персистирала средно
шест дни, въпреки приложението
на ефективни антибиотици.
Резултатите от ретроспективно изпитване, включващо деца
с неусложнена бактериемия от
Грам-негативни микроогранизми
(включително от Pseudomonas
aeruginosa), не показват разлика в
смъртността или честотата на рецидивите между получилите кратък (средно 10 дни) или по-продължителен (средно 14 дни) курс
с интравенозни АБ.
Единствените данни за продължителността на терапията с антибактериални средства при бактериемия, обусловена от мултирезистентни Грам-отрицателни микроорганизми, са от проучване с
критично болни възрастни: след
началото на бактериемията продължителността на болничния
престой е била еднаква както при
случаите, инфектирани с чувствителни към АБ (средно 27 дни),
така и при тези с резистентни щамове Enterobacteriaceae (35 дни).
Този факт сочи, че не е необходимо провеждането на по-продължителна антибиотична терапия при
случаите с инфекции с резистентни
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Грам-негативни микроорганизми.
Клиничният изход от ретроспективни проучвания с инфекции на централен венозен катетър
(CVC) със S.aureus или Грам-негативни микроорганизми при деца и
възрастни е вариабилен: може да
настъпи успешно излекуване, ако
бактериемията се овладее бързо.
След отстраняване на катетъра
при CVC-инфекции с коагулазанегативни стафилококи и бактерии от рода Bacillus се оказва, че
кратките интравенозни антибиотични курсове (съответно 3-5 дни
и 5-7 дни) са не по-малко ефективни от по-продължителните.
Не съществуват проучвания с
участието на деца с инфекциозен
ендокардит, поради което данните обикновено се екстраполират от
изпитвания с възрастни. Резултатите от ретроспективни изпитвания
при децата показват, че продължителността на антибактериалната терапия не е свързана с честотата на
усложненията или на рецидивите.
Указанията за лечение на
Streptococcus viridans се базират
на данните за възрастни, които показват, че по-кратката продължителност на лечението с антибиотици (2-4 седмици) е ефективна при
инфекция с чувствителни щамове.
Инфекции на централната нервна система (ЦНС). Данните от
системен преглед при деца с бактериален менингит показват, че
няма разлика в клиничния изход
между получавалите антибиотици
в продължение на 4-7 дни, спрямо лекуваните в продължение на
7-14 дни, като резултатите от обсервационни проучвания показват
ниска честота на неуспех на терапията, когато тя се прилага в продължение на 4-7 дни.
Резултатите от голямо проучване, проведено в държави с ограничени ресурси, показаха сходен клиничен изход както с 5-дневен, така и с 10-дневен курс със
ceftriaxone, въпреки че дизайнът на изпитването не е позволил
оценка на индивидуалните микро-
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организми.
Неуспех от лечението е настъпил до 14 дни след приключване на терапията за обусловен
от Listeria monocytogenes менингит, поради което при менингит
от Грам-негативни микроорганизми се препоръчва 21-дневен антибиотичен курс.
Интравентрикуларно приложените АБ са асоциирани с повишена смъртност, поради което не се
препоръчват.
В голямо ретроспективно изследване с участието на деца с
мозъчен абсцес не е установена разлика в заболеваемостта
или смъртността между пациентите, получавали антибактериални средства за период <6 седмици
или >6 седмици, нито разлика в
клиничния изход в зависимост от
количеството интравенозни спрямо перорални АБ.
В обсервационно проучване децата с позитивни култури и с клинично подобрение са получили интравенозни АБ в продължение на
две седмици, последвано от четири
седмици на перорален прием, като
не е регистрирано повишаване на
честотата на рецидивите.
Проучвания, проведени предимно при възрастни, са оценили АБ терапия с продължителност 1-2 седмици, с преминаване от интравенозно към перорално приложение на базата на клиничното подобрение и нормализирането на C-реактивния протеин, като не са установени рецидиви на инфекцията.
Резултатите от изпитвания при
деца с инфекция на вентрикулоперитонеалния шънт показват, че
независимо от продължителността на терапията с антибактериални средства, най-висока честота
на излекуване се постига чрез отстраняване на шънта.
За неусложнени инфекции на
шънта средната продължителност
на ефективната интравенозна АБ
терапия е била 9.7 дни, а при интавентрикуларно приложение на
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антибактериалните средства –
шест дни.
При наличие на съпътстващи
усложнения, три седмици на интравенозна и две седмици на интравентрикуларна администрация
на АБ са били ефективни. В три
проучвания повторната инфекция
на шънта не е била асоциирана с
продължителността на антибактериалната терапия.
Респираторни инфекции. При
фарингит и остър среден отит
или не са необходими АБ, или се
предписват средства за перорален прием, поради което те не са
включени в настоящия преглед.
В малко проучване, оценяващо
деца и възрастни с дрениран перитонзиларен абсцес, сравнението между интравенозните и пероралните АБ не е показало никаква разлика в честотата на усложнения или във времето за възстановяване.
Ефективен подход при възрастните е дренаж, последван от единична доза интравенозни и седем
дни перорални АБ, въпреки че
излекуване може да се постигне
само с дренаж или само с АБ.
В четири ретроспективни серии с деца с дрениран ретрофарингеален абсцес средната продължителност на интравенозната антибактериална терапия е била 3-6
дни, а на пероралната – 7-10 дни,
без клинично значими усложнения.
75% от децата в едно от изпитванията са лекувани само с АБ.
Клиничните симптоми като възстановяване на подвижността на
шията и толериране на перорални
течности и храна са били индикации за преминаване от интравенозно към перорално приложение.
Продължителността на пероралния прием е варирала от
7-9 дни според подобрението на
симптомите и 3-6 седмици на базата на нормализиране на находката от компютърната томография (CT), без значими усложнения при който и да е от двата терапевтични курса, което сочи, че

7-9 дни на лечение са достатъчни.
От четири проучвания с участието на пациенти с остър синуит,
сравняващи 10-14-дневен АБ курс
с плацебо, в две са установени
предимства на активната терапия,
а другите две не са показали никаква разлика в клиничния изход.
Данните от два системни прегледа сочат, че децата с тежко заболяване (фебрилитет >39 градуса, три дни пурулентна секреция
от носа, главоболие, лицева болка) могат да имат полза от антибактериалната терапия, докато
при пациентите без тези симптоми може да настъпи подобрение
след седем дни с или без АБ.
Авторите на публикуван в
Cochrane системен преглед са изчислили, че е необходимо осем
деца да получават АБ, за да се постигне един случай на допълнително излекуване, като резултатите показват, че ефикасността на антибактериалните средства не е доказана.
В изследване, в което е сравнена тридневната с петдневната терапия с azithromycin, е установена сходна честота на клинична резолюция. В системен преглед на
проучвания с възрастни пациенти,
сравняващи кратката (3-7 дни) с
по-продължителната АБ терапия,
не са демонстрирани съществени
различия в клиничния изход.
Данните от четири допълнителни изпитвания при деца на възраст до 12-16 години не са установили различия между приложението на АБ в продължение на
3-5 дни спрямо по-дългите терапевтични курсове.
При съпоставяне на интравенозните с перорално приложените АБ
при умерено тежка пневмония, три
изпитвания и един Cochrane преглед са показали сходна честота на
обратно развитие на фебрилитета
и на потребностите от кислород.
Пациентите с тежка пневмония
(кислородна сатурация <85%; шок,
изискващ интравенозно болусно
приложение на течности) или усложнено заболяване (имуноком-
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прометирани, хронично белодробно или сърдечно заболяване, плеврален излив при поставяне на диагнозата) са били изключени.
В системен преглед с участието на деца на възраст <5 години Lassi и сътр. стигат до извода,
че три дни на перорална АБ терапия са достатъчни за нетежка придобита в обществото пневмония
(толкова ефикасно лечение, колкото и петдневният курс на приложение на същия АБ).
Системен преглед на всички аспекти на асоциирана с апаратна вентилация пневмония не е успял да събере достатъчно данни за
продължителността на АБ терапия
при деца, поради което указанията
за педиатричната популация се базират на данните за възрастни.
Според последните, е удачно
прекратяване на АБ терапия три
дни след получаване на негативни
резултати от микробиологичните изследвания или осем дни след
настъпването на клинично подобрение или на понижаване на нивата на биомаркерите.
Всички останали изпитвания
са проведени с участието на възрастни: данните показват че няма
разлика в смъртността между пократките (7-8 дни) спрямо по-продължителните (10-15 дни) антибиотични курсове.
В друго проучване е регистрирана по-висока честота на рецидиви на асоциираната с апаратна
вентилация пневмония, когато антибактериалните средства са приложени в продължение на осем
вместо на 15 дни при наличие
на инфекция с неферментиращи
Грам-отрицателни микроорганизми (Pseudomonas, Acinetobacter),
но тези рецидиви не са довели до
повишена смъртност.
Понижаването на нивата на
маркерите за възпаление, включващи С-реактивен протеин и прокалцитонин, е свързано с по-добър клиничен изход, но не е използвано за ръководене на преминаването от интравенозно към пе-
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рорално приложение.
В ретроспективна серия с обусловен от S.pneumoniae емпием
не са установени различия между продължителността на интравенозната АБ терапия и клиничния изход между penicillin-чувствителните и penicillin-резистентните щамове, което сочи, че не е
необходимо провеждането на попродължителни курсове при инфекции с резистентни бактерии.
Мускулно-скелетни инфекции.
В два системни прегледа, кратките курсове с интравенозни антибиотици (<7 дни и в продължение
на 3-4 дни) за неусложнените случаи на остеомиелит са били асоциирани със същата честота на излекуване, както и по-продължителните, като данните от единия преглед
сочат, че общ период на лечение от
три седмици е достатъчен.
Резултатите от голямо проучване показват, че след среден период от четири дни на интравенозно
лечение няма разлика в честотата
на постигане на излекуване между 16-дневния и 26-дневния курс
с перорални АБ.
В някои изпитвания, преминаването от интравенозно към перорално приложение се базира на
клиничния отговор, а в други се
взимат предвид и стойностите на
С-реактивния протеин. Липсват
данни за усложнените случаи на
остеомиелит, но експертите препоръчват по-голяма продължителност на интравенозната терапия.
Въпреки че заключението от
системен преглед на изследвания
с участието на деца с остър септичен артрит е, че идеалната продължителност на лечението с антибактериални средства не е определена, резултатите от последващи малки проучвания и обсервационни данни сочат, че приложението на >/=7 дни интравенозни АБ, последвано от 3-4-седмичен курс на перорална терапия, е
ефективно и безопасно.
В голямо клинично изследване,
децата със септичен артрит и с по-

44

ложителен резултат от микробиологичното изследване са рандомизирани след 2-4 дни на интравенозно АБ лечение да завършат
общо 10 или 30 дни на перорална антибактериална терапия, като
не е установена разлика в терапевтичния успех между двете групи.
Кожни и мекотъканни инфекции. Заключението от публикуван в Cochrane преглед на проучвания с участието на възрастни
и юноши с целулит е, че продължителните курсове с интравенозни АБ са ненужни.
В проспективни изследвания с
деца с умерено тежък до тежък
неусложнен целулит (бързо разпространяващ се еритем, болезненост, лимфангит, системни симптоми), които първоначално са лекувани с интравенозни АБ, в повечето случаи се съобщава за успешно преминаване към перорален прием след 2-3 дни на парентерално приложение.
В ретроспективни изпитвания
интравенозната АБ терапия, приложена за среден период от два
дни, последвана от седем дни на
прием на антибактериалните средства през устата, не е била асоциирана с усложнения.
Данните от проспективно изпитване, включващо деца с пресептален целулит, сочат, че средната
продължителност на интравенозната терапия от два дни и на пероралната от седем дни не са свързани нито с компликации, нито с рецидиви. Преминаването от парентерално към перорално приложение е било базирано на понижаване на отока и зачервяването.
Проучване върху пациенти с
причинени от MRSA кожни абсцеси с диаметър <5 cm не е установило никакви предимства от
приложението на АБ при дренираните абсцеси.
Резултатите от по-голямо изпитване с участието на деца с
кожни абсцеси с всякакви размери и етиология, в което е сравнено 10-дневното перорално лече-
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ние с перорален co-trimoxazole с
плацебо след инцизия и дренаж,
не показват различия в терапевтичния успех между двете групи.
Данните от проучване, в което
е сравнено системното приложение на АБ с плацебо при повърхностни инфекции на хирургичните рани, показват, че тези лекарствени средства водят до повишен
бактериален клирънс без клинични предимства.
В ретроспективно изпитване,
с участието на деца и новородени с постоперативен медиастинит,
средната продължителност на интравенозната АБ терапия е била
11 дни, без случаи на рецидиви
или на летален изход. Не е ясно,
обаче, дали са използвани перорални антибактериални средства
след интравенозната терапия.
Коремно-тазови инфекции.
Според публикуван в Cochrane
преглед на клинични проучвания,
включващи пациенти от различни
възрастови групи след апендектомия, профилактичното интравенозно приложение на АБ превъзхожда плацебо при превенцията на инфекции на раната и на интраабдоминални абсцеси.
В изследвания с педиатричната популация разликата не е била
статистически сигнификантна, но
данните са в полза на еднократната преоперативна администрация
на антибактериални средства.
Резултатите от проучвания, сравняващи АБ с хирургичната интервенция при децата с апендицит, са
твърде ограничени, за да могат да
се дадат конкретни препоръки.
Данните от системен преглед
на проучвания с деца с усложнен апендицит показват, че ограничаването на общата продължителност на АБ терапия до три дни
не е било асоциирано с по-висока
честота на усложнения.
Не съществуват точно определени критерии за прекратяване
на интравенозното приложение на
антибактериални средства, но при
децата и възрастните с интрааб-
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доминален сепсис се установява
ниска честота на усложнения, ако
интравенозните АБ бъдат спрени,
когато пациентите са афебрилни и
толерират прием през устата.
Липсват проучвания, оценяващи връзката между клиничния изход и продължителността на АБ
терапия при децата с остър холангит.
В изпитване с участието на
деца е оценен изходът при остър холангит след процедурата на
Kasai (билиарна байпас хирургия
при атрезия на жлъчните пътища); антибактериалните средства
са прилагани според протокола на
клиничния център – интравенозна
администрация в продължение на
поне две седмици.
След една седмица на лечение
при 75% от децата е настъпило
подобрение и нито един от пациентите не се е нуждаел от повече от три седмици АБ терапия.
Няма данни от клинични изпитвания, оценяващи продължителността на АБ терапия при установена инфекция на панкреаса.
Генитоуринарни инфекции. В
публикуван в Cochrane преглед на
инфекции на долните пикочни пътища при децата не е установена
разлика в честотата на персистираща бактериурия или рецидиви между перорална АБ терапия с продължителност 2-4 дни или 7-14 дни.
Резултатите
от
последващ
Cochrane преглед показват, че еднократната доза АБ е асоциирана с по-висока честота на перси-

стираща бактериурия, отколкото
10-дневната терапия, въпреки че
не е наблюдавана разлика в продължителността на симптомите
или на рецидивите.
В голямо ретроспективно проучване с участието на кърмачета на възраст <6 месеца не са установени различия в честотата на
неуспех на терапията при интравенозно приложение на АБ в продължение на три или на >/=4 дни.
В публикувани в Cochrane преглед и проучване с участието на
деца с остър пиелонефрит, лекувани с АБ в продължение на 10-14
дни, не са установени различия в
продължителността на фебрилитета
или на бъбречното увреждане между изцяло интравенозното лечение,
3-дневното интравенозно лечение,
последвано от перорален прием на
АБ, или изцяло пероралния прием.
В клинично изпитване са сравнени три дни на интравенозна администрация на антибактериални
средства, последвана от 14-дневен
перорален прием на АБ, с изцяло
перорална терапия при фебрилни
инфекции на пикочните пътища. Резултатите показват, че няма разлика
в честотата на рецидивите, дори и
при случаите с бактериемия.
Трябва да се отбележи, обаче, че само 13 oт 306 пациенти са
имали бактериемия, поради което
на тази база не могат да се разработят конкретни препоръки.
В най-голямото ретроспективно мултицентърно проучване,
включващо кърмачета с инфек-

ция на пикочните пътища с бактериемия, не са настъпили рецидиви при средна продължителност
на интравенозната АБ терапия от
7.8 дни, като най-кратката продължителност е била 5.5 дни, което сочи, че по-кратките курсове
могат да бъдат удачни при здрави
кърмачета, при които е настъпило
клинично възстановяване.
При момчета в предпубертетна
възраст, АБ обикновено се препоръчват при епидидимит, асоцииран с абнормен резултат от изследването на урина. В две ретроспективни проучвания, оценяващи данните от анализа на урина е установено, че резултатите
са били абнормни в нисък процент от случаите (1-7), но въпреки това в едното изпитване 128
деца (91%) са получили антибактериални средства.
В проспективно изследване, 36
от 43 момчета (84%) без пиурия
не са лекувани с АБ, докато пет
пациенти (10%) с пиурия са получили антибактериални средства,
но продължителността на терапията не е отбелязана. След среден
период на проследяване от три
месеца, не са установени никакви
усложнения при групата, която не
е приемала АБ. (ЗВ)
Използван източник:
1. McMullan B., Andresen D., Blyth C. et al. Antibiotic duration and timing of the switch from intravenous to oral route for bacterial infections in
children: Systematic review and guidelines. Lancet Infect Dis 2016 www.thelancet.com/journals/
laninf/article/PIIS1473-3099(16)30024-X

Основните принципи за преминаване от интравенозно към перорално приложение
на АБ са следните:
1. Клинично състояние
l Клинично стабилен пациент без признаци на тежък
сепсис (единствено повишената температура не бива да
е пречка за перорална терапия)
2. Способност за усвояване на приетите през устата АБ
l Пациентът е в състояние да толерира перорални медикаменти (не повръща)
l Няма нарушена абсорбция (например мукозит)
l Възраст >28 дни (<28 дни не е абсолютно противопоказание, но абсорбцията е вариабилна)

l Наличие на подходящ АБ за перорален прием
l Антибактериалното средство е ефективно спрямо

идентифицирания или предполагаемия микроорганизъм
l АБ е наличен в подходяща форма за приложение при
деца
l Антибактериалното средство се характеризира с достатъчна пенетрация в засегнатите тъкани
3. Практически въпроси
l Спазване на приема на перорален АБ
l Семейството е съгласно с плана.
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Европейски
препоръки
за лечение
на бронхиектазии при
възрастни
Първите международни препоръки на Европейското респираторно дружество (European
Respiratory Society - ERS)* за диагностика и лечение на бронхиектазии** при възрастни хора, разработени след систематичен преглед на литературата, бяха
публикувани в European
Respiratory Journal (1).
Авторите на деветте
указания са специалисти
по респираторна медицина, микробиология, физиотерапия, гръдна хирургия,
първична медицинска помощ, методология и пациенти.
Целта на терапията при
пациентите със симптоматични бронхиктезии е да се
избегнат екзацербациите, свързани с остро и хронично възпаление на дихателните пътища и
системна възпалителна реакция,
да се намалят симптомите и да
се подобри качеството на живот,
както и да се забави прогресията на заболяването.
Основните принципи на лечението са базирани на превенцията и потискането на острата и
хроничната бронхиална инфекция, подобряване на мукоцилиарния клирънс и намаляване на
структурното увреждане на белодробната тъкан.
Въпреки настоящите терапевтични възможности, данните
от регистрите в Европа показват, че около 50% от пациенти-
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те с бронхиектазии имат две или
повече екзацербации годишно и
около една трета се нуждаят от
най-малко една хоспитализация
годишно.
Препоръка 1. Предлага се
при възрастни с новодиагностицирани бронхиектазии минималният набор от етиологични тестове да включва изследване на
диференциална кръвна картина,
серумни имуноглобулини (Ig)
(общи IgG, IgA и IgM) и тестване за алергична бронхопулмонална аспергилоза (ABPA).
Предполага се, че микробиологично изследване на спутум
за мониториране на бактериална
инфекция вече е проведено. Микобактериалната култура може
да бъде полезна в подбрани слу-

чаи, при които се подозират нетуберкулозни
микобактерии
(NTM) като причина за бронхиектазиите. Допълнителни тестове могат да бъдат подходящи
при специфични клинични симптоми или пациенти с тежко или
бързо прогресиращо заболяване.
При всички пациенти се препоръчва измерване на броя и диференциране на циркулиращите бели кръвни клетки. Наличието на лимфо- или неутропения
може да насочи към първичен
или вторичен имунен дефицит,
докато лимфоцитозата може да е
белег на вторичен имунен дефицит в резултат от хематологично
злокачествено заболяване.
Серумните IgA, IgM, IgG
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обикновено се изследват заедно.
Ниските нива на IgG, с или без
нисък IgM или нисък IgA, може
да са белег на дефектно производство на антитела, което е важна модифицируема причина за
бронхиектазии, като 2-8% от пациентите с бронхиектазии имат
общ вариабилен имунен дефицит (common variable immune
deficiency).
Важно е, че в тези случаи заместителната имуноглобулинова
терапия може да доведе до значително подобрение на краткосрочната и дългосрочна прогноза. Изследването на серумните
имуноглобулини е с ниска цена
и лесно достъпно.
При всички пациенти с новодиагностицирани бронхиектазии
се препоръчва провеждането на рутинен скрининг
за ABPA, тъй като поставянето на тази диагноза
променя лечението.
Препоръчителните скринингови тестове за ABPA
включват изследване на
общ серумен IgE, специфичен IgG за Aspergillus
и специфичен IgE за
Aspergillus или като алтернатива – кожни тестове (skin prick tests) за
Aspergillus.
При пациенти с рентгенологични или клинични признаци на
NTM като загуба на тегло, хемоптиза, бързо влошаване или
симптомите, които не отговарят
на стандартната терапия, трябва
да се обмислят три последователни спутумни култури за микобактериално изследване или еднократен бронхоалвеоларен лаваж.
Някои насоки препоръчват измерване на антителния отговор
на 23-валентната пневмококова
полизахаридна ваксина (PPV23),
за да се идентифицират случате
със специфичен дефицит на полизахаридни антитела. Невъзможността за адекватен антителен отговор на PPV23 (четири-
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кратно увеличаване на титъра на
4-6-а седмица) може да предполага дефект в отговора на въглехидратния антиген.
Въпреки това, поради голямата вариабилност на индивидуалния антителен отговор на
PPV23 и на протоколите за тестване, това изследване не трябва
да се извършва без специализирана помощ.
При млади хора или при специфични клинични признаци на
муковисцидоза (кистична фиброза, сystic fibrosis - CF), като
преобладаване на бронхиектазиите в горния лоб при компютърна томография (КТ) на гръден кош, назална полипоза и/или
хроничен риносинуит, рецидивиращ панкреатит, мъжко първично безплодие и/или малабсорбция, трябва да влязат в съображение тестове за CF с измерване на хлоридите в потта и генетичен анализ за мутации в
CFTR (трансмембранен регулатор на проводимостта).
Трябва да се обмисли изследване за първична цилиарна дискинезия при пациенти с персистираща влажна кашлица от детска възраст, вродени аномалии,
вродени сърдечни дефекти, назална полипоза и/или хроничен
риносинуит, хронично заболяване на средното ухо с или без загуба на слуха, анамнеза за неонатален респираторен дистрес или
нужда от неонатално интензивно
лечение при доносени кърмачета.
Диагностиката включва изследване с назален азотен оксид,
високоскоростен видео анализ,
трансмисионна електронна микроскопия, имунофлуоресценция
и/или генетичен анализ.
При базален емфизем или
бронхообструкция с ранно начало трябва да се изключи дефицит на алфа1-антитрипсин. Не
се препоръчва рутинно изследване на автоантитела за скрининг на заболявания на съединителната тъкан, но тези болести
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трябва задължително да влязат в
съображение при снемането на
анамнеза и физикален преглед.
Препоръка 2. Предлага се
при остри екзацербации на
бронхиектазиите да се провежда
системна антибиотична (АБ) терапия за 14 дни.
Някои автори установяват
благоприятно въздействие на
14-дневните АБ курсове за лечение на екзацербациите на бронхиектазиите. Едно проучване на
32 пациенти с екзацербации, лекувани с интравенозни антибиотици за 14 дни, показва значително подобрение в 24-часовия
обем на храчките, бактериалния
клирънс, С-реактивен протеин,
тест с натоварване и резултатите от въпросника SGRQ***, но
без подобрение в спирометрич-

ните показатели.
Допълнително проучване на
34 пациенти, лекувани с интравенозни антибиотици в продължение на 14 дни, показва намаляване на бактериалния товар
на храчките и маркерите на възпаление на дихателните пътища
след проведената терапия.
При липсата на директни данни, сравняващи по-дългите (1421 дни) и по-кратките (под 14
дни) АБ курсове, препоръката е да се продължи обичайната
практика за лечение на острите
екзацербации с антибиотици за
14 дни на базата на резултатите
от предшестващото микробиологично изследване и тежестта на
изострянето.
Работната група предполага,
че в някои случаи може да са
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подходящи по-кратки курсове при леки екзацербации, при инфекция с патогени, които са почувствителни към антибиотици (S. pneumoniae), или при пациенти с бързо възстановяване
до изходното състояние, като за
това липсват доказателства.
При пациенти с липса на възстановяване след 14 дни антибиотична терапия се предлага преоценка на клиничното състояние и
ново микробиологично изследване. Вземането на спутумна проба
в началото на изострянето е полезно за избора на АБ в случай
на неадекватен отговор на първоначалната терапия. Поради различията в Европа, препоръките
не разглеждат избора на специфични АБ или ролята на комбинираната срещу монотерапията.
Препоръка 3. Предлага се
при възрастни пациенти с бронхиектазии с новоизолирана инфекция с P. aeruginosa да се провежда антибиотична ерадикация.
Не се препоръчва ерадикиращо
лечение при възрастни с бронхиектазии с новоизолирани патогени, които са различни от P.
aeruginosa.
Стратегията за ерадикация означава назначаване и прилагане
на антибиотична терапия с намерение да се постигне пълен клирънс на патогена от дихателните пътища.
Някои данни показват, че режими, включващи небулизиран
антибиотик, постигат по-високи нива на клирънс и клинични
ползи, в сравнение с интравенозното АБ лечение.
Хроничните инфекции на дихателните пътища при възрастни пациенти с бронхиектазии са
чести и се свързват с по-лоша
прогноза (повече екзацербации
и по-лошо качество на живот).
За хронична инфекция се приемат случаите, при които се установяват два или повече изолата
от същия микроорганизъм в наймалко три непоследователни ме-
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сеца в рамките на една година.
При пациенти с персистиращи
инфекции има малко доказателства за благоприятни ефекти от
ерадикацията на различни от P.
aeruginosa патогени.
Ретроспективно обсервационно проучване анализира различни ерадикиращи режими: интравенозен (i.v.) АБ (12 случая); i.v.
АБ, последвани от инхалаторни
АБ (13 случая) и само перорален ciprofloxacin. 25 пациенти
от всички групи получават три
месеца инхалаторен colistin.
Резултатите показват, че първоначалната ерадикация е 80%,
като 54% от всички пациенти са негативни за P. aeruginosa
при проследяването, а честотата на изострянията спада от 3.93
до 2.09 на година след ерадикиращото лечение. В допълнение, две трети от пациентите са
с клинично подобрение, въпреки
че белодробната функция остана
непроменена.
В единично-сляпо, рандомизирано контролирано изпитване, проведено при 35 пациенти с
ранна инфекция с P. aeruginosa,
е приложена първоначална терапия с i.v. ceftazidime или
tobramycin, последвана от 3
месеца с 300 mg небулизиран tobramycin двукратно дневно или плацебо. В края на проследяването (12 месеца), 54%
от пациентите са негативни
за P. aeruginosa в групата на
tobramycin срещу 29% от групата на плацебо.
Въпреки някои потенциални ограничения, това проучване показва, че средното време
до рецидив на инфекцията с P.
aeruginosa е по-дълго в терапевтичната група в сравнение с групата на плацебо, а броят на екзацербациите и хоспитализациите е по-нисък в групата с небулизиран тобрамицин.
Идентифицирането на нови
изолати на P. aeruginosa изисква редовно проследяване като

Фигура 1. Три възможни и алтернативни пътища за ерадикация, базирани на честите клинични
практики. След всяка стъпка се препоръчва ново изследване на спутумна проба за Pseudomonas
aeruginosa и преминаване към следваща стъпка при персистиране на положителна култура

се препоръчва при клинично
стабилни пациенти изследване
на спутум да се извършва наймалко веднъж годишно. Трябва
да се има предвид, че тази препоръка не се отнася за ерадикация на хронична инфекция с P.
aeruginosa, персистираща в продължение на много години, поради потенциално ниския успех
на лечението (Фигура 1).
Препоръка 4. Предлага се
при възрастни пациенти с бронхиектазии да не се прилага лечение с инхалаторни кортикостероиди (ИКС) и статини. Диагностицирането на бронхиектазии
не трябва да влияе върху употребата на ИКС при пациенти с
придружаващи заболявания като
астма или хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).
Hernando и сътр. провеждат
двойно-сляпо
рандомизирано
контролирано изпитване в продължение на 6 месеца при 77 пациенти, разпределени да получават инхалаторен budesonide 400
mcg два пъти дневно или плацебо, като първичният резултат е
подобряването на белодробната
функция.
Tsang и сътр. провеждат проучване с инхалаторен fluticasone
спрямо плацебо за 12 месеца
при 86 пациенти с крайни точки
годишна честота на екзацерба-
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циите и 24-часов спутумен обем.
Mandal и сътр. сравняват приложението на atorvastatin при 30
пациенти за 6 месеца в сравнение с плацебо, с първична крайна точка – подобрение на свързаното с кашлицата качеството
на живот, измерено с Leicester
въпросника за кашлица.
Общо
трите
проучвания
включват само 193 пациенти.
Две от изпитванията, които оценяват ефектите на противовъзпалителните средства върху екзацербациите, са с широк доверителен интервал (rate ratio - RR
0.99, 95% CI 0.76–1.30), поради
което не е отчетена ясна полза
по отношение на намаляване на
изострянията.
Ефектът върху качеството на
живот, измерено чрез SGRQ, е
изследван само в две проучвания
(123 пациенти), като наблюдаваното подобрение е с 0.91 точки
(под минималната клинично значима разлика от 4 точки, 95% CI
−4.51 to +6.33). И в трите проучвания не се наблюдава значителна полза по отношение на белодробната функция (ФЕО1 и форсиран витален капацитет - ФВК).
Докладването на нежелани събития при проучванията с ИКС
при бронхиектазии е непълно.
Известните и чести локални нежелани реакции при всички за-
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болявания включват дисфония и
орофарингеална кандидоза. Потежките нежелани реакции са
промяна на функцията на хипоталамо-хипофиза-надбъбречната
ос, пневмония, повишено вътреочно налягане, катаракта и намалена костна плътност.
Препоръка 5. Предлага се да
се прилага дългосрочно антибиотично лечение (>/=3 месеца) при
възрастните пациенти с бронхиектазии, които имат три или повече екзацербации годишно. За
болните с бронхиектазии и хронична инфекция с P. aeruginosa
се предлага дългосрочно лечение
с инхалаторен антибиотик.
Дългосрочно лечение с макролиди (azithromycin, erythromycin)
при възрастни с бронхиектазии и хронична инфекция с P.
aeruginosa се предлага в случаите на:
l Противопоказание, липса
на поносимост или невъзможност за приложение на инхалаторен антибиотик
l В допълнение към или вместо инхалаторен антибиотик при
пациенти с чести екзацербации,
въпреки приложението на инхалаторен АБ
l При липса на инфекция с P.
aeruginosa
Предлага се дългосрочно лечение с перорален АБ (изборът
е въз основа на антибиотичната
чувствителност и поносимост на
пациента) при възрастни с бронхиектазии без P. aeruginosa, при
които макролидите са противопоказани, не се толерират или не
са ефективни. Предлага се дългосрочно лечение с инхалаторен
АБ при болни, при които пероралната антибиотична профилактика е противопоказана, не се
толерира или е неефективна.
Тези препоръки се базират на
данните от осем систематични
прегледа и 17 проучвания, които показват, че дългосрочната
употреба на АБ (сборни данни
за инхалаторни и перорални АБ)
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Фигура 2. Препоръки за дългосрочно антибиотично лечение

намалява броя на екзацербациите, времето до първото изостряне, спутумната пурулентност и
задуха при възрастни с бронхиектазии, въпреки че са свързани
също с повече нежелани реакции
и бактериална резистентност.
Общият баланс на желани
ефекти (особено по-малко екзацербации), нежелани реакции
(особено
гастроинтестинални
смущения и антимикробна резистентност) и резултатите на
пациентите са в полза на приложението на дългосрочно антибиотично лечение при избрани пациенти (Фигура 2).
За болните с P. aeruginosa на
базата на наличните към момента доказателства се препоръчва продължителна употреба на небулизиран colistin или
gentamicin.
Небулизираният
aztreonam не се препоръчва поради липса на ефикасност по отношение на подобряването на
качеството на живот в продължение на два цикъла на лечение
и високата честота на нежеланите реакции, докладвани в пилотните фаза 3 проучвания.
Поради относително малкия
брой участници с P. aeruginosa
в проучванията с макролиди,
употребата им се предлага като
втора линия при тези пациенти. При болните без доказателства за инфекция с P. aeruginosa,
обаче, лечението с макролиди се
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предлага като терапия на първи
избор поради доказателствата за
намаляване на екзацербациите и
приемливия им профил на странични ефекти.
Поради потенциалните нежелани ефекти, предложеният праг
за започване на дългосрочно антибиотично лечение е >/=3 екзацербации годишно. Въпреки
това, той може да бъде намален при пациенти с: анамнеза за
тежко изостряне, коморбидности
като първичен/вторичен имунен
дефицит, значително влияние
върху качеството на живот или
тези с по-тежки бронхиектазии.
Преди предписването на дългосрочни АБ курсове трябва да
се оптимизира лечението (терапия на модифицируемите фактори) и внимателно да се охарактеризират патогените в спутума
(бактерии, микобактерии и гъби)
за избор и проследяване на терапията. Необходимо е и мониториране на лекарствената токсичност, най-вече при използване на макролиди и инхалаторни
аминогликозиди.
Преди дългосрочно лечение
с макролиди се препоръчва изключване на активна инфекция
с НТМ, тъй като монотерапията с макролид може да увеличи
риска за макролидна резистентност при НТМ.
Използването на инхалаторни АБ се свързва с 10-32% риск
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от бронхоспазъм, поради което се препоръчва контролиран
от лекар прием на първата доза
с пре- и пост-спирометрично изследване. Препоръчва се предварителното инхалиране на бързодействащ бронходилататор, което може да предотврати бронхоспазъма.
Препоръка 6. Предлага се
дългосрочно мукоактивно лечение (>/=3 месеца) при възрастни пациенти с бронхиектазии
със затруднена експекторация
и лошо качество на живот, при
които стандартните техники за
изчистване на дихателните пътища не са достатъчни за контрол
на симптомите. Не се препоръчва приложение на рекомбинантна човешка дезоксирибонуклеаза
(rh DNase).
Средствата за клирънс на дихателните пътища, като муколитици и хиперосмоларни средства, променят вискозитета на
мукуса и/или подобряват мукоцилиарния клирънс.
Препоръката се базира на три
систематични прегледа и пет
проучвания – две със сух прах
манитол 320 mg (n =343) и 400
mg два пъти дневно (n =461),
едно с пулверизирана rh DNase
2.5 mg два пъти дневно (n =349)
и две с пулверизиран хипертоничен физиологичен разтвор (с
4 ml 7% веднъж дневно или 5 ml
6% два пъти дневно). Само в две
проучвания активното лечение е
сравнено с плацебо.
Резултатите показват, че пациентите с >/=2 екзацербации
през предходната година и изходен минимален SGRQ скор 30,
които са получавали манитол,
са със значително по-голямо подобрение на общия SGRQ резултат в сравнение с контролите (ниска доза манитол), въпреки че разликата не достига статистическа значимост. Подобрение на SGRQ компонентите се
наблюдава при пациентите с хипертоничен физиологичен раз-

твор 7% без хронична инфекция
с P. aeruginosa и без дългосрочно АБ лечение.
Нито едно от мукоактивните средства не намалявя значително броя на екзацербациите, а
честотата им дори е по-висока в
групата с rhDNase в сравнение с
плацебо. При пациентите с >/=2
екзацербации през предходната
година манитолът удължава времето до първата екзацербация.
В тримесечното проучване,
1.8% от пациентите, рандомизирани на манитол, са имали бронхоспазъм и 1.3% са съобщили за задух, за разлика от липса на този ефект в групата на
плацебо. В 13-месечното проучване 20.2% от тези с манитол и
16.7% в контролите са имали нежелани реакции, свързани с проучваното лекарство, повечето от
които са били леки или умерени.
Хипертоничният физиологичен
разтвор е понасен добре - сходен брой на нежелани реакции в
сравнение с плацебо.
Изследванията с манитол показват значително увеличение
на спутумния обем след 24 часа
в сравнение с контролните рамена, което съответства на подобрено мукоцилиарно изчистване. Средният 24-часов спутумен
обем намалява прогресивно по
време на проучването както при
прием на манитол, така и в контролните рамена на двете проучвания, но през цялото време остава по-високо при манитола.
Не се наблюдава промяна в
белодробната функция при проучванията с манитол или 6% хипертоничен физиологичен разтвор. Въпреки това, значително
подобрение на ФЕО1 и ФВК има
на 3-ия месец при 7% хипертоничен физиологичен разтвор.
Обратно, понижаване на ФЕО1
е демонстрирано при пациенти,
лекувани с rhDNase.
Няма достатъчно доказателства за оценка на употребата при
бронхиектазии на пероралните
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муколитици като carbocisteine.
В заключение, индикацията
и видът на лечението трябва да
бъдат съобразени индивидуално
с всеки отделен пациент според
изходния профил на симптомите
(честота и тежест на изостряния,
качество на живот, бронхиална
хиперреактивност и вискозитет
на спутума), изходна белодробна
функция и предпочитания на пациента. Препоръчва се тестване
за поносимост преди започване
на терапията и при нужда премедикация с бета2-агонист.
Препоръка 7. Предлага се
да не се прилагат рутинно дългодействащи бронходилататори
(>/=3 месеца) при възрастни пациенти с бронхиектазии. Те могат да се използват индивидуализирано при болни със значим
задух. Препоръчва се употребата им преди физиотерапия, инхалаторни мукоактивни лекарства, както и преди инхалиране
на АБ, с цел увеличаване на поносимостта и оптимизиране на
белодробната депозиция в засегнатите области.
Диагностицирането на бронхиектазии не трябва да оказва влияние върху употребата на
дългодействащи бронходилататори при пациенти с коморбидни заболявания като астма или
ХОББ.
При използване на няколко инхалаторни терапии при
един и същи пациент се препоръчва следната последователност: бързо- или дългодействащи
бронходилататори  муколитици/
физиотерапияклирънс на дихателните пътищаинхалаторни
АБ.
Наличните доказателства са
много ограничени и индиректни
и са от систематичен преглед,
включващ едно изпитване, сравняващо високи дози ИКС и комбинация от средно високи дози
КС/дългодействащи бета-агонисти. Резултатите показват някои
положителни ефекти върху кон-
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трола на симптомите (диспнея),
на кашлицата, по-добро качество на живот (измерено със
SGRQ) и намалена употреба на
спасителни медикаменти.
Специфичните
странични
ефекти като цяло са били леки
(тремор, нервност и тахикардия). Въпреки недостатъците на
това проучване, екстраполирането на данни от популации с други обструктивни заболявания на
дихателните пътища показва, че
някои субпопулации с бронхиектазии могат имат полза от бронходилататори, като тези с хронично обструктивно ограничение на въздушния поток (ФЕО1/
ФВК <0.7 с или без обратимост)
или асоциирана астма в комбинация с ИКС.
Работната група обосновава
употребата на бронходилататори при пациенти със значителен
задух с възможността за приложение, лесната наличност на
ниво първична помощ, сравнително ниските разходи за лечение и очакваното положително
съотношение на ползите спрямо нежеланите ефекти. При липса на ефект, лечението трябва да бъде преустановено. Няма
данни за рутинното използване
на бронходилататори в лечението на пациенти с бронхиектазии
без симптоматичен задух.
Препоръка 8. Предлага се да
не се прилага хирургично лечение при възрастни пациенти с
бронхиектазии, с изключение на
болните с локализирано заболяване и висока честота на екзацербации, въпреки оптимизирането на всички други аспекти на
терапията.
Целта на хирургичното лечение е да се прекъсне порочният
кръг на бронхиектазиите, като
се премахнат нефункционалните
белодробни сегменти и се предотврати контаминиране на съседните белодробни зони. Найчестата индикация за операция
са рецидивиращите инфекции с
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хронични симптоми като продуктивна кашлица, гнойни храчки и хемоптиза.
Най-често се извършва лобектомия, като са описани също сегментектомия и пневмоектомия.
Хирургичните процедури са избор при масивна хемоптиза, рефрактерна на емболизация на
бронхиалната артерия, но спешните операция при нестабилни
пациенти са свързани с по-високи заболеваемост и смъртност,
достигащи 37%.
Въпреки
че
двустранните
бронхиектазии (докладвани при
5.8 до 30% от хирургичните серии) не са абсолютно противопоказание за операция, често
като алтернатива се използват
други възможности като продължително консервативно лечение
или емболизация на бронхиалната артерия.
Видеоасистираната
торакоскопия (VATS) често се предпочита с цел по-добро запазване на белодробната функция.
В сравнение с отворената хирургия, VATS води до подобно
симптоматично подобрение (94
спрямо 88%), но с по-кратък
престой в болница, по-малко
усложнения (17.5 срещу 23.7%)
и е по-безболезнена. Противопоказанията за VATS включват
значима паренхимна или плеврална фиброза и калцирани възли близо до хилусните съдове.
Липсват рандомизирани контролирани проучвания, сравняващи хирургичното лечение със
стандартните грижи. Мета-анализът включва 38 обсервационни проучвания с 5 541 пациенти, разглеждащи ефикасността и
безопасността на различни хирургични интервенции, фокусирани върху три основни резултата: смъртност, заболеваемост
(нежелани реакции) и подобрение на качеството на живот.
Сборната смъртност от 29
проучвания при възрастни пациенти е 1.4% (95% CI 0.8%–
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2.5%). Постоперативната обща
заболеваемост е анализирана в
26 обсервационни проучвания и
е 16.2% (95% CI,12.5%–19.8%).
Влиянието върху симптомите е анализирано в 26 наблюдателни проучвания. В обобщения мета-анализ се наблюдава пълно облекчаване на симптомите при 71.5% (95% CI 68–
74.9) и намаляване на предоперативните симптоми при 20.2%
(95% CI 17.3–23.1). В други изследвания степента на резидуални бронхиектазии и инфекцията с P. aeruginosa са докладвани
като неблагоприятни прогностични фактори.
В заключение, хирургическите интервенции са полезни само
при много внимателно подбрани пациенти с най-добър баланс
на профила риск-полза – подобрени симптоми спрямо свързана с операцията заболеваемост,
като трябва да се обърне също
внимание на предоперативния
нутриционен статус и белодробната рехабилитация.
Препоръка 9. Препоръчва се
пациентите с хронична продуктивна кашлица или затруднена
експекторация да бъдат обучени от опитен респираторен физиотерапевт на техники за клирънс на дихателните пътища
(ACT), които да прилагат веднъж или два пъти дневно.
Възрастните пациенти с бронхиектазии и нарушен физически
капацитет е препоръчително да
участват в програми за белодробна рехабилитация и да провеждат
редовни тренировки. Всички интервенции трябва да бъдат съобразени със симптомите, физическите възможности и характеристиките на заболяването.
Физиотерапията
подобрява
мукусния клирънс и намалява
възпалението на белите дробове
и риска за инфекция при бронхиектазии. Респираторната физиотерапия включва ACT и белодробна рехабилитация.
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Основният ефект на ACT е
увеличаване на обема на храчките и ограничаване на влиянието на кашлицата върху качеството на живот. Някои предварителни данни показват също намалена обструкция на периферните дихателни пътища, по-малко възпалителни клетки в храчките и подобрен физически капацитет след ACT. Целта на пулмоналната рехабилитация е да се
подобри толерантността към физическо усилие и качеството на
живот чрез адаптиран стандартизиран протокол за упражнения.
Препоръката се базира на три
систематични прегледа и 14 клинични проучвания, в които липсват достатъчно доказателствата за
ACT, тъй като изследванията са
малки и слабо сравними, но повечето проучвания показват значително
увеличение на обема на храчките.
Доказателствата са по-силни
за белодробната рехабилитация,
показващи подобрения в способността за физическа активност,
кашлицата и качеството на живот и вероятно намаляване на
изострянията. Ползите се постигат за 6 до 8 седмици и се задържат между 3 и 6 месеца. (ЕП)
* ERS – European Respiratory Society
www.ersnet.org
**
Бронхиектазиите
са
хронично
респираторно заболяване, характеризиращо
се клинично с кашлица, производството
на спутум и/или рекурентна бронхиална
инфекция и рентгенологично с абнормно
и постоянно разширяване на бронхите.
Заедно
със
спутумната
продукция,
кашлицата и задухът, които са най-честите
симптоми, са характерни и риносинуит,
умора, хемоптиза и гръдна болка. Честотата
на бронхиектазиите е 53 до 566 случая на
100 000 жители. Засягат по-често жените и
възрастните хора.
*** SGRQ – St. George's Respiratory Questionnaire
За допълнителна информация:
Рискови фактори за бронхиектазии при
деца с кистична фиброза. MD, ноември
2013, бр. 6 www.spisaniemd.bg
Бронхиектазии: диагноза и лечение през 21
век. MD, февруари 2013, бр. 1
Използван източник:
1. Polverino E., Goeminne P., McDonnell M.
et al. European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis. Eur Respir J 2017; 50: 1700629 http://
erj.ersjournals.com/content/50/3/1700629

Приложение
на ambroxol
за лечение
на остри и
хронични
заболявания
на дихателните
пътища

Ambroxol е експекторант с
мукорегулаторни и секретолитични свойства, който намира
приложение в лечението на остри (бронхит) и изострени хронични заболявания на бронхите и белия дроб (хронична обструктивна белодробна болест,
ХОББ), които са придружени
от гъста секреция, и като адювант към антиинфекциозната терапия, особено при инфекции
с биофилм-продуциращи патогени. Допълнителнно, аmbroxol
има пулмопротективни свойства
при тежко болни възрастни пациенти след хирургична интервенция или случаи на интензивни грижи (1).
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Патофизиология
и механизми
на действие
Хиперсекрецията на мукус
е основен признак на острите и хронични белодробни заболявания. Нормално мукусът защитава дихателните пътища, но свръхпроизводството
му води до тяхната обструкция
и предразполага към бактериална колонизация. Муколитичните средства като амброксоловия хидрохлорид са способни да
променят секрецията и физичните свойства на мукуса, което
води до подобряване на мукоцилиарния клирънс (2).
Муколитиците подобряват белодробната функция и качеството на живот на пациентите и са
полезни като допълнителна терапия на редица заболявания на
дихателните пътища.
Ambroxol е активният метаболит на bromhexine и е един
от най-използваните експекторанти. Повечето данни за него
датират още от 70-те и 80-те
години на миналия век и са
свързани с дългосрочната употреба на амброксол при обструктивни белодробни заболявания, с цел профилактика на
екзацербациите или подобряване на отхрачването при хроничен бронхит.
Ambroxol има много широк
спектър на действие върху дихателната система, като намалява вискозитета на храчката
чрез индуциране на бронхиалните жлези да секретират серум и разрушава мукополизахаридните влакна на муцина,
което улеснява проникването
на антибиотици в мукуса и подобрява локалния антибактериален ефект.
Едновременно с това, амброксол индуцира алвеоларните клетки тип II да синтезират
и секретират белодробни сърфактанти, които намаляват адхезията на слуз към цилиарните
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клетки и ускоряват транспорта
на мукус в дихателните пътища,
което помага да се отдели храчката и да се увеличи мукозният
клирънс.
В допълнение, амброксолът има специфични антитусивни, антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, както и
значителен инхибиторен ефект
върху хистамин-индуцираната
констрикция на бронхиалната
гладка мускулатура.
Регулиране на вискозитета.
Амброксол стимулира серозната
секреция и намалява плътността на гъстите мукус и спутум,
увеличава продукцията на сърфактант, подобрява цилиарната функция и улеснява отхрачването.
Противовъзпалителни и антиоксидантни
ефекти.
Ambroxol има висок афинитет към белодробната тъкан и
противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Повишаването на продукцията на сърфактант намалява повърхностното напрежение на алвеолите,
като по този начин се предотвратява затварянето на въздух
в тях (alveolar trap) и се намалява налягането върху алвеоларните и дихателните пътища.
Чрез клирънса на свободни
радикали и инхибиране на производството на левкотриени и
хистамин, амброксол намалява възпалението от макрофаги и
неутрофили. Той също така активира цитозолната глутатионова система, което стимулира
производството на глутатион,
изчиства хипероксидите и води
до понижена хиперреактивност
на дихателните пътища.
Антибактериални
ефекти. Комбинацията от антибиотици и амброксол може да повиши концентрацията на антибиотик в белодробната тъкан и
да подобри бактериалния клирънс и белодробната инфекция,
като същевременно намали упо-
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требата на антибиотици. В едногодишно проучване с две рамена са включение пациенти с
ХОББ (n=242) с форсиран експираторен обем за една секунда
(FEV1) 60-80% от предвидения,
като едното рамо е на амброксол (75 mg, двукратно дневно) и
другото – на плацебо.
След 6 месеца, 63% от пациентите от групата на лечение и
60% от групата на плацебо не
са имали остра екзацербация, а
съотношението намалява съответно до 56% и 53% след 1-годишно проследяване. Сред пациентите, които са имали найлошите клинични скорове, 63%
от пациентите в активната и
38% от тези в плацебо групата
не са имали остра екзацербация.
Това проучване показва, че приложението на този експекторант
може да е от полза за пациентите с ХОББ, които имат по-тежки симптоми.

не на антиинфекциозните средства vancomycin и voriconazole
в присъствието на амброксол
през биофилмните прегради на
тези патогени и дори директно
инхибиране на образуването на
биофилм от амброксол в модел
на пневмония при плъхове.

Антиинфекциозни
свойства

Остри
бронхопулмонални
заболявания

В допълнение към ефекта на
амброксол върху мукусния клирънс, наскоро са описани и други антивирусни, антибактериални и антимикотични свойства.
Различни работни групи докладват за наличието на директни и индиректни антиинфекциозни свойства (като увеличаване на бионаличността на антибиотиците) от амброксол, като
се предполага, че ефикасността
му при ХОББ и остър бронхит
може поне отчасти да бъде медиирана от тези фармакологични свойства.
Особен интерес представлява приложението на амброксол като адювант при лечението на инфекции с биофилм-продуциращи
патогени,
като Pseudomonas aeruginosa
и Candida albicans. Първите
проучвания с животински модели предоставят доказателства за подобрено прониква-
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Пулмопротективни
свойства
Проведени са допълнителни проучвания за изследване
на протективните ефекти на амброксол по отношение на белодробните усложнения при тежко
болни пациенти.
Резултатите от едно проучване при пациенти с рак на белия
дроб, подложени на лобектомия,
показват, че краткосрочното периоперативно лечение с амброксол намалява както честотата на
постоперативните белодробни
усложнения, така и продължителността на следоперативния
болничен престой.

Matthys и сътр. изследват
ефекта на различни медикаменти върху остра инфекция на респираторния тракт в голямо, с
четири паралелни рамена (приблизително 170 пациенти във
всяко рамо) двойно-сляпо рандомизирано проучване на ефекта на двуседмично приложение
на 3х30 mg ambroxol за дни 1-3,
2×30 mg за дни 4-14, 4×300 mg
myrtol (стандартизиран фитотерапевтичен дестилат, съдържащ
1,18 cineol) за 1-14 дни и 2×250
mg cefuroxime за 1-6 дни спрямо плацебо.
Вторичните крайни точки
включват данните от попълваните от пациентите дневници
по отношение на нощната кашлица и дневните пристъпи, а резултатите показват, че и трите
лечения са сходно ефективни и
значително по-добри от плацебо.
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Пилотно проучване при пациенти в напреднала възраст показва ефектите на амброксол за
профилактика на остри респираторни инфекции в сравнение
с активни контроли. Допълнително клинично изпитване при
деца с остра пневмония описва по-висока ефективна честота (сумарна оценка на различни
симптоми) в групата с приложение на амброксол в сравнение
със стандартните грижи.

Хронични
бронхопулмонални
заболявания
Противовъзпалителното
действие на ambroxol върху
гранулоцити и мастоцити е доказано в контекста на терапията с астма както in vitro, така
и върху миши модели. Резултатите от две контролирани клинични проучвания, в които амброксол се използва като адювант в лечението с ХОББ показват положителни ефекти по
отношение на профилактиката
или терапията на екзацербациите.
Въпреки че дизайнът на тези
проучвания не позволява окончателни изводи (липсват плацебо контроли), те потвърждават
резултатите от предходни изследвания.
Malerba и сътр. провеждат проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебоконтролирано,
многоцентрово
проучване с паралелни групи
(AMETHIST Trial), за да оценят
ефекта от продължителното лечение с амброксол за профилактика на екзацербация на ХОББ
(3).
Проучването включва 242 амбулаторни пациенти с ХОББ,
определена според критериите на Американското торакално
дружество (ATS) с FEV1 =/>6080% от предвидения и анамнеза за най-малко една екзацербация през предходната годи-
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на от 26 центъра за респираторна медицина в Италия и лекувани за една година с прием на
една капсула амброксол 75 mg
с удължено освобождаване двукратно дневно или плацебо.
На шестия месец при 63% от
пациентите на амброксол и 60%
от тези на плацебо не е настъпила екзацербация, а на 12-и
месец – при 56% от групата
на амброксол и 53% при плацебо (p=0.366). В подгрупа от
45 пациенти с по-тежки изходни симптоми, терапията с амброксол се свързва със значително по-висок процент на случаите без изостряне на симптомите на заболяването в сравнение с плацебо – 63 срещу 38%
(p=0.038).
Заключението на авторите е
че, дългосрочната мукорегулаторна терапия с амброксол може
да бъде от по-голяма полза при
пациентите с тежки симптоми,
тъй като при тях води до значима редукция на екзацербациите.

Редки
болести
Нова потенциална терапевтична област на приложение на
амброксол е лечението на разстройства на лизозомното съхранение като болест на Гоше
(Morbus Gaucher). В едно неконтролирано пилотно проучване, симптомите на пациентите с
това заболяване не се влошават
при лечение с амброксол в продължение на 6 месеца. Необходими са допълнителни проучвания, за да се потвърдят тези
предварителни данни.

В заключение, аmbroxol
се характеризира със:
1. Секретолитична активност
(стимулира мукусния клирънс,
улеснява отхрачването и облекчава продуктивната кашлица)
2. Противовъзпалителна и антиоксидантна активност
3. Локален анестетичен ефект
чрез блокиране на натриевите
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канали на нивото на клетъчната
мембрана (4).
Аmbroxol има значими фармакологични и клинични ефекти, особено при лечение на инфекции с биофилм-произвеждащи патогени и профилактика
на белодробни усложнения след
операция или интензивно лечение. Намаляването на екзацербациите на ХОББ е последователно и клинично значимо, особено при пациентите с по-тежки
симптоми.
Анестетичният ефект е ново
фармакологично действие, което може да бъде полезно при
лечението на остри инфекции
на респираторен тракт. Амброксол* има положителен профил полза-риск и е с доказани
в практиката ефикасност и безопасност (1).
* Амбролекс Р (Ambrolex R) 75 mg
твърди капсули с удължено освобождаване (ambroxol hydrochloride) на
фирма Stada е регистриран в България
www.bda.bg. Ambrolex R не е подходящ при деца под 12 години поради
високо съдържание на лекарственото вещество. Едновременното му приложение с противокашлични (антитусивни) средства може да предизвика
опасно натрупване на бронхилна секреция поради потискане на откашличния рефлекс. Поради тази причина комбинираното лечение трябва да
е особено внимателно.
Използвани източници:
1. Plomer M., de Zeeuw J. More than expectorant: new scientific data on ambroxol in the context of the treatment of bronchopulmonary diseases. J Intensive & Crit
Care 2017, Vol. 3 No. 3:37 http://criticalcare.imedpub.com/more-than-expectorantnew-scientific-data-on-ambroxol-in-thecontext-of-the-treatment-of-bronchopulmonary-diseases.php?aid=20147
2. Kupczyk M., Kuna P. Mucolytics in
acute and chronic respiratory tract disorders. I. Pathophysiology and mechanisms
of action.
Pol Merkur Lekarski. 2002
Mar;12(69):245-7
https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/12053600
3. Malerba M., Ponticiello A. et al. Effect
of twelve-months therapy with oral ambroxol in preventing exacerbations in patients
with COPD. Double-blind, randomized, multicenter, placebo-controlled study (the AMETHIST Trial). Pulm Pharmacol Ther.
2004;17(1):27-34
https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/14643168
4. Malerba M., Ragnoli B. Ambroxol in the
21st century: pharmacological and clinical
update. Expert Opin Drug Metab Toxicol.
2008;4(8):1119-29 https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/18680446
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Най-важното
от 2017
През 2017 бе отбелязан напредък в диагнозата и терапията на редица ревматологични
заболявания, и особено в областта на биологичните лекарствени средства и пероралната
противовъзпалителна терапия.
Постигнатите в предходните години успехи в лечението
на ревматоидния артрит (RA)
бяха разширени в областта на
псориатричния артрит (PsA)
и
системния
lupus
erythematosus
(SLE)
както за моноклоналните антитела, така и за
пероралните малки молекули.

ен изход са били критериите
по скалата ACR20 на 16 седмица. Вторичен показател за краен изход е била радиографската
структурна прогресия, измерена чрез модифицирания тотален
скор на van der Heijde Sharp
(mTSS), базиран на рентгенографии на ръка, китка и стъпало.
Резултатите показват, че на
24-а седмица от проучването, 62.6% от болните на терапия със secukinumab 300 mg на
всеки четири седмици плюс натоварваща доза са имали подобрение с поне 20% според критериите на ACR, в сравнение с

Най-важните
проучвания за
2017:
l FUTURE 5 е найголямото рандомизирано и контролирано проучване за ефикасността и безопасността на
биологичното средство
secukinumab - инхибитор на интерлевкин
(IL)-7А (рекомбинантно
напълно хуманизирано
IgG1 kappa моноклонално антитяло), в лечението на PsA, което включва радиографско инхибиране на структурното увреждане (1).
Обхванати са 996 пациенти
с активен PsA, разделени в съотношение 2:2:2:3 на следните три режима със secukinumab,
прилаган подкожно: 300 mg с
натоварваща доза; 150 mg с натоварваща доза и 150 mg без
натоварваща доза, или на плацебо. Всички групи са получили secukinumab или плацебо на
1, 2, 3 и 4 седмица, а след това
на всеки четири седмици.
Първичен показател за кра-

27.4% в групата с плацебо.
l Фаза 2 проучване на Mease
и сътр., представено на годишната среща на American College
of Rheumatology, анализира
ефикасността и безопасността
на risankizumab – мощен хуманизиран IgG1 mAb инхибитор,
който блокира IL-23А чрез специфично свързване с p19 субединицата (2).
IL-23 е ключов регулатор на
множествени ефекторни цитокини (включително на IL-17,
IL-22 и TNF), които участват в
развитието на псориатрични ле-
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зии, синовиит и костна ерозия.
Обхванати са 185 пациенти, разделени в съотношение
2:2:2:1:2 на следната терапия:
risankizumab 150 mg на седмици 0, 4, 8, 12 и 16; risankizumab
150 mg на седмици 0, 4 и 16;
risankizumab 150 mg на седмици 0 и 12; еднократна доза от
медикамента или плацебо на
седмица 0.
Резултатите показват, че експерименталният медикамент подобрява значително ставната и
кожната симптоматика при пациенти с активен PsA (60%
срещу 36% при плацебо), без
да повишава честотата на нежелани странични ефекти. Освен това е отчетено намаление със
75% на индекса на PASI
(PASI75) при 67-75% от
болните на активно лечение, в сравнение само
с 10% при плацебо.
l
Проучване
на
Deodhar и сътр., представено на годишната среща на European League
Against
Rheumatism
(EULAR), изследва ефикасността на анти-IL-23
моноклоналното
антитяло guselkumab при
149 болни с PsA (3).
Guselkumab
таргетира
р19 субединицата на IL23, докато IL-12 и IL23 споделят р40 субединицата, които се блокират
от ustekinumab.
Първичният показател за краен изход (ACR20) e бил постигнат на 24-а седмица при 58% от
пациентите на терапия с медикамента, в сравнение с 18.4%
в контролната плацебо група
(р<0.001).
Освен това, 78.6% от болните на активна терапия са имали подобрение според PASI75, в
сравнение с 12.5% от тези, получавали плацебо (р<0.001), a
според PASI90 – съответно 66.3
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срещу 6.3%.
l Tofacitinib е перорален JAK
инхибитор, който има сходни на
други биологични средства ползотворни ефекти при лечението
на PsA, според фаза 3 клинично
проучване, представено на годишната среща на EULAR (4).
При изследвани 422 пациенти, ACR20 на третия месец
е постигнат при 50% на терапия с tofacitinib 5 mg два пъти
дневно, 61% - при tofacitinib 10
mg два пъти дневно, 33% - при
прием на плацебо и 52% - при
терапия с adlimumab 40 mg на
всеки две седмици.
l Приложението на tofacitinib
е от полза и при болни с анкилозиращ спондилит. В проучване, представено на годишната
среща на EULAR, минимални
клинично важни промени в магнитно резонансното изобразяване (MR I) на гръбначен стълб
и сакроилиачни стави, както и
общо клинично подобрение.
В изследването са включени
207 пациенти на средна възраст
42 години, с давност на заболяването около три години и с радиографски данни за сакроилиит и активно заболяване.
Те са били с изходен
Ankylosing Spondylitis Disease
Activity Score (ASDAS) от 3.7,
средни стойности на индекса
Bath Ankylosing Spondylitis
Disease Activity Index (BASDAI)
от 5.7 и степен на болка в гърба
от поне 4. Болните не са се повлияли адекватно или не са толерирали терапия с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).
На 16-ата седмица, минималните клинично важни промени в MRI са наблюдавани при
34.1% от пациентите на терапия с медикамента, в сравнение
с 11.8% на плацебо (р<0.05) (на
ниво сакроилиачни стави) и при
38.6% срещу 11.8% (р<0.01)
(на ниво гръбначен стълб).
Освен това, подобни ползот-
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ворни промени едновременно
в сакроилиачни стави и гръбначни прешлени са регистрирани при 12.5% от болните, приемали tofacitinib, в сравнение с
0% в контролната плацебо група (р<0.01).
l Tocilizumab е ефективен за
лечение на гигантскоклетъчен
артериит, показаха резултатите
от фаза 3 клинично проучване
(6). При 251 пациенти, с доказано чрез биопсия или образна
диагностика заболяване, е постигната ремисия в 56% от случаите след една година приложение на подкожен tocilizumab
веднъж седмично и в 53% от
тези на терапия с инхибитор на
рецептор алфа на IL-6, прилаган веднъж на всеки две седмици. И в двете групи е предписван prednisone. В групата с плацебо, ремисия на 26-ата седмица е постигнато при 14%, а на
52-та – при 18%.
Гигантскоклетъчният
артериит обикновено се развива
при хора над 50-годишна възраст (по-често жени). Основна
терапия са глюкокортикоидите, които повлияват главоболието, възпалението и спомагат за
превенция на загубата на зрение. Продължителният прием
на тези медикаменти е свързано със сериозни нежелани странични ефекти, което ограничава
приложението им.
Според авторите, tocilizumab
може да е подходяща алтернатива при болни, които са с
висок риск за усложнения от
prednisone, както и при тези,
които имат пристъпи на заболяването, които не се повлияват
от ниски дози prednisone.
l Tocilizumab е свързан с
клинични подобрения (макар и
несигнификантни) при болни
със системна склероза, показаха резултатите от международното, фаза 2 рандомизирано
проучване faSScinate (7), проведено в 35 центъра в Северна
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Америка и Европа, като е обхванало 87 пациенти с активно
заболяване от поне пет години.
По-голямата част от болните
са били жени с изходен модифициран Rodnan skin score от 25.
Терапията се е състояла от подкожни инжекции с tocilizumab
162 mg веднъж седмично.
На 48-ата седмица, промяната според модифицираната
Rodnan skin score е била -5.6
спрямо изходните стойности
при пациенти на терапия с медикамента и -3.1 в контролната
плацебо група. На 96-ата седмица са наблюдавани допълнителни благоприятни промени,
което е довело до подобрение
на скора от -9.4.
Заболеваемостта и смъртността е особено висока при
пациенти със системна склероза, особено при засягане на белите дробове. При ангажиране на белите дробове може да
се приложи cyclophosphamide,
който обаче има значителна
токсичност. Трансплантацията
на стволови клетки може да подобри кожната фиброза и белодробната функция, но има рискове и висока цена.
Основата за приложение на
tocilizumab при системна склероза е, че вероятно в патогенезата на заболяването е ангажиран IL-6, тъй като болните
обикновено имат повишена експресия на IL-6 в ендотелните
клетки и повишени нива на IL-6
в серума.
Медикаментът може да е от
полза при кожни и белодробни
прояви на системна склероза,
както и при пациенти с прогресиращо заболяване, при които има ограничени възможности за терапия.
l Ustekinumab е ефикасен и безопасен при пациенти
със SLE (системен лупус еритематозус), според проучване, представено на годишната
среща на American College of
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Rheumatology (8). Медикаментът е одобрен за приложение
при псориазис, псориатричен
артрит и болест на Crohn, като
таргетира IL-12 и IL-23 чрез
свързване на р40 субединицата.
Според авторите, и двата интерлевкина играят роля в патогенезата на SLE: IL-12 в развитието на TH1 клетките и активацията на цитотоксичните Т
клетки, а IL-23 – в експанзията
на TH17, който играе ключова
роля в тъканното възпаление.
Предходни проучвания върху
животни подкрепиха потенциалната роля на ustekinumab в модели на SLE.
Пациентите са разделени в
две групи в съотношение 3:2,
като са получавали ustekinumab
или плацебо чрез интравенозна
инфузия за първата доза, а след
това под формата на подкожни
инжекции на всеки осем седмици до 24-та седмица, след което всички пациенти са получили ustekinumab на 32-ра и 40та седмици. Проследяването е
продължило 56 седмици.
l Tocilizumab поддържа ефикасността си за период от пет
години при деца със системен ювенилен идиопатичен артрит (JIA), според резултатите от фаза 3 клиничното изследване TENDER, представено
на годишната среща на British
Society of Rheumatology (9).
Проучването обхваща 112
пациенти с тежък, персистиращ, системен JIA. След период на наблюдение от две години
е установено подобрение с 30%
(ACR30) при 100%, а ACR 50,
70 и 90 – съответно при 100,
94.4 и 76.4%. На петата година, при 29 пациенти, при които
е продължен стандартният режим с tocilizumab, процентът,
постигнали ACR 70 и 90, се е
задържал висок – съответно 83
и 60%.
В последния етап от проучването, който е продължил до пет

години, пациентите с клинично
неактивно заболяване са имали възможността за алтернативен режим на дозиране, като са
получили предписания медикамент на 3-4 седмични интервали. От 66 деца, които са завършили проучването, 31 са вземали перорални кортикостероиди
и 34 са били на methotrexate.
Общо
17
от
пациентите са успели да спрат приема на кортикостероиди, а други 40% са имали намаление на
дозировката; средната доза на
methotrexate е била намалена
от 10.1 на 5.1 mg/м2/седмично.
Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са били
гастроентерит и варицела.
l Приложението на abatacept
при възрастни пациенти с дерматомиозит или полимиозит намалява активността на заболяването при половината болни,
показаха резултати от пилотно
проучване (10).
В изследването са обхванати 20 болни с рефрактерно заболяване: дерматомиозит (n=9)
или полимиозит (n=11), които
са разделени в две групи – начално активно лечение с интравенозен abatacept или по-късен
старт на лечението (след три
месеца).
Първичен показател за краен изход е било подобрението в
състоянието, според определението на International Myositis
Assessment and Clinical Studies
Group. Вторичен показател е
бил броят на отговорилите на
терапията в ранното или покъсно започнатото лечение. За
установяване на промените в
състоянието са използвани мускулни биопсии за клетъчни маркери и цитокини.
Осем (от 19) пациенти са постигнали подобрение на състоянието на шестия месец. На
третия месец от проследяването, 50% от пациентите с активно лечение са постигнали отго-
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вор от терапията и само един в по-късно приложеното лечение. (ИТ)
Използвани източници:
1. Mease P., van der Heijde D., Robert B. et
al. Subcutaneous secukinumab inhibits radiographic progression in psoriatic arthritis: Primary results from a large randomized, controlled, double-blind phase 3 study.
American College of Rheumatology, October 2017 http://acrabstracts.org/abstract/
subcutaneous-secukinumab-inhibits-radiographic-progression-in-psoriatic-arthritis-primary-results-from-a-large-randomized-controlled-double-blind-phase-3study
2. Mease P., Kellner H., Morita A. et al. Efficacy and safety results from a phase 2 trial of risankizumab, a selective IL-23p19 inhibitor, in patients with active psoriatic arthritis. American College of Rheumatology,
October 2017 http://acrabstracts.org/abstract/efficacy-and-safety-results-from-aphase-2-trial-of-risankizumab-a-selectiveil-23p19-inhibitor-in-patients-with-activepsoriatic-arthritis
3. Deodhar A. et al. Efficacy and safety results of guselkumab, an anti-IL23 monoclonal antibody, in patients with active psoriatic arthritis over 24 weeks: a phase 2A, randomized, double-blind, placebo-controlled
study EULAR 2017; Abstract OP 218. Medpage Today, June 2017 www.medpagetoday.
com/meetingcoverage/eular/66125
4. Mease P. et al. Efficacy and safety of tofacitinib, an oral Janus kinase inhibitor, or
adalimumab in patients with active psoriatic
arthritis and an inadequate response to conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs: a randomized, placebocontrolled, phase 3 trial EULAR 2017; Abstract OP216. Medpage Today, June 2017
www.medpagetoday.com/meetingcoverage/
eular/66117
5. Maksymowych W. et al. Tofacitinib treatment is associated with attainment of the
minimally important reduction in axial
MRI inflammation in patients with ankylosing spondylitis EULAR 2017; Abstract
THU352. Medpage Today, June 2017 www.
medpagetoday.com/meetingcoverage/eular/66082
6. IL-6 blocker wins in vasculitis. Medpage
Today, July 2017 www.medpagetoday.com/
rheumatology/generalrheumatology/66910
7. Tocilizumab Benefits Persist in SSc.
Medpage Today, October 2017 www.medpagetoday.com/rheumatology/generalrheumatology/68784
8. van Vollenhoven R. et al. Efficacy and
safety of ustekinumab in patients with active SLE: Results of a phase II, randomized placebo-controlled study ACR Meeting 2017; Abstract 6L, American College of
Rheumatology www.rheumatology.org/Annual-Meeting/Abstracts
9. Tocilizumab's benefits hold up for 5 years
in JIA. Rheumatology www.eiseverywhere.
com/ehome/rheumatology2016/275025
10. Tjarnkund A., Quan T., Wick C. Abatacept in the treatment of adult dermatomyositis and polymyositis: a randomised, phase
IIb treatment delayed-start trial. British
Medical Journal, December 2017 http://
ard.bmj.com/content/early/2017/10/09/annrheumdis-2017-211751.long
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Най-перспек
тивните медикаменти за 2018
Въпреки напредъка в терапиите на онкологични и редки заболявания, през 2018 се очаква водещите по продажби нови лекарствени средства да са в областта
на HIV и захарен диабет. Според
анализ на консултантската компания Evaluate Pharma, те имат потенциал да достигнат статут на
blockbuster (годишни продажби
надхвърлящи $1 милиард) (1).
1.
Bictegravir
(tenofovir/
alafenamide/emtricitabine)
на
Gilead е тройна комбинирана терапия в една таблетка за лечение на HIV се прогнозни продажби за $5.05 милиарда. Медикаментът е пряк конкурент на Juluca
(dolutegravir/rilpivirine) на GSK
по отношение улесняването на терапията и повишаване на комплайънса на пациентите.
2. Ozempic (semaglutide) на
Novo Nordisk e агонист на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP1), който се прилага веднъж седмично за лечение на диабет тип
2 (ДТ2), Медикаментът е създаден през 2012 като алтернатива
на liraglutide, но с по-продължително действие.
Одобрен е за клинично приложение през 2017 от американската FDA, като се предполага, че годишните му продажби ще достигнат $2.7 милиарда. В момента се
провеждат изследвания за евентуалните ефекти на semaglutide и за
намаляване на телесното тегло.
3. Epacadostat на Incyte и Merck
е инхибитор на индолеамин-2.3-диоксигеназа-1 (ODO1) – ензим, който е отговорен за окислението на
триптофан до кинуренин. По този
начин се намалява наличието на
кинуренин в туморните клетки, а
се увеличава и възстановява про-
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лиферацията и активирането на редица имунни клетки, включително
на дендритните клетки, NK-клетките, Т-лимфоцитите и продукцията на интерферон.
Epacadostat е изследван в
комбинация
с
pembrolizumab
(Keytruda) или nivolumab (Opdivo)
при различни злокачествени заболявания, и е с прогнозни годишни
продажби за $1.94 милиарда.
4.
Rova-T
(rovalpituzumab
tesirine), разработен от малката биотехнологична компания Stemcentryx, бе закупен от
AbbVie срещу $5.8 милиарда. Медикаментът има директен цитотоксичен ефект върху експресиращите DLL3 ракови клетки при дребноклетъчен рак на белите дробове (SCLC).
Изследван е в комбинация с

Opdivo (nivolumab ) на BMS и
Opdivo+Yervoy (ipilimumab) като
втора линия терапия на заболяването. Годишните продажби на
Rova-T могат да достигнат $1.4
милиарда.
5. Ozanimod (RCP-1063) на
Celgene е имуномодулиращ медикамент, който се прилага за лечение на множествена склероза и
улцерозен колит. Той действа като
агонист на сфигозин-1-фосфатните (S1P) рецептори, като секвестира лимфоцитите в периферните
лимфоидни органи далеч от местата на хронично възпаление.
Медикаментът бе разработен
от Receptos, а в последствие бе
придобит от Celgene срещу $7.2
милиарда. Очаква се пиковите годишни продажби на Оzаnimod да
достигнат $1.27 милиарда.
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6. Apalutamide (ARN-509) на
J&J е нестероиден антиандроген
(NSAA), който е в процес на изследване за лечение на рак на
простатата. Структурно и фармакологично е сходен с enzalutamide,
и действа като селективен компетитивен антагонист на андрогенните рецептори.
Има някои предимства – по-мощен ефект и значително по-слабо
преминаване в ЦНС. Медикаментът е преминал фаза 3 клинични
проучвания за лечение на кастрационно-резистентен рак на простатата. При положително становище на регулаторните органи, годишните му продажби биха достигнали $1.24 милиарда.
7. Elagolix (ABT-620) на
AbbVie е мощен, селективен, перорален, не-пептиден антагонист
на рецептора на гонадотропиносвобождаващия хормон (GnRH).
Медикаментът се класифицира
като първи представител на нов
клас GnRH инхибитори (второ
поколение), поради пероралната
бионаличност и не-пептидната си
структура.
Elagolix има сравнително кратък полуживот, благодарение на
което действията на GnRH не са
блокирани изцяло през деня. В
резултат, нивата на гонадотропин
и полови хормони са само частично потиснати, като степента на
супресия е дозозависима и може
да се контролира.
Поради непълно потискане на
естрогените, ефектите върху костната минерална плътност и менопаузалните странични ефекти
(като топли вълни) са минимални,
което е предимство спрямо първото поколение GnRH инхибитори. Ефектите от терапията са бързо обратими, след преустановяване на приема.
През 2017 elagolix премина предрегистрационни проучвания за лечение на ендометриоза и фаза 3 клинични изследвания
за лейомиоми. При положително
становище на регулаторните ор-

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 61

PHARMA
гани, продажбите на медикамента
могат да достигнат $1.21 милиарда годишно.
8. AVXS-101 на Avexis получи
през 2017 приоритетно одобрение на „лекарство-сирак” от FDA
за лечение на всички типове спинална мускулна атрофия (SMA) с
прогнозни годишни продажби за
$1.14 милиарда. Тежкото нервномускулно заболяване се дължи на
генетични дефекти, които водят
до загуба на моторни неврони и
прогресивна мускулна слабост.
То се дели на няколко подкатегории - SMA типове 1, 2, 3 и 4,
в зависимост от началото и тежестта на протичане. AVXS-101
е директен конкурент на Spinraza
(nusinersen) на Biogen, който е в
топ 10 на най-скъпите терапии едногодишен курс на лечение с
nusinersen струва $750 000.
9. Lanadelumab (DX-2930) на
Shire e човешко моноклонално
антитяло (клас IgG1 капа), насочено срещу плазмения каликреин (pKal) с цел превенция на ангиоедем при болни с наследствен
ангиоедем. Медикаментът е разработен от компанията Dyax и е
придобит от Shire срещу $6 милиарда. Прогнозираните годишни продажби на lanadelumab са за
$1.12 милиарда.
10. Epidiolex (cannabidiol) на
GW Pharmaceuticals е канабиноиден продукт, разработен за лечение на пристъпи, свързани със
синдрома на Lennox-Gastaut и
синдрома на Dravet (рядка форма на епилепсия). След регистрация от регулаторните органи, продажбите на Epidiolex се очаква да
достигнат $960 милиона. (ИТ)
Използван източник:
1. Carroll J. The top 10 prospective blockbuster drug launches slated for 2018 - Evaluate Pharma. Endpoint News, December
2017 https://endpts.com/the-top-10-prospective-blockbuster-drug-launches-slated-for2018-evaluate

Новини
от ЕМА
Нови медикаменти
Европейската
лекарствена
агенция (ЕМА, www.ema.europa.
eu) одобри за приложение следните медикаменти:
l Ocrevus (ocrelizumab) на
Roche за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращо-ремитентна форма на множествена склероза (RMS) и ранна първично прогресираща множествена склероза (PPMS).

Медикаментът дава допълнителна възможност за лечение на
RMS и е първият в Европа за лечение на PPMS.
Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от три фаза 3 клинични изпитвания с 1 423 пациенти с MS
(две с RMS и едно с PPMS). Обобщените резултати показват, че
ocrelizumab намалява сигнификантно годишната честота на рецидивите с 46.4% за период от 96
седмици, в сравнение с interferon
beta-1 при RMS.
При болни с PPMS, лечението с медикамента е довело до на-
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маление с 24% на риска за прогресия на инвалидизацията за период от 12 седмици, в сравнение
с плацебо. При тази група пациенти, ефектът от терапията е бил
най-значим в ранните стадии на
заболяването.
l Jorveza (budesonide) на Dr.
Falk Pharma за лечение на еозинофилен езофагит. Хроничното
заболяване, което съчетава алергични и имунни компоненти, засяга едновременно деца и възрастни (повече мъже, отколкото жени). Симптоматиката може
да варира с възрастта и включва
трудности при преглъщане, болка
и повръщане.
Активната субстанция на медикамента е глюкокортикоид,
който е одобрен отдавна за лечение на автоимунни заболявания като астма и възпалителни чревни заболявания. Като инхалационна лекарствена форма,
budenoside се използва off-label
за лечение на пациенти с еозинофилен езофагит, като ползотворните му ефекти върху мукозата
на хранопровода са описани подробно в литературата.
Jorveza ще се прилага под
формата на таблетки, диспергиращи се в устата (ороразтворими). Резултатите от фаза 3 клинични проучвания потвърждават
ефикасността на новата лекарствена форма, като 90% от изследваните са показали хистологична ремисия.
l Prevymis (letermovir) на
MSD за превенция на реактивация на цитомегаловирусна (CMV) инфекция и заболяване при пациенти на имуносупресираща терапия след алогенна
трансплантация на хемопоетични
стволови клетки.
CMV е чест вирус, който
обикновено предизвиква само
леки инфекции и остава в тялото в латентна форма. Той може
да се реактивира и да предизвика тежко заболяване при състояния на потиснат имунитет, осо-
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бено при пациенти, които приемат медикаменти за превенция на
отхвърляне на трансплант.
CMV заболяването при пациенти с трансплантация на стволови клетки засяга около 2.1 на 10
000 души в Европа, което е еквивалент на 106 000 пациенти годишно.
В ЕС са регистрирани няколко медикамента за превенция на
CMV инфекция при болни на
имуносупресираща терапия след
алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.
Одобрението на регулаторния орган е базирано на данните от международно фаза 3 клинично изпитване с 570 пациенти,
разделени в две групи: letermovir
(n=376) и плацебо (n=194). Резултатите показват, че 24 седмици след извършена трансплантация, в групата с letermovir е имало сигнификантно по-ниска честота на реактивация на CMV в
сравнение с плацебо (37.5 срещу
60.6%).
l Trelegy Ellipta (fluticasone
furoate/umeclidinium/vilanterol,
FF/UMEC/VI) на GSK и Innoviva
е единствената тройна комбинирана терапия в Европа за лечение на хронична обструктивна
белодробна болест (ХОББ).
Медикаментът е първата комбинация от инхалаторен кортикостероид, дългодействащ бета2адренергичен агонист и дългодействащ мускаринов антагонист
в един инхалатор.
Trelegy Ellipta ще се прилага
за поддържаща терапия на възрастни пациенти с умерени и
тежки форми на ХОББ, които не
са достатъчно добре контролирани на комбинация от инхалаторен кортикостероид и дългодействащ бета2-агонист.
Решението на регулаторния
орган е базирано на резултатите от проучването FULFIL, които показват статистически значимо подобрение в резултат на
тройната в сравнение с двойната
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терапия със Symbicort Turbohaler
(budenoside/formoterol) по отношение на форсирания експираторен обем за една секунда - FEV1
(+171 ml) и качеството на живот, измерено чрез St. George’s
Respiratory Questionnaire (-6.6
срещу -4.3).
Други доказани предимства са
статистически значима и клинически важна редукция на годишната честота на умерените и тежки изостряния на симптомите на
ХОББ при FF/UMEC/VI.
l Dupixent (dupilumab) на
Sanofi/Regeneron Pharmaceuticals
за лечение на умерени и тежки
форми на атопичен дерматит. Биологичният медикамент е човешко моноклонално антитяло, създадено да инхибира специфично два ключови протеина, които
участват в патогенезата на заболяването.
От Sanofi планират да регистрират в САЩ dupilumab за лечение на астма и назални полипи.
При одобрение, продажбите на
медикамента към 2023 могат да
достигнат $5.5 милиарда долара.
l Benlysta (belimumab) на
GSK има одобрена нова лекарствена форма за подкожна апликация, като допълваща терапия
при някои възрастни пациенти
със системен lupus erythematosus
(SLE).
По този начин се дава възможност за домашно приложение
на медикамента веднъж седмично чрез предварително напълнена спринцовка или автоинжектор
за еднократно приложение при
болни с активен и позитивен на
антитела SLE с висока степен на
активност, въпреки стандартната
терапия.
Подкожната лекарствена форма на belimumab e допълнение
към вече съществуващата интравенозна такава, одобрена в Европа през 2011.
l Xarelto (rivaroxaban) на
Bayer и Janssen е с нова лекарствена форма с по-ниска дози-
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ровка от 10 mg, одобрена за продължителна превенция на рецидив на венозен тромбемболизъм
(ВТЕ).
ВТЕ, която включва дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия, е третата по честота
причина за сърдечносъдово заболяване в световен мащаб, след
миокардния инфаркт и инсулта.
Решението на регулаторния орган дава допълнителни възможности за терапия, успоредно с
регистрираната вече лекарствена
форма на rivaroxaban от 20 mg.
Според данните на компанията-производител, Xarelto 10 mg
дневно намалява със 74% относителния риск за рецидив на
ВТЕ, което означава по-значителна протекция, в сравнение с
acetylsalicylic acid (ASA).

Разширени индикации за
приложение
l Tresiba (insulin degludec) е
с актуализирана лекарствена инструкция, която включва резултатите от изследването DEVIOTE,
показващи значително намаление
на риска за тежки епизоди на хипогликемия.
Проучването е международно, рандомизирано, двойно-сляпо и има за цел да потвърди
сърдечносъдовата
безопасност
на Tresiba в сравнение с insulin
glargine U100, когато е добавен
към стандартна терапия при пациенти със захарен диабет тип 2
(ЗДТ2).
Честотата на тежки епизоди
на хипогликемия е била с 27%
по-ниска в групата на терапия с
insulin degludec, отколкото в контролната група. Подобни са били
и данните за епизоди на тежка
нощна хипогликемия – относително намаление на риска с 53%
в сравнение с insulin glargine
100U.
l Vimpat (lacosamide) на USB
ще може да се използва и при
деца. ЕМА одобри приложението на медикамента като моно-
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и допълваща терапия за лечение
на парциални пристъпи (с или
без вторична генерализация) при
възрастни, подрастващи и деца
над 4-годишна възраст.
Епилепсията е хронично неврологично заболяване, което засяга 65 милиона души по света,
като повече от половината случаи се диагностицират в детска
възраст. Решението на регулаторния орган е базирано на фармакокинетични изследвания и резултати от проучвания за безопасност на медикамента при
деца.
l Alecensa (alectinib) на
Genentech ще се прилага като
първа линия монотерапия при
възрастни пациенти с позитивен на анапластична лимфом киназа (ALK) напреднал не-дребноклетъчен белодробен карцином
(NSCLC).
l Cubicin (daptomycin) на
MSD ще се използва при възрастни и деца (на възраст 1-17
години) с бактериемия със Staph.
aureus. При възрастни, индикацията e за бактериемия, свързана
с десностранен инфекциозен ендокардит или с усложнени кожни и мекотъканни инфекции. При
деца, бактериемията трябва да е
свързана с усложнени кожни и
мекотъканни инфекции.
l Faslodex (fulvestrant) на
AstraZeneca ще се прилага в комбинация с palbociclib за лечение
на HR-позитивен и HER2-негативен локално авансирал или метастатичен карцином на гърдата
при жени с предходна хормонална терапия.
При пре- и перименопаузални
жени на комбинираното лечение
с palbociclib, трябва да се включи и LHRH агонист. Fulvestrant
може да се използва и като монотерапия при ER-позитивен, локално авансирал или метастатичен рак на гърдата при постменопаузални жени.
l Pegasys (peginterferon alfa2a) на Roche е индициран и за

лечение на HBeAg-позитивен
хроничен хепатит В при не-циротични деца и подрастващи над
3-годишна възраст с данни за вирусна репликация и персистиращи повишени нива на ALT.
l Zytiga (abiraterone acetate)
на Janssen-Cilag ще се използва
в комбинация с prednisone или
prednisolone за лечение на новодиагностициран,
високорисков, чувствителен на хормонална терапия рак на простатата
(mHSPC) при възрастни мъже в
комбинация с андроген депривационна терапия.

Лекарствена безопасност
1. Zynbrita (daclizumab) да
се прилага само при ограничена група пациенти със стриктно мониториране на чернодробната функция (1). Заключението
на регулаторния орган е в резултат на обзор за ефектите на медикамента върху чернодробната
функция.
Данните
показват,
че
daclizumab може да предизвика непредвидимо и потенциално
фатално имуномедиирано чернодробно увреждане дори шест месеца след преустановяване на терапията. В клинични изследвания
е установено, че 1.7% от пациентите, приемали медикамента, получават сериозна чернодробна
реакция.
За намаляване на риска за описаните усложнения, се препоръчва Zinbryta да се прилага
само при пристъпно-ремитираща форма на множествена склероза при пациенти, които не са
се повлияли от поне две модифициращи заболяването терапии
(DMT) и не могат да толерират
друга DMT.
По време на лечението е необходимо да се мониторира чернодробната функция (ALT, AST и
билирубин) поне веднъж месечно
преди всяко лечение и да се проследи за период от шест месеца
след спирането му.
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Препоръчва се терапията с
daclizumab да се преустанови при повишаване на нивата на
чернодробните ензими три пъти
над горната граница на нормата,
като засегнатите да се насочат
към специалист по чернодробни
болести. Към специалист трябва
да се насочат и пациенти, позитивни за хепатит В и С.
Zinbryta не трябва да се прилага при болни със съществуващи чернодробни заболявания и
не трябва да се започва при пациенти със стойности на чернодробните ензими увеличени два
и повече пъти над нормата. По
подобен начин, медикаментът не
трябва да се използва при наличието на други автоимунни заболявания.
Zinbryta се предписва за лечение на пациенти с пристъпно-ремитираща множествена склероза
и е регистрирана за приложение
в ЕС през юли 2016.
2. Нов обзор на съдържащите хидроксиетил скорбяла
(HES) лекарствени продукти
(2). Резултати от две клинични
проучвания, в които, съдържащи
HES, разтвори са прилагани извън препоръчваните индикации,
включващи критично болни пациенти, случаи със сепсис и бъбречно увреждане, въпреки въведените през 2013 ограничения,
показват повишен риск за бъбречни проблеми и фатален изход.
Инфузионните разтвори, съдържащи HES, се използват за
лечение на хиповолемия и превенция на хеморагичен шок в резултат на остра кръвозагуба, когато приложението на кристалоидни разтвори се счита за неефективно. (ИТ)
Използвани източници:
1. Zinbryta to be used only in a restricted patient
group, with strict liver monitoring www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_
release/2017/10/WC500237824.pdf
2. EMA starts new review of hydroxyethylstarch containing medicines www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2017/10/WC500237822.pdf
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Пробиотици
– механизъм
на действие
и клинично
приложение
Пробиотиците съдържат микроорганизми, повечето от които са бактерии, подобни на ползотворните щамове, които съществуват в човешкия храносмилателен тракт. Те са изследвани подробно при различни стомашночревни заболявания, от
които най-добре са проучени
Lactobacillus, Bifidobacterium и
Saccaharomyces*.
Липсата на ясни стандарти за
избор на най-ефективен пробиотик при различни заболявания,
както и времето на приложението
им, обикновено създават объркване сред лекарите и пациентите (1).
Пробиотиците имат важна роля
в поддържането на имунологичния баланс на храносмилателния
тракт чрез директно взаимодействие с имунните клетки. Тяхната
ефективност е видово, дозо и патологично специфична, като продължителността на приема се определя от клиничните показания.
Наличните данни доказват
убедително, че пробиотиците са ефективни при остра инфекциозна диария, резистентна на антибиотици диария, диария причинена от Clostridium
difficile, чернодробна енцефалопатия, улцерозен колит, синдром на раздразненото черво,
функционални гастроинтестинални нарушения и некротизиращ ентероколит.
Пробиотичните формули са
безопасни за деца и възрастни, но
трябва да се прилагат с повишено внимание при пациенти с нарушен имунитет. Те се продават без
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рецепта (хранителни добавки) или
се приемат по предписание на лекар и съществуват под различни
форми - капсули, прахчета (сашета), както и в комбинации с пребиотици (т. нар. синбиотици*).

Механизъм на действие
Чревната микрофлора (микробиота) може да бъде повлияна
от диета (изкуствено хранене при
кърмачетата с адаптирани млека),
експозиция на различни токсини и
приложение на антибиотици.
Съществува връзка между наличието на болест, състоянието
на имунната система и промяната на микробиотата. Пробиотиците имат важна роля в поддържането на имунологичното равновесие
в стомашночревния тракт чрез директно взаимодействие с имунните клетки.

Механизмите на действие на
пробиотиците са комплексни и се
различават според съдържащите в
пробиотичните формули щамове
(Таблица 1).

Клинично приложение
Резултати от клинични проучвания показаха, че дневна доза от
пет милиарда колония-образуващи единици или повече е значително по-ефективна, в сравнение
с по-ниска доза. Клинична ефикасност може да се постигне чрез
приемане на по-голям брой капсули/сашета пробиотик за постигане
на адекватна доза колония-формиращи единици.
В Таблица 2 са дадени изследваните пробиотични видове според съответното стомашночревно
заболяване.
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1. Остра инфекциозна диария. Пробиотиците са ефикасни
при остра инфекциозна диария,
причинена от бактерии, но данните за ефикасността им при вирусни причинители са недостатъчни
за категорични изводи.
Обзор върху 63 рандомизирани и контролирани клинични проучвания с 8 014 деца и възрастни
с остра инфекциозна диария установи, че пробиотиците намаляват сигнификантно: продължителността на заболяването (средно с
25 часа); риска за продължителност на диарията над четири дни
с 59%; броя на изхожданията до
едно след втория ден.
При болни с остра инфекциозна диария, пробиотиците трябва да се започнат едновременно с
появата на симптоматика и макар
да липсват данни, които да определят продължителността на лечение, се препоръчва приемът им за
една-две седмици след отзвучаване на оплакванията.
Мета-анализ на 12 рандомизирани и контролирани проучвания
с 5 171 болни показа намаление с
15% на риска за развитие на диария на пътуващите** при приложение на пробиотици. За превенция на това заболяване, пробиотиците трябва да се започнат два
дни преди началото и да се приемат до края на пътуването.
Друг мета-анализ, върху 17
рандомизирани и контролирани
проучвания при 2 102 деца, установи значителна редукция в продължителността на диарията със
средно 20 часа при прием на пробиотици, в сравнение с плацебо.
Подобни са и резултатите
с приложение на Lactobacillus
reuteri при 1 229 деца: намаление
на продължителността на диария
с 25 часа и увеличаване на процента с подобрения на първия и
втория ден от заболяването.
От друга страна, проучване
върху 646 деца с остра водниста диария, причинена предимно
от rotavirus, не установи същест-
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Таблица 1. Механизми на действие на пробиотиците:

l
l
l
l
l
l
l

блокиране на адхезията на патогенни бактерии към чревния епител чрез продукция на инхибиторни средства
усилване на чревния имунен отговор
поддържане на нормални нива на късоверижни мастни киселини
модулиране на имунната система чрез супресия на чревните проинфламаторни цитокини
възстановяване на чревния пермеабилитет
потискане на растежа на патогенни бактерии чрез директно свързване с Gram-негативни бактерии
засилване на чревната електролитна абсорбция

Таблица 2. Стомашночревни заболявания, при които има полза от приложение на пробиотици
Стомашночревно заболяване
Свързана с приложение
на антибиотици диария

Изследвани видове пробиотици
Bacillus clausii, coagulans
Bifidobacterium animalis subsp lactis, bifidum, breve, longum, longum subsp infantis
Clostridium butyricum
Enterococcus faecium
Lactobacillus acidophilus, casei, casei subsp immunitas, delbrueckii subsp bulgaricus, paracasei,
plantarum, reuteri, rhamnosus, rhamnosus GG, sporogenes
Lactococcus lactis subsp diacetylactis
Leuconostoc cremoris
Saccharomyces boulardii, florentinus
Streptococcus thermophilus
Предизвикана от Clostridium
Bifidobacterium animalis subsp lactis, breve, longum, longum subsp infantis
difficile диария
Clostridium butyricum
Lactobacillus acidophilus, casei, delbrueckii subsp bulgaricus, paracasei, plantarum, rhamnosus
GG
Saccharomyces boulardii
Streptococcus thermophilus
Helicobacter pylori
Bifidobacterium animalis, breve
Lactobacillus acidophilus, casei, delbrueckii subsp bulgaricus, gasseri, johnsonii, reuteri,
rhamnosus, rhamnosus GG
Propionibacterium freudenreichii subsp shermanii (JS)
Streptococcus thermophilus
Чернодробна енцефалопатия
Bifidobacterium breve, longum, longum subsp infantis
Escherichia coli (Nissle)
Lactobacillus acidophilus, casei, delbrueckii subsp bulgaricus, paracasei, plantarum
Leuconostoc mesenteroides
Pediococcus pentosaceus
Streptococcus thermophilus
Улцерозен колит
Bifidobacterium animalis subsp lactis, breve, longum, longum subsp infantis
Escherichia coli (Nissle)
Lactobacillus acidophilus, delbrueckii subsp bulgaricus, johnsonii, paracasei, plantarum,
rhamnosus, rhamnosus GG
Streptococcus thermophilus
Синдром на раздразненото черво Bifidobacterium animalis subsp lactis, bifidum, breve, longum
Enterococcus faecalis
Escherichia coli (Nissle)
Lactobacillus acidophilus, delbrueckii subsp bulgaricus, lactis, paracasei, plantarum, rhamnosus,
rhamnosus GG
Propionibacterium freudenreichii subsp shermanii
Streptococcus thermophilus
Колики
Lactobacillus reuteri
Некротизиращ ентероколит
Bacillus cereus, subtilis
Bifidobacterium adolescentis, animalis subsp lactis, bifidum, breve, longum, longum subsp
infantis
Enterococcus faecalis, faecium
Lactobacillus acidophilus, casei, delbrueckii subsp bulgaricus, plantarum, reuteri, rhamnosus,
rhamnosus GG, sporogenes
Saccharomyces boulardii
Streptococcus thermophilus
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вени разлики между групите, приемали пробиотик с Lactobacillus
rhamnosus GG, и контролната група по отношение на честота на изхожданията, продължителността на
диарията, повръщанията и продължителността на болничния престой.
2. Свързана с приложението на антибиотици диария, инфекция с Clostridium difficile и
предизвикана от Clostridium
difficile диария. Пробиотиците
са ефективни за превенция и лечение на свързаната с приложението на антибиотици диария, както
и с предизвиканата от C. difficile
диария при деца и възрастни, макар че резултатите за инфекция с
C. difficile са противоречиви.
Пациентите трябва да започнат
приема на пробиотици от първия
ден на антибиотичната терапия и
да го продължат една-две седмици
след приключване на антибиотичния курс.
Обзор на приема на пробиотици за превенция на свързаната с
антибиотици диария при деца (23
проучвания с 3 938 пациенти) показа, че те са свързани с по-ниска
честота на диария.
Доказано е, че приложението на
L. rhamnosus или Saccharomyces
boulardii в доза 5-40 милиарда колония-образуващи единици дневно е ефективно и с ниска честота на нежелани странични ефекти.
В друго изследване, при 333
хоспитализирани деца на терапия
с антибиотици, честотата на диария е била по-ниска при прием на
S. boulardii, в сравнение с пероралната хидратация.
Освен това е установен намален риск за свързана с приложението на антибиотици диария, включително причинена от C.
difficile или културелно-негативна
диария. При същата група е имало значително по-ниска честота
на изхождания, по-висока честота на възстановяване и по-кратка
продължителност на диарията (2.3
срещу 9 дни, р<0.001).
Мета-анализ на 63 рандомизи-
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рани и контролирани проучвания
с 11 811 деца и възрастни показа,
че пробиотиците намаляват сигнификантно риска за свързаната
с приложение на антибиотици диария, в сравнение с плацебо или
липса на лечение.
Подобен мета-анализ при хоспитализирани пациенти (n=2 296)
установи намалена честота при
прием на пробиотици на свързаната с приложение на антибиотици диария. Данните от 23 рандомизирани и контролирани проучвания сочат значително намаление на риска за свързана с C.
difficile диария при прием на пробиотици, в сравнение с плацебо.
3. Инфекция с H. pylori. Към
момента няма достатъчно данни,
които да подкрепят ефективността
на пробиотиците като допълваща
терапия за подобрение на хеликобактерната ерадикация.
Мета-анализ на девет рандомизирани и контролирани проучвания при 1 163 деца и възрастни на
терапия с пробиотици съдържащи Lactobacillus, успоредно с антибиотици, показа повишена честота на ерадикация на H. pylori.
От друга страна, подобен метаанализ на 21 проучвания с 3 452
възрастни не установи подобрена
ерадикация на H. pylori инфекция,
в сравнение с плацебо.
4. Чернодробна енцефалопатия, неалкохолна мастна дегенерация на черния дроб и неалкохолен стеатохепатит. Макар да изглежда, че пробиотиците
са ефективни при чернодробна енцефалопатия, към момента данните за тяхната ефикасност при неалкохолна мастна дегенерация на
черния дроб и неалкохолен стеатохепатит са недостатъчни. Шест
проучвания с 496 възрастни пациенти с цироза показаха, че терапията с пробиотици намалява значително развитието на чернодробна енцефалопатия.
Системен обзор на 21 изследвания с 1 420 болни не установи ефект върху общата смъртност
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при прием на пробиотици в сравнение с плацебо или липса на лечение, макар пробиотиците да са
подобрили възстановяването и качеството на живот, в сравнение с
контролните групи.
Три рандомизирани и контролирани проучвания показаха, че
пробиотиците подобряват чернодробната функция при възрастни
с неалкохолен стеатохепатит и неалкохолна мастна дегенерация на
черния дроб, но към момента наличната информация в тази област е ограничена.
5. Улцерозен колит. Пробиотиците са ефективни за увеличаване на честотата на ремисии при
възрастни с улцерозен колит, но
не и за поддържане на ремисия.
Терапията с пробиотици трябва
да се започне в началото на изострянията на заболяването и да се
продължи 1-2 седмици след отзвучаване на симптоматиката.
Мета-анализ на 23 проучвания
при 1 763 възрастни пациенти доказа, че пробиотиците увеличават
значително честотата на ремисии
при пациенти с активен улцерозен колит, в сравнение с плацебо. Обзор на четири проучвания с
587 пациенти не установи значителна разлика между пробиотици
и mesalamin за поддържане на ремисия при това заболяване.
6. Синдром на раздразненото черво и функционална коремна болка. Пробиотиците имат
известна ефективност при деца
и възрастни със синдром на раздразненото черво, както и при
деца с функционална коремна
болка. Пациентите трябва да обмислят прием на пробиотици с началото на симптоматиката и да ги
продължат до отзвучаване на оплакванията.
Мета-анализ на 23 проучвания с 2 575 деца и възрастни със
синдром на раздразненото черво
установи, че пробиотиците подобряват значително общите оплаквания, подуването и флатуленцията, в сравнение с плацебо.
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За въЗСтановяване и поддържане
баланСа на чревната флора
подходящ За продължителна
употреба
= 5 млрд. пробиотични бактерии

при антибиотична терапия
= 14 млрд. пробиотични

бактерии

Синбиотик
(пробиотик + пребиотик)
За деца от най-ранна
детСка въЗраСт
За укрепване на
имунитета на детето
= 5 млрд. пробиотични
бактерии
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Подобен мета-анализ на 21
проучвания с 1 639 възрастни пациенти със същата патология показа значително подобрение на
симптоматиката и качеството на
живот в сравнение с плацебо.
При деца със синдром на раздразненото черво или функционална коремна болка, пробиотиците изглежда увеличават успеха от терапията в сравнение с плацебо и намаляват интензитета на коремната болка,
но без ефект върху честотата й.
7. Констипация. Пробиотиците са ефективни за лечение на запек при деца и възрастни. Приемът на пробиотици трябва да започне успоредно с началото на оплакванията и да се преустанови
след отзвучаването им.
Резултатите от две проучвания при 465 възрастни с хронична идиопатична констипация показаха значително увеличение на
средния брой изхождания седмично при прием на пробиотици, в
сравнение с плацебо.
Подобно изследване при 59
деца с хроничен функционален чревен запек установи значително подобрение при прием на кисело мляко, съдържащо
Bifidobacterium, в сравнение със
стандартно кисело мляко, по отношение на честотата на дефекации, болката, свързана с дефекации, и коремната болка.
8. Колики. Към момента не съществуват убедителни данни за
ефективността на пробиотиците за превенция и лечение на колики. Мета-анализ на три рандомизирани и контролирани проучвания показа, че деца (n=209) на
лечение с L. reuteri имат намален
риск за периоди на плач, в сравнение с плацебо.
9. Некротизиращ ентероколит. При деца, пробиотиците намаляват ефективно риска за некротизиращ ентероколит и свързаната
с него смъртност. Терапията трябва да се започне при наличие на рискови условия за заболяването и да
се продължи докато те персистират.
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Обзор на клинични проучвания
показа, че пробиотиците намаляват сигнификантно риска за тежък некротизиращ ентероколит и
смъртността, в сравнение с плацебо. Подобен мета-анализ на 12
проучвания с 10 800 преждевременно родени деца отчете намаление в честотата на некротизиращ ентероколит и смъртността,
в сравнение с контролните групи.

Състояния при които
пробиотиците са
неефективни
Мета-анализ на шест рандомизирани и контролирани проучвания с 536 възрастни пациенти с тежък остър панкреатит показаха, че
пробиотиците (в сравнение с контрола) не намаляват сигнификантно честотата на панкреасна инфекция, честотата на оперативните интервенции, продължителността на
болничния престой и смъртността.
Три обзора не установиха достатъчно данни за ефективността на пробиотиците при пациенти
с болестта на Crohn за индукция
или поддържане на ремисия, както и за превенция на следоперативните рецидиви.

Безопасност
Пробиотиците се считат за безопасни, но те трябва да се прилагат с повишено внимание при
състояния, протичащи с нарушен
имунитет. Системен обзор върху 17 проучвания с 1 530 пациенти със злокачествени заболявания
установи пет случая на свързани
с пробиотици бактериемия/фунгемия/позитивна хемокултура.
Системен обзор на американската Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ) върху 387
проучвания с общо 24 615 пациенти не показа сигнификантно увеличение на нежеланите странични
ефекти при хора на краткосрочна
(<1 месец) терапия с пробиотици
(121 проучвания), нито по-висока честота на нежелани странични
ефекти в сравнение с контролните
групи (208 проучвания).
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Рисковете за нежелани странични ефекти на пробиотиците при продължителен прием не
са напълно ясни, но към момента
се смята, че те са безопасни при
деца и възрастни. (ИТ)
* Medilacta e пробиотик, който съдържа комплекс от три щама бактерии: Lactobacillus
acidophilus,
Lactobaillus
rhamnosus
и
Bifidobacterium longum.
Прилага се за възстановяване и поддържане
на естествен баланс на чревната микрофлора;
за облекчаване на по-леки нарушения на
функцията на червата: подуване, лошо
храносмилане, образуване на газове, спазми,
разстройство; превантивно в региони с лошо
качество на питейната вода и лоши хигиенни
условия; за предпазване от стомашночревни
разстройства (особено при предстоящо
пътуване - диария при пътуване, почивка на
морето и др.); при раздразнено дебело черво.
Medilacta Forte e комбинация от пробиотични
бактерии (Lactobacillus acidophilus, Lactobaillus rhamnosus и Bifidobacterium longum.) +
Saccharomyces boulardii за възстановяване и
съхраняване на баланса на чревната флора.
Препоръчва се: за възстановяване на чревната
микрофлора по време на антибиотична
терапия, тъй като намалява значително
възможността от поява на диария, причинена
от антибиотиците (Clostridium difficile); при
диария по време на пътуване; при остра
инфекциозна диария с различна етиология
(ентеротоксигени, E.coli).
Medilacta Kids е синбиотик под формата
на прахчета за подсилване на имунитета
при деца. Съдържа полезни пробиотични
бактерии (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum и Bifidobacterium infantis) +
пребиотик (фруктоолигозахариди). Подходящ
е като профилактично средство за засилване
защитните сили на организма при деца от
3 до 12 години. Синбиотикът предпазва от
стомашночревни разстройства, подсилва
имунитета и подпомага храномилането.
Медилакта Кидс се препоръчва за: деца
в предучилищна и училищна възраст,
превантивно, за подсилване на имунитета:
с атопичен дерматит, с отслабен имунитет,
склонни към чести инфекции; деца, които
пребивават в колектив (детска градина,
училище). По време на антибиотично
лечение, Медилакта Кидс трябва да се дава
два часа след приема на антибиотика.
Пробиотичните формули Медилакта са
с високо качество и ефикасност, като са
създадени в резултат на дългогодишната
работа на френско-канадския институт
Rosell-Lallemand.
** Диария на пътуващите - Travelers’ diarrhea
(TD), „отмъщението на Монтесума“, летен
„грип“ е най-често срещаното инфекциозно
заболяване, свързано с пътувания, основно в
развиващите се страни
За допълнителна информация:
Пробиотици – критерии за ефективност и
клиничен подбор. Клинична ефективност на
Bifidobacterim animalis subspecies lactis BB12. MД 2017, бр. 5 www.spisanuemd.bg
В уебсайта на списание МД (www.spisanuemd.bg) има повече от 15 статии, посветени
на пробиотиците
Използван източник:
1. Wilkins T. and Sequoia J. Probiotics for gastrointestinal conditions: A summary of the evidence. Am Fam Physician 2017; 96 (3): 170178 www.aafp.org/afp/2017/0801/p170.html
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Изследване на ефекта от прилагане
на кинезитерапия при пациенти
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Характеристика
на анкилозиращия
спондилит

В България липсва разработена и апробирана в практиката актуална кинезитерапевтична програма, която адекватно да отговаря и противодейства на характера на обездвижване и настъпване на анкилози в комбинация с
висцерализация и засягане на кардиореспираторния апарат.
Няма стандартизирани модели за тестване, отразяващи точно типичните
дисфункции на пациентите с анкилозиращ спондилит (АС). Това затруднява последващото проследяване на функционалното състоянието и болестната активност.
На база на научни публикации се предположи, че приложението на комплексна, научнообоснована кинезитерапевтична програма, включваща комбинация от разнообразни кинезитерапевтични средства - аеробна кардиотренировка, дихателна гимнастика, мускулен стречинг, изотонични упражнения, мобилизации и автомобилизации на гръбначния стълб и други, и алгоритъм на нейното приложение - ще се отрази благоприятно на функционалното състояние на пациентите с АС и ще забави прогресията на болестта.

В литературния обзор на източници от последните години се акцентира на два крайъгълни камъка за оптимално лечението на анкилозиращия спондилит (АС) – медикаментозното лечение и лечението
с движение (кинезитерапия - КТ) –
като неразделни елементи (1).
Целта на настоящото изследване
е разработване, внедряване и проучване на ефекта от приложението на
КТ методика при пациенти с АС.
Периодът на изследване и лечение е шест месеца за всеки пациент

(общо 30 на брой) и се осъществи
в базите на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ и лечебни заведения „Медика“ - Русе. Всички участници покриваха Нюйоркския модифициран критерий за наличие на
болестта. Бяха изследвани различни
параметри – факторни, резултатни и
субективни, впоследствие обработени и анализирани статистически.
Изведени са заключения, съществени за практиката, свързани с факторите тютюнопушенето и пол, както и тенденцията за феминизация.

АС е хронично възпалително ревматологично заболяване, характеризиращо се със спондилит в
комбинация със сакроилеит. Протича в различни форми. За определяне на наличието му се използва
Нюйоркският модифициран критерий (2).
Първите признаци на АС се проявяват още през втората и третата декада на живота и се характеризират с високи нива на инвалидизация, като последващото развитие
на болестта може да доведе до образуването на синдесмофити и настъпването на анкилоза, понякога
още в първите години след началото на заболяването.
Разпространението на АС в България и региона е между 0.2 и 0.5%
(3). Липсата на точен процент се
обуславя от големия брой недиагностицирани пациенти и такива, на
които диагнозата закъснява. Хора с
наличието на антигена HLA-B 27
имат голяма предпоставка за развитие на заболяването (положителен при 90–95% от пациентите с
АС и само при 8% от здравата популация).

Организация на
изследването
Проведено е изследване на пациенти с диагностициран АС на база
Нюйоркския модифициран крите-
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рий за наличие на болестта на възраст от 21 до 62 години, общо 30
на брой (20 мъже и 10 жени) от област Русе.
Преди процедурите пациентите бяха консултирани от лекар със
специалност по физикална и рехабилитационна медицина на Медицински център „Медика Експерт“,
с кардиолог от Специализираната болница за активно лечение по
кардиология „Медика Кор“ и лекар ревматолог, предварително запознати с методиката на изследване
и прилаганата кинезитерапия, с цел
изключване на пациентите с противопоказания.
Обект на изследването бе съдържанието на разработената от нас
комплексна
кинезитерапевтична
програма и алгоритъмът на нейното приложение при пациенти с АС.
Изключващи критерии за участие в изследването бяха: остри
фази на неврологични, белодробни и кардиологични заболявания,
остеопороза, прием на бета-блокери, бременност, невъзможност за
каране на велоергометър поради
контрактури в областта на долните
крайници, невъзможност за заемане
на положение лег и тилен лег.
Първото и второто изследване
се провеждаха винаги в часовете
между 9 и 11, съобразено с хронобиологията на АС. Не се извършваше предварително сработване и
загряване от страна на пациентите,
съобразно особеностите на заболяването. Помещението беше климатизирано, с постоянна температура
от 24 градуса.
Признаците, които са наблюдавани при пациентите, са разделени
в три групи:
l Факториални – възраст, пол,
тютюнопушене, лечение
l Резултативни – пулс, BASMI*
(виж таблица 1.), индекс на телесна (ИТМ), витален капацитет (ВК),
форсиран експираторен обем за 1
секунда (ФЕО1), индекс на Тифно,
YMCA-скала, вътрешна ротация в
тазобедрената става (ТБС), тораколумбална екстензия; разтваряне на
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гръдния кош
l Субективни – BASDAI*,
BASFI*, ASQoL*, BAS-G*, 13-степенна скала за болка по инсерциите

Методика на
изследването
Събраната първична информация беше проведена, кодирана и
въведена в компютърна база данни.
Чрез комбиниране на факториалните признаци с резултативните беше
извършена вторичната групировка,
насочена към задоволяване на конкретните потребности на проучването.
За обработка на получените резултати бе извършен вариационен
анализ (за обработка на количествено измеримите признаци). Нормалността на разпределението е
определено с критерия на Колмогоров-Смирнов. За сравняване на
средните величини е използван Uкритерий, корелационен анализ и
непараметричен анализ.
При обработката са използвани
критерий на съгласие на Пирсън,
Ламбда критерий на КолмогоровСмирнов, критериите на Уилкоксън-Ман-Уитни; графичен анализ.

Методика на
кинезитерапията
Преди започването на програмата, се проведе беседа с пациентите
с АС за подробно разясняване на
смисъла и ефекта от КТ, за да бъдат мотивирани и активно да участват в лечението за оптимален резултат. Бяха обучени в подходящото за тях изпълнение на всекидневни дейностите, за да избегнат инциденти и да се намали рискът за задълбочаване на болестното състояние.
Процедурите се извършваха два
пъти седмично с времетраене 60–
70 минути в продължение на шест
месеца. Задачата на средствата на
КТ в подготвителната част е да се
постигне добра подготовка на организма за последващото натоварване на опорнодвигателния апарат
(ОДА), дихателната и сърдечносъдовата системи. Като средства бяха
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използвани: дихателни упражнения, автостречинг, упражнения със
и на топки swiss-ball (на снимките
в уводното каре) и автомобилизации (4).
Основната част на КТ комплекс
съдържа:
l Различни мануални мобилизации и автомобилизации (5)
l Собствена модификация на маньовър за шиен дял по J. C. Terrier
l Модификация на мобилизация
на сакроилиачна става по K. Левит
l Модифицирана техника за
увеличаване на лумбалната лордоза
по McKenzie (на снимката в уводното каре)
l ПИР за шийния, торакалния
и лумбалния отдели на гръбначния
стълб
l Аналитични изометрични и изотонични упражнения
Основната част завършва с кардиореспираторна тренировка, чрез
велоергометрия. За всеки пациент,
по формулата на Танака, се изчислява индивидуалната зона за натоварване, като това е своевременно
регулирано телеметрично.
В заключителната част, за да се
нормализират артериалното налягане и пулсът, и организмът постепенно да се адаптира към всекидневието, се използват лечение с положение, дихателна гимнастика и автостречинг.
Поради характера на заболяването, най-вече сутрешната скованост, за пациентите беше изработена кратка 15–20 минутна програма, която служи за бърза адаптация към всекидневните дейности и
за поддържане на постигнатите резултати от разширената процедура КТ в амбулаторни условия, която се изпълнява всяка сутрин в домашни условия.
Противопоказни бяха: упражнения, които водят до силна болка и
изостряне на неврологичната симптоматика, подскоци, резки движения, продължителни и изтощителни натоварвания, непосилни тежести, статично натоварване по надлъжната ос.

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 73

Списание мд

секция медицината днес в българия

Таблица 1. Специализирани АС показатели - средни и медианни стойности, разлика от типа начало-край,
разпределени по пол
Мъже
Жени
Показател*
N-брой Mean Mediana (средна SD (стан- D (разли- N – Mean- Mediana
SD (стан- D (разлисредно
стойност,
дартно от- ка нача- брой средно (средна
дартно от- ка начало/
медиана)
клонение) ло/ край)
стойност) клонение) край)
ASQoL-начало 20
8,90
9,00
3,093
2,95
10
8,30
9,50
4,473
3,6
ASQoL-край
20
5,95
6,00
2,819
2,95
10
4,70
4,00
2,869
3,6
BASMI-начало 20
5,02
5,20
1,999
0,58
10
2,98
2,50
1,256
0,79
BASMI-край
20
4,44
4,70
1,885
0,58
10
2,19
2,05
,781
0,79
BASFI-начало 20
5,17
5,35
2,232
0,65
10
5,00
5,55
1,874
1,29
BASFI-карай
20
4,52
4,60
1,984
0,65
10
3,71
4,05
1,418
1,29
BAS-G-начало 20
6,50
7,00
2,300
1,93
10
5,15
4,75
1,313
1,8
BAS-G-край
20
4,58
4,50
2,098
1,93
10
3,35
3,25
,784
1,8
BASDAI-начало 20
6,30
6,20
1,954
1,25
10
5,09
5,30
1,284
1,47
BASDAI-край 20
5,05
5,20
1,755
1,25
10
3,62
3,55
,995
1,47
Болка-начало
20
4,15
4,00
1,785
1,45
10
2,70
3,50
2,058
1,3
Болка-край
20
2,70
3,00
1,455
1,45
10
1,40
1,50
1,174
1,3
* Използвани съкращения: ASQoL- Ankylosing Spondylitis Quality of Life; BASMI - Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index
BASFI - Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index; BAS-G - Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score; BASDAI - Bath
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Резултати
Всички разлики се оказаха статистически значими, като р-стойността е >0.0001. Беше установена положителна нормодинамика при всички изследвани променливи, вследствие на шестмесечната приложена кинезитерапевтична
програма.
Отчете се подобрение в нивата на подвижност на гръбначния
стълб, качеството на живот, кардиореспираторните възможности, извършване на всекидневни дейности, снижаване на нивата на болка
и на болестната активност. Полът
не е фактор, който оказва влияние
върху достоверността на различията от вида начало-край.
Специален интерес представлява установяването на съществуващи зависимости между използваните показатели и степента на тяхната значимост. След 6-месечното кинезитерапевтично лечение има тенденция за увеличаване на броя и
степента на проявление на отделните корелации. Това отдаваме на
приложената от нас методика.
Установиха се множество връзки с различни нива на значимост.
След извършването на корелационен анализ се установява, че:
l с увеличаване на ИТМ (средно), се увеличават и стойностите на
изброените променливи – увеличават се функционалните затруднения

и индексът за обща болестна активност при пациенти с АС
l тютюнопушенето не е фактор,
влияещ върху значимостта на промяната от началните до крайните
резултати.
Това разкрива връзката, че със
засилването на дихателните дисфункции намалява и качеството на
живот.
Когато целенасочено въздействаме със средствата на кинезитерапията върху подвижността на гръбначния стълб, се подобряват и дихателните обеми (ФЕО1 и ВК).
Счита се, че с намаляване на качеството на живот се намалява подвижността на гръдния кош и на
гръбначния стълб, увеличава се
болката и болестната активност и
се намаляват функционалните способности на хората с АС.
Най-голям брой и значими по
степен линейни корелационни зависимости се установиха при специализираните класификационни параметри за АС, най-често употребявани и в други съвременни проучвания.

По-съществени за
практиката заключения:
l Тютюнопушенето не е фактор, влияещ върху значимостта на
промяната от началните до крайните резултати
l Наблюдава се тенденция за

феминизация на заболяването и
съотношението мъже:жени е 2:1,
(преди години заболяването се считаше почти изцяло като характерно
за мъжете , а сега всеки трети пациент е от женски пол), което налага задълбочени изследвания при
бъдещи прегледи за наличие на болестта и при жени
l Полът не е фактор, който оказва влияние върху достоверността
на различията от вида начало–край,
при изследваните от нас параметри
Използвани източници:
1. Андреев А. Комплексна кинезитерапия
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Изминалата 2017 може да
бъде наречена годината на
противоречията в кардиологията, както ще се убедите от 10-те теми, които ви
предлагаме.

1. ORBITA - стент спрямо
плацебо
Противниците на интервенционалната кардиология имаха повод
доволно да потриват ръце в края
на годината, когато бяха оповестени резултатите от проучването
ORBITA* (1). Нека видим, обаче,
дали наистина имат повод за това.
Известно ни е, че плановите (за
разлика от спешните) перкутанни
коронарни интервенции (PCI) не
удължават живота и не намаляват
честотата на миокардните инфаркти (МИ), но редуцират стенокардната симптоматика и понижават повторните реваскуларизации
(2). ORBITA, обаче, се опитва да
отнеме дори и тази привилегия на
плановата PCI.
В проучването 230 пациенти с
едноклонова коронарна болест са
включени в шестседмичен период на медикаментозна оптимизация, след което са рандомизирани на PCI (105 души) или плацебо
(95) – последното в случая е sham
процедура, т.е. при тези болни се
извършват всички манипулации,
както в PCI-групата, но не се имплантира стент, като нито пациентите, нито лекуващите им лекари знаят дали е проведено или не
стентиране.

Преди рандомизацията и шест
седмици след това е извършен
стрес ЕКГ тест на тредмил. Още
след първоначалното оптимизиране на терапия и преди рандомизация 24% от участниците са с клас
на стенокардия 0 или 1 по Канадската класификация. Първичната крайна цел (промяна в продължителността на натоварването на
шестата седмица спрямо пре-рандомизационното) не се различава
съществено между групите.
Това отприщи вълна от коментари и публикации, като например
за необходимост от ревизиране на
всички клинични ръководства за
миокардна реваскуларизация, или
за ограничаване на използването
на стентове само при остри коронарни синдроми (ОКС), или дори
поставяне под въпрос на логични хемодинамични принципи, като
наличието на връзка между ограничения коронарен кръвоток при
физически усилия и миокардната
исхемия.
Дали, обаче, противниците на
интервенционалната кардиология
имат право да извеждат такива генерални заключения на базата на
едно единствено проучване и то с
230 пациенти, от които рандомизирани са 210? Нека засега да ос-
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тавим този въпрос без отговор и
да се опитаме да погледнем повнимателно в ORBITA.
В проучването, още с подбора на участници, е въведено пристрастие (selection bias), което поставя под въпрос по-нататъшните
заключения: броят на отпадналите
болни се различава съществено.
В PCI-групата отпада един човек, а в sham-групата – осем (четири от тях са с коронарна дисекация по време на селективната
коронарна артериография – СКАГ
и получават стент, а останалите
четири са оттеглени при проследяването – двама поради гръдна
болка, наложила хоспитализация,
един – с изостряне на белодробно
заболяване и десностранна сърдечна недостатъчност, и един – с
болка в долните крайници.
Твърде вероятно е четиримата оттеглени при проследяването в sham-групата да бяха показали по-лош резултат при тредмил
теста в сравнение със средния за
тази група и да бяха променили
крайния резултат.
Освен това, рандомизацията
успява да постигне баланс в изходните характеристики на двете групи, с изключение на един
от показателите: 170 пациенти
имат изолирано засягане на лявата предна десцендентна артерия
(LAD) или дясната коронарна артерия (RCA), като в PCI групата
в 53% от случаите това засягане
е остиално или проксимално (следователно причиняващо по-изразена исхемия) в сравнение с 36%
в плацебо групата.
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Трябва да се спомене, че дизайнът на прочуването е направен така, че да докаже превъзходство във времето на натоварване.
В този случай липсата на доказано превъзходство не означава еквивалентност между групите.
Не можем, също така, да не си
зададем няколко въпроса (3):
l Защо пациенти с клас на стенокардия 0 или 1, т.е. без или с
минимални оплаквания, са включени в проучването? Настоящите
ръководства не препоръчват провеждане на PCI в такива случаи.
l Колко болни имат изходно
индуцируема от натоварването
миокардна исхемия? Това не става ясно от публикуваните данни.
Въпреки, че по-голямата част от
групата е определена като с клас
2 и 3 стенокардна симптоматика,
средното постигнато ниво на натоварване изходно е 7 Mets, което
съответства на сравнително добре
запазен физически капацитет.
l Дали броят на участниците в
ORBITA е достатъчен, за да долови разлика във времето на натоварване при сравнение PCI спрямо sham-контрола в тази част от
групата, които наистина имат полза от коронарна реваскуларизация
(тези с по-изразена стенокардна
симптоматика)? Отговорът е вероятно не.

2. Защо не приемаме
истината за биорезорбируемите стентове?
С течение на времето, резултатите след имплантиране на биорезорбируеми съдови платформи
(bioresorbable vascular scaffold BVS) не стават по-добри, а напротив – влошават се. Въпреки това,
някои водещи експерти все още
отказват да признаят погрешната
си първоначална оценка.
Резултатите от ABSORB-3 показаха повишаване на необходимостта от реваскуларизация на
таргетната лезия с 3.1% в групата
с BVS спрямо тази с медикаментизлъчващ стент (DES) (Xience)
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(4).
Това доведе до публикуване на
предупредително писмо от американската FDA. Въпреки това,
водещи експерти, като Stephen
Ellis (Cleveland Clinic) и Roxanna
Mehran (Mt Sinai, New York) не
бяха напълно убедени в необходимостта да се преосмисли практиката за имплантиране на BVS.
Малко по-късно холандски изследователи публикуваха в New
England Journal of Medicine свои
резултати, които показаха, че
тромбозата в стента (най-неприятното усложнение след PCI) е
близо четири пъти по-честа след
BVS в сравнение с метален стент
(5).
Един месец след като Abbott
спря продажбата на BVS, на
TCT (Transcatheter Cardiovascular
Therapeutics) д-р Елис представи тригодишните резултати от
ABSORB-3, където отново BVS
се представят по-лошо от Xience:
3% по-висока честота на реваскуларизация на таргетната лезия
и трикратно по-честа тромбоза в
стента (6).
На този етап, вместо да признаят, че BVS са по-лоша алтернатива на DES и че е редно да се
ограничи тяхното приложение до
хилядите пациенти, които вече са
получили стента, изследователите
на ABSORB продължават да публикуват мета-анализи, обвинявайки техниката на операторите като
причина за неуспеха на стента и
пледирайки за „реанимация“ на
BVS.

3. Да ядем или да не ядем
мазнини?
Какво да посъветваме нашите
пациенти, когато ни попитат каква
диета да спазват? И дали ние кардиолозите имаме яснота относно
най-правилния начин на хранене?
Може би трябва да вярваме на
препоръките на водещите сърдечни организации и да препоръчваме избягване на наситените мазнини (7)? Или пък да се доверим

на д-р Salim Yusuf , главен изследовател в мащабното проучване
PURE* (8), който намира връзка
между приема на мазнини, включително наситени, и по-нисък
риск за сърдечносъдови инциденти и смъртност?
Както привържениците на диетите с ниско съдържание на мазнини, така и тези, които защитават приема на мазнини, имат какво да цитират през 2017 година.
За капак, през тази година бяха
открити, анализирани и публикувани липсващите файлове от проучването MCE*, проведено между
1968 и 1973 година (9)!
МСЕ показва как замяната на
наситените мазнини с растително
масло, богато на линоленова киселина, води до понижение на концентрацията на холестерол в серума, но увеличава смъртността.
Какво ли би се променило, ако лекарите и обществеността са разполагали с тези данни още през
1973 година?

4. Реналната протекция
не предпазва бъбреците
Две рандомизирани клинични проучвания през 2017 година
обърнаха представите ни за трите практики, за които вярвахме,
че защитават бъбреците срещу
контраст-индуцирана нефропатия
(КИН).
AMACING* показа, че предпроцедурното интравенозно вливане на физиологичен серум
не е по-добро (изпълнява noninferiority критериите) по отношение на профилактиката на КИН в
сравнение с липсата на терапия
при високорискови за КИН болни
с изчислена скорост на гломерулната филтрация (eGFR) между 30
и 59 ml/min/1.73m2 (10). Симптоми на сърдечна недостатъчност,
обаче, развиват 4% от участниците в групата с вливания и нито
един в контролната група.
Другото
проучване,
PRESERVE*, показа, че нито венозният натриев хидрогенкарбонат,
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нито оралният ацетил цистеин, са
от полза за профилактика на КИН
при пациенти с дори още по-висок риск (eGFR между 15 и 45 ml/
min/1.73m2), подложени на контрастно изследване (11).
Изглежда се оказва, че колкото
по-малко правим, толкова по-добре е това за предпазване на бъбреците от контрастна нефропатия!

5. Аспирацията на
тромби от артерии и вени
– неуспехите не спират,
но опитите продължават
2017 година, както и предходните, се оказа неуспешна за тромбаспирацията.
В
проучването
ATTRACT* се установи, че добавянето на фармакомеханична катетерна тромболиза към антикоагулантната терапия при пациенти
с остра проксимална дълбока венозна тромбоза не намалява риска
за пост-тромботичен синдром, но
увеличава честотата на големите
хеморагични инциденти (12).
Същите са резултатите и при
остра артериална тромбоза – две
проучвания (TASTE и TOTAL*) и
един мета-анализ показаха, че рутинната тромбаспирация в хода на
първична PCI при болни с остър
миокарден инфаркт с елевация на
ST сегмента (STEMI) не подобрява клиничната прогноза, а дори
може да доведе и до вреда (13, 14,
15).
Затова, в новото ръководство
на Европейското кардиологично дружество (ESC) за поведение
при STEMI тромбаспирацията е
контраиндицирана (16). Въпреки
това, съществуват интервенционални кардиолози, които все още
провеждат тази процедура, убедени че „тя работи“.

6. Опиоидната епидемия
достигна и кардиологията
Тъжно е, но трябва да го кажем.
Броят на починалите от свръхдоза
хероин в САЩ се е увеличил повече от четири пъти от 2002 година досега. Свръхдозата в тази
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популация е основна причина за
смъртност, но инфекциозните усложнения са водеща причина за
хоспитализации. Последните могат да бъдат както инфекция с хепатит С (HCV) или HIV, така и
бактериални инфекции, включително инфекциозен ендокардит
(17).
От 2010 до 2015 година честотата на инфекциозен ендокардит при зависимите от наркотици се е увеличила 12 пъти, водейки след себе си значителни здравни разходи. Това са основно млади хора, като повече от една-трета от тях имат съпътстваща инфекция с HCV.
За съжаление, трябва да признаем, че въпреки съвременното лечение прогнозата в тази група остава лоша. Необходимост от
повторна или дори от трета сърдечна операция не е толкова рядко
явление при наркоманите. Чести
причини за смърт при тези млади
хора са аортни абсцеси, септични
емболи в мозъка или бъбреците и
приложение на свръхдоза след дехоспитализация.

7. Ново ръководство за
артериална хипертония

сионални организации възприеха
новите препоръки за поведение
при АХ, но някои от тях отказаха да го направят. Сред последните е Американската асоциация на
семейните лекари (AAFP). Зад решението им стоят множество причини, като например: повечето
препоръки в новото ръководство
не са базирани на системен анализ, в документа липсва оценка на
индивидуални клинични проучвания и фактът, че прекалено голямо значение е отдадено на едно
единствено проучване – SPRINT*
(19).
Вероятно трябва да сме благодарни на скептицизма на AAFP.
Наистина, високото АН е сериозен рисков фактор, но нарочвайки
близо половината от популацията
за определена диагноза е изключително сериозно и съвсем не е
безопасно.
Това, което знаем със сигурност, е, че фармацевтичните и застрахователните компании със сигурност ще спечелят от тази промяна. А дали хората, преминали вече в категория пациенти, ще
имат полза, предстои тепърва да
разберем.

Това ръководство (на Американската сърдечна асоциация –
АНА и Американския кардиологичен колеж – АСС) определено
допринася за противоречията през
2017 година, защото в него е понижен прагът за диагностициране
на артериална хипертония (АХ) –
от 140/90 mmHg на 130/80 mmHg
– и така значително се увеличава броят на хората, които вече ще
бъдат с диагноза АХ (18).
В резултат на новата класификация на стойностите на артериалното налягане (АН), сега почти половината от населението
на САЩ над 18-годишна възраст
(45.6%) трябва да бъдат приемани като хипертоници, в сравнение с 31.9% при предишните препоръки.
Повечето американски профе-

Отдавна кардиолозите вярват,
че възпалението играе ключова
роля при развитието на атеросклероза. Липсващото звено в тази теория досега беше липсата на противовъзпалително средство, чието
приложение да намалява сърдечносъдовата заболеваемост.
Досега липсваше, но от 2017
година в уравнението влиза canakinumab – човешко моноклонално антитяло срещу интерлевкин-1 бета. В проучването
CANTOS* са изследвани три дози
на canakinumab при пациенти на
оптимална статинова терапия с
предшестващ МИ и нива на високочувствителен С-реактивен протеин (hs-CRP) >/=2 mg/l (20).
Оказва се, че ефект има.
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8. Възпалението и
болестите на сърцето
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Canakinumab намалява възпалението (редуцира стойностите на hsCRP), а дозата от 150 mg (средната доза) води до статистическо значимо понижение на комбинираната крайна цел от нефатален МИ, инсулт и сърдечносъдова
смъртност. Честотата на фаталните инфекции, обаче, се увеличава
на фона на активно лечение.
Възможно е бъдещите ни колеги да разглеждат CANTOS като
зората на нова ера в кардиологията. Към момента, обаче, няма как
да не съпоставим скромните ползи по отношение на нефаталните сърдечносъдови инциденти на
canakinumab с неговата висока
цена и повишаването на честотата на фатални инфекции при приложение на медикамента, което ни
кара да бъдем предпазливи.

9. Магнитен резонанс и
сърдечни устройства
Понякога правилното поведение при пациентите изисква провеждането на магнитно резонансно изследване (MRI). Разбира се,
много по-лесно е да кажем, че за
даден човек MRI не е безопасно
и да спрем дотук. За щастие две
публикации през 2017 година отварят вратите към безопасното
провеждане на MRI при болните
с имплантирани сърдечни устройства.
Първата публикация е от регистъра MagnaSafe и е в New England
Journal of Medicine (21). Тя представлява проспективно многоцентрово проучване с повече от 1200
участници с MRI-несъвместими
пейсмейкъри (РМ) или имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори (ICD), при които са проведени
около 1 500 MRI процедури. Не
са регистрирани смъртни случаи,
фрактури на електроди, загуба на
захващане или камерни аритмии
при използване на стандартизиран
протокол.
Втората публикация е експертното становище на американската Сърдечната ритъмна асоциа-
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ция (HRS), в което се подчертава, че е разумно и възможно провеждането на MRI при пациенти
с MRI-несъвместими устройства
при наличие на клинични индикации и спазване на определени
протоколи (22). Това се отнася
както за MRI по принцип, така и
за ранните (след имплантация на
PM/ICD) и повторните MRI процедури.

10. Неинвазивна
катетерна аблация
В основата на катетерната
аблация стои контролираната деструкция на миокарда от оператори и чрез използване на катетри,
както за картиране (mapping),
така и за аблация. Процедурите
обикновено са свързани с множество съдови достъпи и сравнително голяма продължителност, с не
малко лъчево натоварване за оператора и за пациента, и с риск за
усложнения – както характерните
за повечето инвазивни процедури,
като например хематом на пункционното място, така и някои специфични за аблационните процедури.
Затова особен интерес предизвика съобщението на изследователи от Университета във Вашингтон за първата серия от болни, при които е проведена неинвазивна катетерна аблация – неинвазивно картиране и прилагане на външен източник на радиация за аблация на камерна тахикардия (23).
Проведените аблационни процедури са били успешни. Авторите съобщават за средна продължителност от едва 14 минути,
липса на необходимост от седация
и липса на усложнения.
Дали това ще бъде началото за
нова ера за електрофизиологията? Разбира се това е възможно,
но все още е много рано за такова
заключение и то въз основа единствено на данните от едно пилотно проучване.
Използвани съкращения:
ORBITA - Objective Randomised Blinded In-

vestigation With Optimal Medical Therapy of
Angioplasty in Stable Angina
PURE - Prospective Urban Rural Epidemiology
MCE - Minnesota Coronary Experiment
AMACING - A Maastricht Contrast-Induced
Nephropathy Guideline
PRESERVE - Prevention of Serious Adverse
Events Following Angiography
ATTRACT - Acute Venous Thrombosis:
Thrombus Removal with Adjunctive CatheterDirected Thrombolysis
TASTE - Thrombus Aspiration in ST-Elevation
Myocardial Infarction in Scandinavia
TOTAL - Trial of Routine Aspiration Thrombectomy with PCI versus PCI Alone in Patients
with STEMI
SPRINT - Systolic Blood Pressure Intervention
Trial
CANTOS - Canakinumab Antiinflammatory
Thrombosis Outcome Study
Използвани източници:
1. Al-Lamee R., Thompson D., Dehbi H. et al.
Percutaneous coronary intervention in stable
angina (ORBITA): A double-blind, randomised
controlled trial. Lancet 2018; 391 (10115):31–
40 www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(17)32714-9/fulltext
2. Boden W., O’Rourke R., Teo K. et al. Optimal medical therapy with or without PCI
for stable coronary disease. N Engl J Med
2007;
356:1503-1516
www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa070829#t=article
3. Chaitman B., Brooks M., Fox K. et al. ORBITA revisited: what it really means and what
it does not? European Heart Journal, ehx796,
January 2018 https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/doi/10.1093/
eurheartj/ehx796/4791885?redirectedFrom=
fulltext
4. Kereiakes D., Ellis S., Metzger C. et al.
3-year clinical outcomes with everolimus-eluting bioresorbable coronary scaffolds: The ABSORB III trial. J Am Coll Cardiol 2017;
70:2852-2862 www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0735109717410977?via%3Dihub
5. Wykrzykowska J., Kraak R., Hofma S. et al.
Bioresorbable scaffolds versus metallic stents
in routine PCI. N Engl J Med 2017; 376:23192328
www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1614954#t=article
6. Stone G., Abizaid A., Onuma Y. et al. Effect of
technique on outcomes following bioresorbable
vascular scaffold implantation: Analysis from
the ABSORB trials. J Am Coll Cardiol 2017;
70:2863-2874 www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0735109717410473?via%3Dihub
7. Sacks F., Lichtenstein A., Wu J. et al. Dietary
fats and cardiovascular disease: A presidential
advisory from the American Heart Association.
Circulation 2017;136:e1-e23 http://circ.ahajournals.org/content/136/3/e1.long
8. Dehghan M., Mente A., Zhang X., et al. Associations of fats and carbohydrate intake with
cardiovascular disease and mortality in 18
countries from five continents (PURE): A prospective cohort study. Lancet 2017; 390:20502062 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext
9. Ramsden C., Zamora D., Majchrzak-Hong S.
et al. Re-evaluation of the traditional diet-heart
hypothesis: Analysis of recovered data from
Minnesota Coronary Experiment (1968-73).
BMJ 2016; DOI: 10.1136/bmj.i1246 www.bmj.
com/content/353/bmj.i1246.long
10. Nijssen E., Rennenberg R., Nelemans P. et
al. Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced
nephropathy (AMACING): A prospective, randomised, phase 3, controlled, open-label, non-
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Nicorandil

кличния гуанозин монофосфат и
подпомага отварянето на митохондриалните аденозин трифосфат-чувствителни калиеви канали. Това води до венозна и артериална вазодилатация, от една
страна, и протективен ефект за
исхемичните кардиомиоцити, от
друга (8).
Nicorandil се препоръчва като
втори избор при пациенти, които
не толерират лечение с ВВ или
ССВ или когато няма задоволителен отговор на тази терапия.
Наскоро проведено проспективно, рандомизирано проучване
при 402 болни показва намаляване на исхемичните атаки за 12
седмичен период при добавяне
на медикамента към стандартната терапия (8).
Като странични ефекти се срещат гастроинтестинални язви, а
също и кожни улцерации, особено когато се прилага в комбинация с ацетил салицилова киселина (ASA) или нестероидни
противовъзпалителни средства
(НСПВС). При изява на такива нежелани реакции приемът на
медикамента трябва да се преустанови за постоянно.

Nicorandil е медикамент, синтезиран преди около половин
век, с известен съдоразширяващ
ефект върху коронарните съдове (7). Има двойствен механизъм на действие: увеличава ци-

Ivabradine е лекарствен продукт, регистриран в Европа през
2005. Ivabradine блокира If йонния поток в синусовия възел.
Това определя и неговото дейст-

До 10% от болните със стабилна ангина пекторис (САП)
не се повлияват от стандартното лечение. Честотата на
САП се увеличава с напредване на възрастта и достига 11.8% при мъжете и 10.9%
при жените на възраст над 80
години (1).
Наскоро публикуван анализ от европейски регистър CICDPILOT*, обхващащ 2420 болни от 10 държави, показва, че участниците са по-възрастни и с повече придружаващи заболявания, сравнени с тези (3779 души), включени в Euro Heart Survey през 2005
(2).
Прогнозата на исхемичната болест на сърцето (ИБС) зависи в голяма степен от клиничния профил на пациента и предприетите терапевтични мерки, но годишната смъртност надхвърля 3% (3).
Като рефрактерна се определя САП, която персистира въпреки
оптималното медикаментозно лечение и се наблюдава в 5-10% от
случаите (4). Най-широко предписваните медикаменти при болните със САП: са нитрати, бета блокери (ВВ) и блокери на калциевите канали (ССВ). В последните години някои нови медикаменти показаха добър терапевтичен ефект, особено в рефрактерните случаи
на САП.

В
клиничните
ръководства на Европейското кардиологично дружество (ESC) от
2013 като втора линия за терапия на ИБС, при случаите с рефрактерност или непоносимост
към антиангинозните средства
на първи избор, са включени
ivabradine, nicorandil, ranolazine,
trimetazidine и дългодействащите
нитрати (5).
Въпреки препоръките, честотата на предписване на нови ан-

тистенокардни медикаменти остава ниска (5, 6). Според резултатите от CICD-PILOT само коло
1.4% от болните със САП получават ranolazine и около 4.1% започват лечение с ivabradine (2).

Ivabradine
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вие - специфично намаление на
сърдечната честота (СЧ) при пациентите в синусов ритъм без
изява на негативен инотропен
ефект или повлияване на камерната релаксация, без коронарна
вазоконстрикция, без повлияване на атриовентрикуларното или
интравентрикуларното провеждане и без ефект върху артериалното налягане.
Показан е при болни в синусов ритъм със сърдечна честота
(СЧ) >= 70 у/мин при непоносимост към ВВ или в комбинация с
тях. Проучването SIGNIFY* при
болни без сърдечна недостатъчност (СН), не показа намаляване
на сърдечносъдовите инциденти
при изследвани над 12 000 болни, а е установен повишен риск
за нежелани реакции като брадикардия 18% срещу 2.3% при
плацебо и поява на предсърдно
мъждене 5.3% (ivabradine) срещу 3.8% (плацебо). В това изследване се използва доза от 10
mg два пъти дневно, като при
по-ниски дози честотата на странични ефекти намалява (9).

вора на АН и СЧ по време на
стрес ЕКГ тест, както се наблюдава при останалите антиисхемични медикаменти, въздействащи върху тези параметри, включително и ivabradine.
При ranolazine антиангинозната
ефективност се постига на фона
на хемодинамичен отговор, който не се различава от този при
приложение на плацебо.
Ranolazine е добре поносим по-малко от 5% от пациентите
преустановяват терапията поради странични ефекти, като найчесто срещаните от тях са световъртеж и гадене. Медикаментът удължава коригирания QT
интервал (QTc) с около 5 msec
(11).
Наскоро, вторичният анализ на RIVER-PCI* показа, че
на шестия месец, наред с антиисхемичния ефект, при пациенти с диабет и перкутанна коронарна интервенция (PCI), третирани с ranolazine, се подобрява
временно и гликемичният контрол (12).

Ranolazine

Въпреки че антиангинозните ефекти на trimetazidine са известни от над 40 години, той бе
утвърден за употреба в Европа,
едва през 2012. Показан е като
допълнителна антиангинозна терапия при болни със САП. Механизмът му на действие се състои в съхраняване на нивата на
интрацелуларния аденозинтрифосфат, чрез забавяне на клетъчния метаболизъм в исхемичните зони на миокарда, стимулиране на усвояването на глюкоза
и инхибиране на метаболизирането на мастни киселини.
Тrimetazidine показва висока ефективност в купирането на
симптоматиката на САП, сравнено с плацебо както самостоятелно, така и в комбинация с
други антиангинозни медикаменти. Намалява епизодите на
гръдна болка, редуцира дозите

Ranolazine e одобрен за употреба през 2006 в САЩ и през
2008 в Europe въз основа на
резултатите от проучванията
MARISA* и CARISA* (10). Медикаментът блокира късния натриев поток в кардиомиоцитите.
На фона на миокардна исхемия
този късен натриев йонен поток
е увеличен, което води до пренатоварване на клетките с натрий.
Чрез въздействие върху натриево-калциевите обменни механизми натриевото обременяване довежда до увеличение на
съдържанието на калций в клетките, което от своя страна предизвиква електрическа нестабилност, контрактилна дисфункция и повишена консумация на
енергийни ресурси.
Трябва да се отбележи, че
ranolazine не променя отго-

Trimetazidine
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на нитро-препаратите и подобрява възможностите за физическо натоварване (12, 13).
Няма съществен ефект върху хемодинамиката, но може да
даде неврологични нежелани реакции като паркинсонизъм, поради това болестта на Паркинсон е една от основните контраиндикации за приложението му.

Molsidomine
Molsidomine e директен донор на азотен оксид, артериален
и венозен вазодилататор, с висока ефективност при повлияване на стабилна стенокардия и с
редица предимства пред нитропрепаратите.
В наше проучване установихме, че приложението на
мolsidomine в продължение на
три месеца при пациенти с микроваскуларна ангина облекчава стенокардната симптоматика,
като повлия положително върху
повечето й характеристики.
Molsidomine води до значително подобрение на ендотелната функция на периферните
артерии и тенденция към позитивно въздействие върху ендотелната функция на коронарните артерии. Резервът на коронарния кръвоток се повиши съществено в следствие на приема
на molsidomine (14).
В последващо проучване,
проведено върху 51 болни с
ИБС и наличие на хронична оклузия на поне една коронарна артерия, се установи, че
molsidomine повлиява благоприятно стенокардната симптоматика - на третия месец 91% са
без оплаквания от стенокардия,
а при останалите значително е
редуцирана симптоматиката.
Тези положителни ефекти
върху клиниката на ИБС се отчитат при ниска честота на нежелани лекарствени реакции –
само двама (4.3%) съобщават за
главоболие, което е отшумяло с
времето и при нито един не се
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2 mg x 30 табл.
до 2,22 лв
Азотен оксид
(NO)

ƯƾƯƴƼƲƬƷƸƵƯǁƯƷƲƯƷƪ
ƻƼƯƷƸƴƪƺƮƲǉƼƪ
БЕЗ ТАХИФИЛАКСИЯ И ГЛАВОБОЛИЕ
Приложение на Molsidomin след стент?
За разлика от нитрати, Molsidomin като директен
донор на NO подобрява ендотелната функция
По-ниска честота на рестенози след коронарни
интервенции при лечение с Molsidomin.
Molsidomin потиска интималната хиперплазия
след перкутанна коронарна интервенция

MOLSIDOMIN - НЕ ОТЛАГАЙ ПРОМЯНАТА!
Лекарствен продукт по лекарско предписание
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е наложило преустановяване на
терапията (15).

Други медикаменти
Има още няколко лекарствени средства, които са показали ефективност за подобряване
на болковата симптоматика при
САП, но не са одобрени за тази
индикация (4-6) и не са включени в актуалните ръководства.
Намаляване на стенокардната
симптоматика е отчетено с приложението на allopurinol, инхибитор на ксантиноксидазата, използван в лечението на подагра
(17). Клиничните данни за антиисхемичните му ефекти са ограничени, но се предполага, че намалява миокардната кислородна
консумация и подобрява ендотелната функция. Според данните
от едно клинично проучване при
болни с подагра, рискът за инфаркт на миокарда при тези на
лечение с alopurinol e значимо
по-нисък, сравнено с пациентите
третирани с colhicine (18).
Друг потенциален антисхемичен медикамент е fasudil. Той е
специфичен инхибитор на RhoA
киназата, принадлежащ към групата на ССВ със съдоразширяващи свойства (19). Основната
му индикация е лечение на мозъчносъдовия спазъм, но има
данни че може да има добър
ефект върху коронарния кръвоток, в т.ч. и след аорто-коронарна хирургия (20).

Заключение
Медикаментите от втора линия
за лечение на ангинозната симптоматика при САП дават възможност за повлияване на онези
пациенти, при които стандартното лечение остава без ефект. Те
показват ефективност за намаляване на ангинозните епизоди,
както като монотерапия, така и в
комбинация с други антиисхемични медикаменти.
* Акроними на клинични проучвания
и регистри:
CICD-PILOT - the Chronic Ischaemic Cardiovascular Disease Registry: Pilot phase
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SIGNIFY - Ivabradine in Stable Coronary
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CARISA - Combination Assessment of Ranolazine In Stable Angina
RIVER-PCI - Ranolazine in patients with incomplete revascularisation after percutaneous coronary intervention
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Сърце и интелект. Връзка, причини
и когнитивно влошаване при сърдечна
недостатъчност
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Клиничният синдром на сърдечната недостатъчност (СН)
е една от водещите причини
за хоспитализация и смъртност при възрастните. Връзката между когнитивното влошаване и СН е добре описана,
но нашето разбиране за взаимовръзката между двете състояния остава
ограничено.
Затова синтезираме наличните доказателства, фокусирайки се върху
епидемиологията, потенциалната патогенеза и лечението на когнитивен
упадък при СН.
Повечето налични данни се отнасят до СН с намалена изтласна фракция (ИФ) и синдроми на хроничен когнитивен упадък или деменция.
Тези състояния са само част от модела “СН – когнитивност”.
Когнитивното влошаване е едно предизвикателство за прилагането на
съвременно, комплексно лечение на СН.

Дефиниции и тежест
на сърдечната
недостатъчност
Терминът сърдечна недостатъчност се използва за описване на
състояние, при което сърдечният
дебит е недостатъчен за посрещане на метаболитните изисквания.
Клинично това се определя като
синдром, при който пациентите
имат типични белези и симптоми,
причинени от абнормност на сърдечната структура или функция.
Съвременната
класификация
на СН се базира на левокамерната ИФ. Това се счита за важно не
само поради прогнозата (колкото
по-ниска е ИФ, толкова по-малки са шансовете за оцеляване), но
също и поради това че основните
проучвания и успехите в лечение-

то са с пациенти, които имат СН с
редуцирана ИФ (СНРИФ).

Сърдечна недостатъчност
и когнитивно влошаване
Едновременното съществуване
на симптоматична “сърдечна и умствена недостатъчност” е известно от десетилетия с описанието
на “кардиогенната деменция”, използвано за първи път през 1977
година в списание The Lancet.
Някои проучвания описват когнитивна функция при пациенти със СНРИФ, други при СНЗИФ, но изглежда когнитивното
влошаване е значителен проблем
при всички със СН, независимо
от ИФ.
Когнитивните нарушения представляват спектър от когнитивна дисфункция до деменция Де-

менцията не е болест, а е синдром, подобно на синдрома СН, и
може да се изрази с намалени памет, способност за мислене, възможност за извършване на всекидневна работа...
Някои автори описват по-голям
процент от когнитивни проблеми при СНРИФ, докато вторичните анализи от клиничните проучвания показват или равни проценти когнитивно влошаване при
всички групи, или увеличаване на
когнитивното влошаване при тези
със СНЗИФ.
Пациентите със СН имат тенденцията да са с по-лош резултат при тестовете за когнитивност в сравнение със “здравите”
(без сърдечно заболяване) от контролната група, но това сравнение е донякъде смущавано поради
сърдечносъдовата коморбидност в
групата пациенти със СН.

Сърдечна недостатъчност
и делириум
Познати са два модела на когнитивни проблеми при СН: хронично, прогресивно намаляване
на когнитивните способности, и
по-остра промяна в когнитивността, често свързвано с декомпенсирано заболяване.
Взаимовръзката между острия
делириум и СН не е достатъчно
добре описана. Делириумът е обичайно последствие от декомпенсирана СН. Едно проучване посоч-

83
България

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 84

Списание мд
ва, че 17% от непланираните хоспитализации за СН имат белези
на делириум.
Делириумът е често усложнение при повечето ситуации на
спешност за по-възрастни пациенти, а делириумът при декомпенсирана СН може да не присъствува
или да е по-рядък отколкото делириума, който съпътствува други медицински състояния като инсулт или пневмония.

Влияние на когнитивното
влошаване при сърдечна
недостатъчност
Наличието на когнитивно влошаване при СН се свързва с лош
клиничен изход, включващ по-дълъг болничен престой, увеличена
смъртност в болнични условия и
увеличена смъртност в рамките на
една година.
Но, тъй като когнитивното влошаване се асоциира и с по-тежки
случаи на СН, както и с коморбидности, не трябва да се приема
че по-лошият изход е директно в
резултат на когнитивното състояние.
При наличие на когнитивно влошаване при СН се влошават функционалната способност
и придържането към терапията.
Когнитивното влошаване става в
присъствието на други заболявания при възрастните хора, съпътствуващ функционален упадък и
по-ниски нива на самообгрижване.

Обърквания поради
други болести
Има много сведения за комбинираното присъствие на деменцията и когнитивното влошаване
при разнообразни сърдечносъдови нарушения, включващи исхемична болест на сърцето (ИБС),
миокарден инфаркт и съдово сърдечно заболяване. Обичайните рискови фактори като захарн диабет
(ЗД), артериална хипертония (АХ)
и тютюнопушене също се свързват с по-нататъшното когнитивно
влошаване.

секция медицината днес в българия
Предсърдното мъждене (ПМ) е
неоспоримо свързано с когнитивното влошаване. Повечето данни
са на базата на връзката с кардиоемболичния инсулт. Но данни за
когнитивен упадък има и при пациенти с ПМ без история за клиничен инсулт.
ПМ е обичайно при СН и с тежестта на заболяването става все
по-често. Над 50% от пациентите
с “краен етап” на СН имат ПМ.
В проучванията при болни с ПМ
(със СН) има значително превалиране на когнитивно влошаване.
Клинично изявената депресия и
тревожност са обичайни при пациенти със СН. Депресията е приблизително при 30% от пациентите и се свързва с лош изход. Нарушенията в настроението са важни, тъй като могат да бъдат потенциално лечима форма на когнитивния упадък.

Патофизиологични
механизми, които имат
дял за когнитивното
влошаване
Има проучвания, които показват сплъстени и плакоподобни
формирования и фибриларни депозити (отличителни белези за
деменция на Алцхаймер) вътре в
миокарда на пациенти с хипертрофична кардиомиопатия и идиопатична дилатативна кардиомиопатия.
Неправилно обгърнати протеини в модела на междинните олигомери се описват също и в сърдечната тъкан, с разпределение,
подобно на това, наблюдавано в
мозъка на пациенти с болест на
Алцхаймер. Системното състояние на възпаление при пациенти
със СН може също да има дял в
когнитивното влошаване, но данните още не са достатъчно потвърдени.

Остра и хронична
хипоперфузия
Предложена е теория за механистична връзка между хипотонията и когнитивното влошаване,
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опосредствена чрез хронична церебрална хипоперфузия и загуба
на нормална авторегулация на церебралните перфузионни налягания.
Много болести, включително
ЗД и депресия, се свързват с влошена реактивност на цереброваскуларните перфузионни авторегулаторни системи и това състояние изглежда че има висок риск за
когнитивно влошаване. Пациентите със СН често имат системна
хипотония и, в контекста на нарушената авторегулация, това може
да доведе до по-нататъшни нарушения в церебралната перфузия.
Умереното когнитивно влошаване е предиктор за смърт или
повторен прием в болница за СН
в рамките на 30 дни.
СН е водеща причина за хоспитализации и рехоспитализации
при възрастни, а краткосрочният
риск за повторен прием след хоспитализация за СН е много висок.
Когнитивният упадък е често
срещан сред пациентите със СН и
може да включва различни области на засягане, включително паметта при обучение, вниманието
и работната памет, изпълнителните функции и психомоторната
скорост.
Когнитивната функция влияе
върху способността на пациента
да се самообслужва, което е ключово за здравословното поддържане и придържането към лечението. Може би, като последствие,
когнитивното влошаване е свързано с по-висок риск от сърдечносъдови инциденти при СН пациенти.
В проспективно проучване
са изследвани 565 пациенти със
СН. Болните със СН и с умерена до тежка деменция имат по-голям риск от повторен прием или
смърт след изписването.
Леко когнитивно влошаване се
отчита при повече от три четвърти от популацията със СН и авторите предполагат че това е независим риск за рехосиптализация в
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рамките на 30 дни. С телефонни
разговори е проследено развитието на симптомите в рамките на 30
дни след изписването.

Сърдечна недостатъчност
и риск от деменция
Деменцията е едно от най-обременяващите здравни състояния
в развитите страни. Превалирането на деменцията се увеличава
глобално с 4.6 милиона инцидента годишно. Определянето на различните рискови фактори за превенция или задържане на началото на деменцията би могло да има
сериозно въздействие върху здравето в обществото.
Макар че деменцията и СН често съществуват заедно, връзката
между тези две състояния е неясна. Шведско изследване на населението установява 1.8 пъти
по-голям риск за деменция и болест на Алцхаймер при пациенти
със СН на възраст над 75 години,
сравнено с пациентите без СН.
При друго по-малко проучване СН в късния етап на живота на
човека е била свързвана с двойно
по-голям риск за деменция и болест на Алцхаймер.
Предполагаемите механизми са
неизвестни, но намаленият сърдечен дебит и неврохормоналните ефекти на СН могат да доведат до хронична церебрална хипоксия и потенциално да допринесат за патогенезата на деменцията или могат да понижат прага за
поява на симптомите на деменция
при наличието на специфични деменционни патологии.
За да се изследват потенциалните връзки между СН и деменцията, както и факторите, които
биха могли да опосредствят тази
връзка, са използвани националните регистри на населението,
като рискът за деменция при пациенти със СН е сравнен с този
при съвпадаща по възраст обща
група от населението.
Такова национално проучване
е проведено между януари 1980 и

секция медицината днес в българия
септември 2012 с 8 262 736 души
в Дания (там всички жители имат
уникален персонален идентификатор, който позволява връзка на
ниво индивидуални данни при всички регистри в здравеопазването).
Определена е група от пациенти
с хоспитализация за първи път поради СН. Информацията за деменцията е получена от Датския централен психиатричен регистър.
Обсъдени са всякакви потенциални взаимодействия при стратифицираните модели, които са използвани за изследване на риска за
деменция по пол, възрастови групи и следните фактори, свързани
със СН: предишен миокарден инфаркт, ангина пекторис, предсърдно мъждене/трептене, клапна болест на сърцето, миокардит, хипертония и кардиомиопатия.
Общо 324 418 пациенти със
СН са били включени в анализа
(средна възраст 77 години, 52%
мъже), както и 1 622 079 души
от общата популация (средна възраст 77, 52% мъже).
През времето на 35-годишния
период на проследяване, 148 541
са били диагностицирани с деменция (51 412 с болест на Алцхаймер, 18 624 със съдова деменция
и 78 505 с други деменции).
След корекция за коморбидни
болести, рискът за деменция поради всякакви причини сред пациентите със СН е бил по-висок отколкото в общата популация. Не е
имало връзка с болестта на Алцхаймер, но относителният риск от
съдова деменция и други деменции е бил по-висок при пациентите със СН отколкото в групата за
сравнение.
Анализите, стратифицирани по
възраст, разкриват, че величината
на връзката между деменция поради СН и деменция поради всякакви
причини е по-висока при пациенти
под 70-годишна възраст, отколкото
при пациенти над тази възраст.
При Framingham Offspring
Cohort Study, случаите с влошен
сърдечен индекс са имали по-ви-

сок риск от деменция поради всякакви причини и болест на Алцхаймер, отколкото пациетите с
нормален сърдечен индекс след
7.7 години проследяване.
Подкрепяйки връзката между
СН и деменцията, проучването Age,
Gene/Environment
Susceptibility
(AGES)-Reykjavik Study с 931 участници показва увеличен риск за
леко когнитивно влошаване или деменция на всяко 10% намаление на
левокамерната ИФ.
Резултатите от датското проучване разширяват тези резултати в рамките на по-голяма група
от населението, показвайки че СН
е свързана с около 20% повишен
риск от деменция поради всякакви причини сред пациенти, оцеляващи поне една година след диагнозата СН.
Ниският сърдечен дебит може
директно да намали церебралния
кръвоток, допринасяйки за церебрална хипоперфузия, влошена
съдова авторегулация и увреждане на мозъка. Нещо повече, неврохормоналната активация, свързана със СН, може да доведе до
възпаление и церебрална микроваскуларна дисфункция.
Тези механизми могат да доведат до хронична церебрална хипоксия и да допринесат директно
към патогенеза на деменция или
да понижат прага на проява на
симптомите на деменция при наличие на деменционна патология.
Рискът за деменция е повишен за
съдовата деменция и други деменции, но СН не е била свързвана с
регистрираните случаи на болест
на Алцхаймер.
Пациентите със СН имат множество съдови рискови фактори,
които могат да обяснят наблюдавания при тях увеличен риск за
съдова деменция. СН предполага
увеличаване на риска за инсулт.
По подобен начин тя е свързана
и с ПМ, ЗД и АХ, които от своя
страна също са силно свързани с
повишен риск за инсулт или съдова деменция.
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Изводи за клиничната
практика:
l СН се асоциира с повишен

риск за деменция поради всякакви причини, с по-силна връзка
за мъже отколкото за жени
l По-старателното лекарско поведение към СН може да намали
бремето на деменцията при тези
пациенти
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Натокиназа – фибринолитичен, антихипертензивен и липидопонижаващ потенциал.
Приложение в клиничната практика
Доц. д-р Яна Симова1, д-р Димитър Симов2, доц. д-р Марко Клисурски,
доц. д-р Иво Петров1
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Bacillus subtilis

Натокиназата (nattokinase, NK, NatAspin, Valentis) е ензим, екстрахиран от японска храна, наречена natto. Натто е продукт на ферментиралa
соя и е традиционно ястие в Япония от повече от хиляда години. Натто
се произвежда чрез процес на ферментация след добавяне на бактерията Bacillus subtilis (natto) към варени соеви зърна.

Механизъм на действие
През 1980 Hiroyuki Sumi открива ензима, съдържащ се в
natto – nattokinase (NK), и oписва неговите свойства да разгражда фибрина и плазмина (1). Въпреки името си, NK не е киназа, а
е серинова протеаза от групата на
субтилизина, проявяваща силна
фибринолитична активност. Освен
това, интересът към NK е голям,
поради стабилността й в гастроинтестиналния тракт и възможното
й приложение като перорално фибринолитично средство (2).
NK разрушава кръвния съсирек
чрез директно хидролизиране на
фибрина и плазминовия субстрат,
конвертира ендогенната проурокиназа в урокиназа (UK), ускорява разпадането на инхибитора на
плазминогеновия активатор (PAI1) и увеличава активността на тъ-

канния плазминоген-активатор (tPA) (фиг. 1).
За разлика от фибринолитичните протеази, като t-PA и UK, които имат сериозни и потенциално
животозастрашаващи странични
ефекти, NK не дава нежелани реакции като кървене.

Ефективност и
безопасност на NK като
фибринолитик
Натокиназата се счита за безопасна, ефективна и ценово рентабилна естествена добавка, която
може са е от полза при сърдечносъдови заболявания (3, 4, 5). Проучвания при животни (6, 7, 8) и
при хора (9, 10, 11) показват, че
NK има благоприятен ефект върху
сърдечносъдовата система (ССС),
чрез понижаване на вискозитета на
кръвта и подпомагане на естествените процеси на фибринолиза.

Експериментални
изпитвания
В опитна постановка при кучетата с перорален прием на четири капсули NK (2000 FU/ капсула), химически индуцирани тромби във феморалната вена са напълно лизирани в рамките на пет
часа и нормалното кръвотечение е
възстановено (8).
Модел на тромбоза на общата
каротидна артерия при плъх също
показва 62% възстановяване на
артериалния кръвоток при опитните животни. NK проявява значително по-силна тромболитична
активност, отколкото фибриногенолитичните и фибринолитичните ензими, плазмин или еластаза,
които възстановяват съответно в
15% и 0% нормалния ток в каротидната артерия на плъх (3).
NK оказва ефект както върху
артериалната тромбоза, медиирана от оксидативно увреждане (12,
13), така и върху венозната тромбоза, предизвикана от възпаление
(14).
Когато железен хлорид (FeCl3)
се прилага интра-артериално, той
води до химическа травма на ендотела и тромбоцитна адхезия.
След лечението с NK, обаче, образуването на тромби и агрегацията на тромбоцитите се инхибират.
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Клинични проучвания
Повишените нива на фактор
VII и VIII на кръвосъсирването
са свързани с по-голям риск за
сърдечносъдово заболяване (ССЗ)
поради потенциала на тези фактори да предизвикат каскада на кръвосъсирването.
В клинично изпитване при
хора, три групи (здрави доброволци, пациенти със сърдечносъдови
рискови фактори и болни на диализа) са приемали два пъти дневно две капсули NK (2000 FU/капсула).
След два месеца се наблюдава
значително и сходно намаление на
фактор VII, фактор VIII и фибриногена във всички групи. Не са
установени нежелани реакции по
време на двумесечния опит. Сърдечната честота, телесното тегло
и нивата на пикочната киселина
остават стабилни (15).
Фибринолитичният потенциал
на NK е голям: в клинично проучване при 12 здрави, млади мъже е
приложена една капсула NK (2000
FU), като тази единична доза NK
е показала повишена фибринолиза чрез разцепване на кръстосано
свързан фибрин (10).
В това изследване се установява, че антитромбиновата концентрация в кръвта се е увеличила
значително два часа след пероралното приложение на NK, повишени нива на фибрин-деградационни
продукти и D-димер се наблюдават четири и шест часа след приложението на NK, а активността
на фактор VIII се понижава четири часа след прием на NK.
NK, за разлика от повечето
протеини, е устойчива на киселинната среда в стомаха и се резорбира непроменена в горните чревни отдели. Механизмът на
транспорт и резорбция не е изяснен напълно. Фармакокинетичните изследвания показват добра резорбция и наличие на NK до няколко часа след перорален прием.
През 2015 започна голямо клинично проучване NAPS*, изслед-
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Фигура 1. Механизъм на действие. NK разтваря кръвния съсирек чрез директна хидролиза на фибрина
и плазминовия субстрат. Спомага деградацията на PAI-1, също активира и потенцира действието на t-PA и UK.
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ващо потенциала на NK за редуциране на атеротромботичния
риск, забавяне на прогресията на
атеросклерозата и запазване на
когнитивните способности.
Въпреки липсата на странични ефекти в няколко проучвания
с NK, все още данните за приложението на по-високи дози, острата токсичност и генотоксичността,
не са достатъчни. Обобщение на
данните от проучванията за мутагенна активност in vitro бе публикувано през 2016, като NK не показва такава (11).
Японско изследване за безопасност при хора показа, че NK
в доза 10 mg/kg/ден за месец не
води до отклонения в лабораторните и клиничните параметри, при
здрави доброволци (11). Препоръчваната доза е 100 mg/ден, като
- според обобщените анализи за
безопасност, такава доза е с изключително нисък риск за нежелани реакции.

Липиден статус
В проучване, публикувано през
миналата година, 82-ма болни,
разделени в група с прием на NK
(6000 FU) и друга със simvastatin
20 mg, са проследени за 26 седмици и е изследвана динамиката на
плаката в общата каротидна артерия (CCA), оценена като intimamedia thickness (IMT).
Анализиран е липидният статус
в началото и края на проучването. CCA-IMT намалява значимо и
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в двете групи, като в NK групата
редукцията е по-значима - 36.6%
сравнено със simvastatin, където
намалява с 11.5% (р<0.01).
Стойностите на общия холестерол, триглицеридите и липопротеините с ниска плътност (LDL-С)
намаляват сигнификантно и в двете групи, но само при NK се отбелязва значимо повишаване на
фракцията на липопротеините с
висока плътност (HDL-C).

Повлияване на
артериалната хипертония
Ефектът на NK върху артериалното налягане (АН) е изследван в двойно сляпо рандомизирано проучване с 86 участници с
артериално налягане (АН) между
130 и 159 mmHg, разделени в две
групи: с прием на NK (2000 FU)
и плацебо. Продължителността на
проследяването е 8 седмици, като
13 участници са отпаднали.
Отчита се понижение на систолното АН с -5.55 mmHg (95%
доверителен интервал CI, -10.5 to
-0.57 mmHg; p>0.05), на диастолното АН с –2.84 mmHg (CI, -5.33
до -0.33 mmHg; p<0.05) и статистически значимо понижение на
рениновата активност при третираните с NK.

Клиничен опит
Въпреки че NK не е регистрирана като медикамент, а като хранителна добавка, тя би могла да
се използва в клиничната практика, като основно или допълва-
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що фибринолитично средство при
хора с абсолютни противопоказания за приложение на антиагреганти/антикоагуланти и съдово
заболяване (мозъчно, коронарно
или периферно) или надкамерна
аритмия, болни с артериална хипертония и дислипидемия.
В Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център имаме случаи на приложение на
NatАspinH при хора след исхемичен мозъчен инсулт и противопоказания за вторична профилактика с acetylsalicylic acid (ASA).
При коронарна болест/стентиране
и противопоказания за АSA, сме
прилагали NK като допълнение на
основната антиагрегантна схема.
Опит с този фибринолитик имаме и в случаи на прясна тромбоза
на повърхностни вени с постигане
на реканализация. Продължаваме
с включването на нови пациенти
и проследяване на резултатите.
Трябва да се отбележи, че тази
форма на приложение на NK
(НатАспинХ) съдържа допълнителната съставка хидрокситирозол, който освен, че е най-мощният, познат на медицината, антиоксидант, също така и произвежда
синергия с NK, като я потенцира.
Болните, приемали НатАспинХ,

секция медицината днес в българия
не показват различия в клиничното протичане по време на хоспитализацията, в сравнение с тези
на стандартна антитромбоцитна
терапия. Не са отбелязани случаи
на странични ефекти или нежелани реакции, които да са довели до
спиране на препарата.
* Използвани съкращения:
NAPS - Nattokinase Atherothrombotic Prevention Study
Използвани източници:
1. Sumi H., Hamada H., Tsushima H. et al. A
novel fibrinolytic enzyme (nattokinase) in the
vegetable cheese Natto; a typical and popular
soybean food in the Japanese diet. Experientia.
1987;43:1110–1111
2. Yatagai C., Maruyama M., Kawahara T.,
Sumi H. Nattokinase promoted tissue plasminogen activator release from human cells. Pathophysiol. Haemost. Thromb. 2008;36:227–232
https://karger.com/Article/Abstract/252817
3. Dabbagh F., Negahdaripour M., Berenjian A.
et al. Nattokinase: Production and application.
Appl. Microbiol. Biotechnol. 2014;98:9199–
9206 https://link.springer.com/article/10.100
7%2Fs00253-014-6135-3
4. Huang Y., Ding S., Liu M. et al. Ultrasmall and anionic starch nanospheres: Formation and vitro thrombolytic behavior
study. Carbohydr. Polym. 2013;96:426–434
https://sciencedirect.com/science/article/pii/
S0144861713003664?via%3Dihub
5. Fujita M., Hong K., Ito Y. et al. Transport of
nattokinase across the rat intestinal tract. Biol.
Pharm. Bull. 1995;18:1194–1196
6. Fujita M., Ohnishi K., Takaoka S. et al. Antihypertensive effects of continuous oral administration of nattokinase and its fragments in spontaneously hypertensive rats. Biol. Pharm. Bull.
2011;34:1696–1701 https://jstage.jst.go.jp/article/bpb/34/11/34_11_1696/_article
7. Nagata C., Wada K., Tamura T. et al. Dietary
soy and natto intake and cardiovascular disease
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mortality in Japanese adults: The Takayama
study. Am. J. Clin. Nutr https://academic.oup.
com/ajcn/article/105/2/426/4637490
8. Sumi H., Hamada H., Nakanishi K., Hiratani
H. Enhancement of the fibrinolytic activity in
plasma by oral administration of nattokinase.
Acta Haematol. 1990;84:139–143
9. Jensen G., Lenninger M., Ero M., Benson
K. Consumption of nattokinase is associated with reduced blood pressure and von Willebrand factor, a cardiovascular risk marker: Results from a randomized, double-blind, placebocontrolled, multicenter North American clinical
trial. Integr. Blood Press. Control. 2016;9:95–
104
https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5066864/
10. Kurosawa Y., Nirengi S., Homma T. et al.
A single-dose of oral nattokinase potentiates
thrombolysis and anti-coagulation profiles. Sci.
Rep. 2015;5:11601 https://ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4479826/
11. Lampe B., English J. Toxicological assessment of nattokinase derived from Bacillus subtilis var. natto. Food Chem. Toxicol. 2016;88:87–
99 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S0278-6915(15)30134-4.
12. Suzuki Y., Kondo K., Matsumoto Y.
et al. Dietary supplementation of fermented soybean, natto, suppresses intimal thickening and modulates the lysis of mural thrombi after endothelial injury in rat femoral artery. Life Sci. 2003;73:1289–1298 https://
s c i e n c e d i r e c t . c om / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S0024320503004260?via%3Dihub
13. Jang J., Kim T., Cai J. et al. Nattokinase
improves blood flow by inhibiting platelet aggregation and thrombus formation. Lab. Anim.
Res. 2013;29:221–225 https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3879341
14. Xu J., Du M., Yang X. et al. Thrombolytic
effects in vivo of nattokinase in a carrageenaninduced rat model of thrombosis. Acta Haematol. 2014;132:247–253 https://karger.com/Article/Abstract/360360oi: 10.1159/000360360
15. Hsia C.-H., Shen M.-C., Lin J.-S. et al.
Nattokinase decreases plasma levels of fibrinogen, factor VII, and factor VIII in human subjects. Nutr. Res. 2009;29:190–196
https://sciencedirect.com/science/article/pii/
S0271531709000220?via%3Dihub

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 91

Списание мд

секция медицината днес в българия

ISSN 1312-4471

Брой 1 (103), Година XV, Февруари 2018

Акушерство и гинекология

Авторска обзорна статия; Клиничен случай

Емболизация на миоматозна матка
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УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник - София
Миомите, известни още като фибромиоми, лейомиоми и фиброиди, са най-честият тумор на матката и най-честите доброкачествени образувания в гинекологията. 20 до 80% от жените развиват
миоматозна матка до 50-годишната си възраст (1).
Според някои проучвания заболяването може да се наблюдава при до 40% от жените на възраст над 35 години. Симптоматиката включва: тежки метрорагии при 84.5% от случаите, тазова болка и диспареуния при 62%
и bulk синдром (засягане на функцията на съседните органи вследствие на уголемен размер на матката) при 83.9% (2).
Миомите може да са свързани с проблемна бременност, спонтанни аборти, нарушения в репродукцията. На лечение подлежат
пациентки, които имат симптоми
като болки, кървене, значително
нарастване на размерите на миомните възли.
Лечението на миомите зависи от възрастта на жената, локализацията, големината на миомния възел и от симптоматиката. Консервативното лечение се провежда с хормонални препарати, оперативното лечение
включва миомектомия или хистеректомия.
Алтернативна възможност за лечение на миомите на матката е емболизацията на утеринната артерия - минимално инвазивна процедура,
която се използва рутинно от около 20 години и вече е заела своето място в съвременните ръководства за лечение, на базата на множество клинични проучвания с късно проследяване.

Целта на емболизацията е оклузия на утеринната артерия, в
следствие на това - стаза и тромбоза на съдовете в миометриума,
исхемия и фиброза на миомните
възли.
Предпроцедурната подготовка
включва гинекологичен преглед,
изключващ всички възможни при-

чини за маточно кървене: карцином на шийката на матката, карцином на матката или хиперплазия на ендометриума.
Необходими са: негативен тест
за бременност; лабораторни изследвания (ПКК за скрининг за
анемичен синдром; коагулационен
статус; креатинин, препоръчите-

лен е хормонален профил).
Образните изследвания целят: потвърждаване на диагнозата; уточняване на размера, локализацията и броя на миомните възли; оценка на васкуларизацията;
изключване на друга патология.
Магнитно резонансното изследване e диагностичен метод на избор
поради по-добрата възможност
за характеризиране на възлите и
кръвоснабдяването им.
Както всяка процедура, емболизацията има индикации и контраиндикации. Показана е при пациентки със симптоматична лейомиоматоза (тежко маточно кървене, дисменорея, болка), тъй като
асимптомната миома е честа и не
изисква лечение.
Друга индикация включва желанието на пациентката за минимално инвазивна процедура пред
хирургична интервенция или предходна неуспешна такива. Отказът на пациентката от хистеректомия може да бъде поради репродуктивна възраст или религиозни
виждания.
Абсолютните
контраиндикации са: уро- или генитална инфекция; съмнение относно диагнозата; липса на симптоми; бременност; предходно лъчелечение на
малък таз поради риск от тъканна некроза след емболизацията;
контраиндикации за ангиография:
тежки коагулопатии и тежка алергия към йод контрастни вещества.
Относителните контраиндикации са свързани с локализацията: педикулизирани или интралигаментарни миомни възли, поради риск за перитонеални сраства-
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ния след емболизацията, както и
възли, обхващащи канала на ендометриума; аденомиоза; желание
от страна на пациентката да запази репродуктивна способност; бъбречна недостатъчност; големи
интрамурални миомни възли (при
наличие на bulk синдром поради
по-малката редукция в обема им
постпроцедурно).
Процедурата се извършва под
краткотрайна венозна седация или
аналгезия чрез епидурален катетър. През брахиален или феморален артериален съдов достъп и
под ангиографски контрол се катетеризират селективно утеринните артерии. Най-често се инжектират емболизационни партикули с големина между 700 и 900
микрона.
Има различни видове микропартикули, с малко доказателства за превъзходство на едни
спрямо други. При сравняване на
polyvinyl alcohol (PVA) с tris-acryl
gelatin microspheres- embospheres,
последните са с по-добри резултати (4).
Медикацията преди, по време на и след процедурата включва: аналгетици - обикновено комбинация от нестероидни противовъзпалителни и опиоидни аналгетици, антибиотична профилактика
с широкоспектърен антиобиотик,
която е без ясни индикации и антиеметици.
Усложненията на емболизацията се делят на перипроцедурни,
ранни и късни.
l Перипроцедурните усложнения включват: локални усложнения, свързани с достъпа - хематом, артериална тромбоза, дисекация на съда, псевдоаневризма;
алергична реакция към контрастно вещество; рядко - нетаргетна
емболизация, свързана с попадане на ембологенните микропартикули в басейна на друга артерия.
Рядко усложнение е емболизация
на а.ovarica.
l Ранните усложнения са в
рамките на 30 дни след процеду-
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рата. Най-чест е пост-емболизационният синдром: болка, гадене, повръщане, фебрилитет, често придружени с повишени възпалителни маркери и левкоцитоза. Персистирането на тези оплаквания 10 дни след процедурата,
говори за евентуална инфекция.
Много редки са уроинфекциите и
венозна тромбемболия.
l Късни усложнения (протичащи след 30-ия ден на процедурата) са: вагинална инфекция - 16%;
ендометриална инфекция - 0.5%;
аменорея- 1.5-7%, като при повъзрастни пациенти е по-чести
След
обещаващи
резултати от няколко малки прочвания, през 1999 година бе създаден Fibroid Registry for Outcomes
Data (FIBROID Registry). Целта е
да се съберат проспективни данни от голям брой емболизационни процедури, за оценка на дългосрочни резултати относно намаляване на симптоматиката, странични ефекти и подобрение в общото
здравословно състояние и качество на живот (UFS-QOL).
Първите данни са съответно
на 6-ия и 12-ия месеци. Резултатите от общо 2,666 проведени емболизации с начална оценка UFSQOL oт 59.83 (standard deviation
- SD 20.8), на 6-ти месец оценяват „the mean symptom score“ на
19.87 (SD 18.6), което се задържа като резултат до 12-ия месец
(5). Средният UFS-QOL symptom
score е 18.3 на 2 година и 16.5 на
3 година (6).

Рандомизирани
проучвания
Pinto и сътр. публикуваха резултатите от първото рандомизирано проучване, сравняващо ранните резултатите между оперативно лечение и емболизация, които
демонстрират по-малко усложнения и по-кратък болничен престой
с повлияване на болковия симптом при 86% (7).
REST trial (The Randomized
Trial of Embolization versus

92
България

Surgical Treatment for Fibroids) е
мултицентрово проучване, сравняващо оперативно лечение (хистеректомия при 51 пациентки или
миомектомия при 8 пациентки) с
емболизация на a.uterina (uterine
artery embolization – UFE).
Ранните резултати показват побързо възстановяване и по-силно
намаляване на болковия синдром
при пациентките с UFE. Резултатите на първата година се изравняват. Двугодишните показват поголям процент от реинтервенция
след емболизация.
ЕММY е първото голямо мултицентърно проучване, сравняващо емболизацията с хистеректомия. Резултатите показват 18%
неуспешни емболизационни процедури, дължащи се вероятно на
неопитност.
И в двете групи, резултатите
относно симптоматика са подобни. Качеството на живот е 92%
подобрено при UFE спрямо 90%
при хистеректомия. Двугодишните резултати демонстрират 24%
рецидив на симптоматика при
UFE, довело до хистеректомия (8,
9, 10).
Tри големи рандомизирани
проучвания сравняват резултатите от емболизация и миомектомия: на Mara и сътр.; британското изпитване Myomectomy versus
еmbolization (FUME); и най-скорошното - на Jun и сътр. в Китай.
Mara и сътр. наблюдават пократък възстановителен период при емболизациите, по-кратък болничен престой и подобни
резултати относно честота на усложнения и намаляване на симптоми.
Вторият обзор е свързан с репродуктиваната функция. Едногодишно проследяване на 163 рандомизирани пациента с първичен
фокус на симптоматика и качество на живот показва еквивалентни резултати, въпреки че някои от
финалните средни показатели са в
полза на миомектомията.
Jun и сътр. сравняват болков

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 93

Списание мд

секция медицината днес в българия

Фигура 1. СТ, обективизраща наличието на
туморна маса в шийката на матката с локална
инфилтрация

синдром, болничен престой и възстановителен период при 127 рандомизирани пациента с крайни
резултати в полза на UFE. 82%
от пациентките след емболизация срещу 66% след миомектомия биха препоръчали съответното лечение.
Късните резултати от две проучвания (на Poulsen и сътр.;
Scheurig-Muenkler и сътр.) поставят въпроса за честите повторни
процедури при пациентките след
емболизация, както и необходимостта от хирургична интервенция на следващ етап.
Периодите на проследяване са
съответно 8-9 години и 3-10 години и показват добри резултати
с 53/82% контрол на симптоматиката; 22/11% честота на хистеректомиите в двете проучвания и
25/23.3% честота на рецидивите.
Личният ни опит в Сити
Клиник включва 15 жени, на
средна възраст 38.5 години (интервал между 31 и 47 години), с
проведена емболизация на утеринната артерия, събрани за период от 1.5 години, с контролни
визити на 1-ви, 3-ти, 6-и и 12-и
месец.
Три пациентки са в детеродна
възраст, желаещи бременност, и
една жена е карцином на маточната шийка. Всички са с доказани
множествени или единични интрамурални миоматозни възли, симптоматични, с неконтролирана метрорагия, на фона на оптимално
медикаментозно лечение.

Фигура 2. Пред- и постпроцедурна ангиография

В хода на хоспитализацията,
пациентките подлежат на компютърна томография (КТ) на корем и малък таз или магнитно резонансно изобразяване (МРИ),
обективизиращи размера, броя и
локализацията на миомните възли. При всички е използван брахиален достъп с едноетапна емболизация на двете утеринни артерии с микропартикули с размер
между 700-900 mc.
Резултатите доказват намаляване на размерите на възлите, при
изходен среден диаметър 55 mm
(максимален 70 mm), до стойности на 12-и месец: среден диаметър – 30 mm (минимален 21.6
mm), значително намаляване на
кървенето и симптоматиката при
всички пациентки, както и подобряване на качеството на живот.
При нито една от тях не се наблюдаваха усложнения в ранния,
както и в късния период на проследяване до 12-и месец.

Клиничен случай
Пациентка на 45 години, с наскоро диагностициран карцином на
шийката на матката, III B stage T4N1Mх, билатерална нефростома поради остра бъбречна недостатъчност и стойности на креатинин над >1000 ng/l и започната
лъчетерапия.
В съответствие с настоящите препоръки на ESMO за диагностика, лечение и проследяване
на локално напреднал карцином,
трябва да се извършат неоадювантна химиотерапия и лъчетера-

пия, последвани от радикална хистеректомия.
Извършените КT и МРИ обективизират наличието на 32 mm
интрамурална маса върху задната
стена на шийката на матката с инфилтрация в пикочния мехур, тазовия сегмент на десния уретер с
метастази в тазови и леви общи
лимфни възли (Фигура 1)
Пациентката е реферирана за
емболизация поради масивно вагинално кървене и болка в таза.
Текущият клиничен преглед установява кървене от шийката на
матката без наличие на съсиреци, хипотония- АН 90/50 mmHg
и сърдечната честота 100 у/мин.
Лабораторните тестове показват
тежка вторична анемия - Hb 73
g/l.
Вагинална тампонада и две
кръвопреливания бяха извършени без успех. Решение за спешна
утеринна емболизация беше взето
поради животозастрашаващо кървене, неповлияващо се от консервативни мерки.
Емболизация на двете утеринни артерии с микросфери Hydropearls 600 и 800 и PVA 500
беше осъществена с ефективно спряло кървене (Фигура 2). В
рамките на следващите дни, при
пациентката се наблюдава спряло
маточно кървене, значително подобрение в симптоматиката, подобряване на качеството на живот и възстановяване на диурезата с премахване на нефростомата,
както и възобновени курсове лъ-
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Утеринна емболизация за спиране на животозастрашаващо кървене при пациентки с карцином
на маточната шийка е докладвана в няколко публикации с малки серии пациенти. Наблюдавани
са 100% успеваемост и 0% смъртност (11, 12, 13).
Нашият клиничен опит в Сити
Клиник доказва ефективност и
безопасност на процедурата, като
не са наблюдавани пери- и постпроцедурни усложнения и при
всички проследени пациентки се
обективизира клинично и симптоматично подобрение.
Използвани източници:
1. Uterine fibroids fact sheet. Office on Women’s Health. January 15, 2015. Retrieved 26
June 2015
2. Myers E., Goodwin S., Landow W. et al;
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FIBROID investigators. Prospective data collection of a new procedure by a specialty society: the FIBROID registry. Obstet Gynecol
2005;106(1): 44–51
3. Spies J., Pelage J. Uterine artery embolization and gynecologic embolotherapy. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. pp.
3–18
4. A prospective randomized study comparing
tris-acryl gelatin microspheres versus polyvinyl alcohol microspheres. J Vasc Interv Radiol 2008; 19: 58-65
5. Spies J., Myers E., Worthington-Kirsch R.
et al. FIBROID registry investigators. The FIBROID registry: Symptom and quality-of-life
status one year after therapy. Obstet Gynecol
2005;106(6):1309–1318
6. Goodwin S., Spies J., Worthington-Kirsch R.
et al; Fibroid registry for outcomes data (FIBROID) registry steering committee and core
site investigators. Uterine artery embolization
for treatment of leiomyomata: long-term outcomes from the FIBROID registry. Obstet Gynecol 2008;111(1):22–33
7. Pinto I., Chimeno P., Romo A. et al. Uterine fibroids: uterine artery embolization versus
abdominal hysterectomy for treatment - a prospective, randomized, and controlled clinical
trial. Radiology 2003;226(2):425–431
8. Hehenkamp W., Volkers N., Donderwinkel P.
et al. Uterine artery embolization versus hyster-
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ectomy in the treatment of symptomatic uterine fibroids (EMMY trial): peri- and postprocedural results from a randomized controlled trial.
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Symptomatic uterine fibroids: treatment with
uterine artery embolization or hysterectomy—
results from the randomized clinical Embolisation versus Hysterectomy (EMMY) Trial. Radiology 2008;246(3):823–832
10. Volkers N., Hehenkamp W., Birnie E. et
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2007;196(6):e1–e11
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2011, 6: 137-140
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Кардиохирургия

Клиничен случай

Коронарни артерио-венозни фистули:
от лява десцендентна коронарна артерия
към трункус пулмоналис и от лява циркумфлексна артерия към ляво предсърдие
Д-р Недялко Недялков1, д-р Ивайло Ненов1, д-р Петър Узов1,2, д-р Дaниела Табакова1,
проф. д-р Владимир Данов, д.м.1,2,3
1УМБАЛ

Сърце и Мозък, Клиника по кардиохирургия - Плевен
2МУ – НИИ Плевен
3Русенски университет Ангел Кънчев, ФОЗЗГ

Коронарната артериовенозна фистула (CAVF) е рядка вродена или
придобита малформация. Кръвотокът през фистулата може да доведе
до клинично значима недостатъчност на миокардното кръвоснабдяване,
което се изразява с исхемия. Наблюдава се при 0.25% от пациентите,
подлежащи на СКАГ (селективна коронарна артериография).
Целта на хирургичното лечение на CAVF е прекъсване на фистулния
тракт, без да се компрометира нормалният кръвоток в съда.
Представяме клиничен случай, при който по хирургичен път се оклудират фистулните ходове на CAVF.

Пациентът е с фистули между
лява десцендентна коронарна артерия
(LAD) и а. pulmonalis (РА) и с още
една между лява циркумвлексна коронарна артерия (LCx) и ляво предсърдие (LA).
Представяме мъж на 59 години с
оплаквания от болка и тежест в гръдния кош с ирадиация към долната челюст с продължителност около 30 минути и в последствие спонтанно отшумяване. Проведените диагностични изследвания при хоспитализирането установява: синусов ритъм, високи, симетрични Т-вълни във V2-V6 на ЕКГ.
Трансторакалната ехокардиография
(ЕхоКГ) изобразява септоапикална хипокинезия, дилатирана възходяща аорта до 42 mm и хипертрофия на лява
камера (ЛК), фракция на изтласкване (ФИ) по Симпсън - 50%; ензимни
маркери: кретинфосфокиназа (CPK) –
178, миокардна фракция на CPK (ККМВ) - 35, тропонин (TrI) – 0.01.
Коронарографията (СКАГ) визуализира артериовенозни фистули

CAVF в проксимален сегмент LAD
към РА (диаметър 3.5mm) и проксимален сегмент на LCx към LA (Фигури 1и 2), коронарни артерии с неравности, без стенози.
След срединна стернотомия, с помощта на екстракорпорално кръвообръщение (ЕКК) и кардиоплегичен
арест, чрез сутура се затвори откъм
Тruncus pulmonalis устието на артериовенозната фистула CAVF от LAD
към PA (Фигура 3). Допълнителните
артериовенозни фистули CAVF, между възходящата аорта и разширен белодробен ствол, също бяха прошити с
5/0 пролен.
Артериовенозната фистула между
LCx и LA бе оклудирана с 5/0 проленова сутура. Пациентът бе екстубиран на 5-и постоперативен час. Възстановителният период протече без
усложнения.
Контролната компютърна коронарна ангиография на 15-и следоперативен ден (Фигури 4, 5, 6) не визуализира CAVF.

Обсъждане
CAVF е описана за първи път от
Krause през 1865 година (1), най-често е вродена и изолирана (2). Поради
липса на специфични симптоми, може
да остане дълго време недиагностицирана. С по-широкото използване на
диагностичната СКАГ честотата на
диагностицираните CAVF се увеличи.
Повече от половината CAVF изхождат от RCA и се дренират в различни локализации, като по честота
те са: дясна камера, стволът на артерия пулмоналис, клоновете на артерия
пулмоналис, дясно предсърдие, коронарния синус, двете коронарни артерии, като само при 5% от случаите
дренажът е в ляво предсърдие (3).
Според Yamanaka и Hobbs, честотата на CAVF е 1.3%; 3.7% имат множествени или големи CAVF (4). Големите фистули се характеризират със
стенокардна симптоматика и стийлсиндром (феномен на ‘открадването‘)
(5). Може да се изявят и с емболизация. При фистули, съчетани с аневризма, може да се реализира и спонтанна руптура (6).
При симптоматични пациенти е необходимо да се предприеме затваряне
на фистулата с оглед облекчаване на
симптомите и избягване на сериозни
усложнения (7).
Въпреки значителния напредък на
перкутанните процедури, златен стан-
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Фигура 1. CAVF: между LAD и РА; Rcx и LA

Фигура 2. CAVF: между LAD и РА; Rcx и LA

Фигура 3. Интраоперативна находка: CAVF
между LAD и РА; Rcx и LA, както от стената
на аорта асценденс към РА

Фигура 4. Контролна компютърна коронарангиография. Не се визуализират CAVF

Фигура 5. Контролна компютърна коронароангиография. Не се визуализира CAVF

Фигура 6. Контролна компютърна коронароангиография. Не се визуализира CAVF

дарт за затваряне на CAVF остава хирургичното лечение (8).
Успешното хирургично лечение на
CAVF е свързано с внимателна предоперативна преценка, изясняване на
анатомията и патофизиологията на
артериовенозните комуникации. Ключова за диагнозата е СКАГ, в някои
случаи се налага и изобразяване на
сърдечните кухини.
Модерните методи на контрастната компютърна томография могат
да са от полза за изобразяването на
CAVF(9). Оксиметрията също може
да влезе в съображение. Във всички случаи хирургът трябва да е подготвен за абнормната коронарна анатомия.
Важна е преценката дали процедурата да се извърши с ЕКК. Понякога, за кратък период, е необходимо
да се клампира аортата, като тогава е
изключително важно да се протектира
екзактно миокарда, с оглед избягване
на периоперативна исхемия.
В някои случаи идентифицирането
на фистулния ход епикардно е труд-

но (както бе в нашия случай) и тогава
най-удачно е да се отвори пулмоналната артерия и да се прошие вливането на фистулата в нея. Тази интервенция може да се извърши и без да се
клампира аортата.
При други пациенти, освен коронарната фистула, са налице и сигнификантни лезии на коронарните съдове. Тогава едноетапно се прави и реваскуларизация с артериален или венозен графт. В някои случаи е възможно това да се извърши и на биещо сърце.
Макар и рядко, CAVF се намира
като съпътстваща находка при друга
сърдечна малформация. В тези случаи
е желателно фистулите да бъдат прекъснати едноетапно с корекцията на
сърдечния порок.
Когато има изявен феномен на ‘открадването‘ през фистулата и исхемия
на миокарда (както бе при нашия пациент), това е самостоятелна индикация за оперативно лечение.

1865; 24:225-227 http://annalsthoracicsurgery.org/
article/0003-4975(92)91019-6/fulltext
2. Lowe J., Oldham H., Jr, Sabiston D. Surgical management of congenital coronary artery fistulas. Ann
Surg 1981; 194:373-380 http://annalsthoracicsurgery.org/article/0003-4975(92)91019-6/fulltext
3. Fernandes E., Kadivar H., Hallman G. et al. Congenital malformations of the coronary arteries: The
Texas Heart Institute experience. Ann Thorac Surg
1992; 54:732-740 http://annalsthoracicsurgery.org/
article/0003-4975(92)91019-6/pdf
4. Yamanak O., Hobbs R. Coronary artery anomalies in 126,595 patients undergoing coronary arteriography. Cathet Cardiovasc Diagn 1990; 21:2840
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
ccd.1810210110/abstract
5. Theman T., Crosby D. Coronary artery steal secondary to coronary arteriovenous fistula. Can J Surg
1981; 24:231-233 http://europepmc.org/abstract/
med/7237295
6.Shirai K., Ogawa M., Kawaguchi H. et al. Acute
myocardial infarction due to thrombus formation in
congenital coronary fistula. Eur Heart J 1994; 15:577579 https://pdfs.semanticscholar.org/f2ee/0c5cffc24
d34f97184888e2fae9f8560b881.pdf
7. Bauer H., Allmendinger P., Flaherty J. et al. Congenital coronary arteriovenous fistula: spontaneous
rupture and cardiac tamponade. Ann Thorac Surg
1996:1521-1523 http://annalsthoracicsurgery.org/
article/0003-4975(96)00757-6/pdf
8. Dimitrov N., Jorgova J., Shopova G., Tchirkov A.
Short-term clinical and angiographic result from St.
Ekaterina University Hospital Experience. Journal of
Catheterization and Cardiovascular Intervention 2002;
55:64-68
9. Недевска М., Стойнова В., Димитров Н.,
Чирков А. Неинвазивни методи за визуализация
на коронарните артерии – настояща и бъдеща
роля на мултидетекторна компютърна томография.
Рентгенология и радиология, бр.1, 2006

Използвани източници:
1. Krause W. Uber den Ursprung einer access orischen a. coronaria aus der a. pulmonaris. Z Ratl Med
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Неврология, кардиология

Клиничен случай

Епилепсията като тригер
на кардиоинхибиторен синкоп
Проф. д-р Цветана Кътова1, доц. д-р Велислава Костова1, доц. д-р Красимира Христова1,
проф. д-р Любомир Хараланов2
1Национална

кардиологична болница - София, oтделение по неинвазивна кардиология
Е-mail: katova@hearthospital.bg
2Национална кардиологична болница - София, неврологична клиника

Често, по време на епилептични припадъци, се наблюдават
сърдечни аритмии. Екстремната брадикардия може да бъде
причина за внезапна сърдечна смърт при тези болни. Имплантирането на пейсмейкър ги
предпазва от внезапна смърт.
Представяме клиничен случай на млад мъж с идиопатична
фокална епилепсия на темпоралния лоб с визуални и обонятелни халюцинации, както и със сърдечни аритмии. При тест с наклон на тялото е документиран кардиоинхибиторен синкоп с асистолия с последващо имплантиране на пейсмейкър.

Сърдечните аритмии по време
на епилептични припадъци найчесто са леки, но има съобщения и за тежки животозастрашаващи аритмии. Състояния с брадикардия и асистолия са описани
при 0.5% от пациентите, които са
симптомни по време на ЕЕГ регистрации. Особен интерес представляват случаите с епилептични пристъпи при огнища в зоната
на орбитално фронталния и предно темпоралния лоб.
Екстремната брадикардия може
да бъде причина за внезапна сърдечна смърт (ВСС) при епилепсия и поради това дефинирането на кардиоинхибиторен отговор
по време на пристъп е от особено
значение, тъй като имплантирането на пейсмейкър може да профилактира ВСС и да подобри качеството на живот в някои отделни случаи.
Внезапното преустановяване на

мозъчния кръвоток за период от 6
до 8 секунди е достатъчно да предизвика пълна загуба на съзнание.
Наличието на общо мозъчна хипоперфузия е това, което различава синкопа от епилепсията, която
също се характеризира с преходна
загуба на съзнание.
Необходимо е доказването на
това състояние с инструментални изследвания и метод на избор
е тестът с наклон на тялото (Tilt
table test).
Кардиоинхибиторните рефлекторни синкопи могат да се класифицират на базата на тригерния
фактор, т.е. аферентния нервен
път. Тригерните моменти се различават съществено между различните пациенти като има и т.н.
атипични форми без ясен тригерен момент или с атипична презентация.
Представяме случай на продължителна асистолия при пациент

98
България

с новодиагностицирана фокална
епилепсия, предизвиквана от огнище в темпоралния лоб. 42-годишен мъж е насочен към спешен кабинет на болницата след
преходна загуба на съзнание през
септември 2015 година.
По време на разходка внезапно почувствал гадене и усет за
странна миризма, бързо последвани от рязка загуба на съзнание,
което продължило около минута.
Няма сведения за конвулсии, според съпругата му. Не е имал оплаквания след идване в съзнание.
В спешен кабинет е регистрирано предсърдно мъждене с честота около 70 удара/минута. Пациентът е насочен в условия на
спешност за ехокардиографско
(ЕхоКГ) изследване и Холтер
ЕКГ. С ЕхоКГ е установена нормална клапна анатомия, без патологичен кръвоток, нормална левокамерна и деснокамерна геометрия и функция. Холтер ЕКГ мониторирането е показало в първите часове нормоаритмично предсърдно мъждене, без камерни паузи, последвано от спонтанно възстановен синусов ритъм.
Продромалните оплаквания за
странни обонятелни усещания
са провокирали подозрението за
епилепсия, но клиничното неврологично изследване, електроенцефалограмата (ЕЕГ) и магнитно резонансното изследване (МРИ) са
били напълно нормални.
В изтеклата година пациен-
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Фигура 1

тът съобщава за няколко подобни епизода на внезапно гадене и
неестествено усещане на миризма, като в един от случаите е бил
с усещане за „променено виждане и с чувството, че сънува без
да спи”. Тези епизоди в повечето
случаи са продължавали до 10 минути. В един от случаите е имал
усещане, че ще загуби съзнание,
но не се е стигало до пълна загуба на съзнание.
По време на Tilt Table Test,
след впръскване на двадесетата
минута на Isoket, съгласно протокола на изследването, е получил познатото му чувство на гадене, както и усет за специфична
миризма, последвани от загуба на
съзнание.
Артериалното налягане е спаднало незначително, докато на ЕКГ
е регистрирано постепенно забавяне на пулсовата честота със
спад под 40 удара в минута в продължение на 3 минути, последван
от пълен синусов арест за 15 секунди. Без гърчове.
След заемане на легнало положение в продължение на 5 минути персистира синусова брадикардия 45-50 удара в минута, мускулна отпуснатост, а след 6-ата минута настъпва пълно възстановяване
на хемодинамиката.
Заключението е, че се касае
за кардиоинхибиторен синкоп с
асистолия (Фигура 1).
Направената повторно ЕЕГ показва период на забавяне на ритъма, последван от високоволтови
делта вълни, като пациентът отно-

Фигура 2

во е имал чувство на гадене и усещане за дискомфорт (Фигура 2).
Поставена е диагноза за идиопатична фокална епилепсия на
темпоралния лоб с висцерална
аура, визуални и обонятелни халюцинации, както и автономни
симптоми на сърдечна аритмия
със синусов арест. На пациента е
имплантиран пейсмейкър и е започнал прием на антиепилептични
медикаменти.

Обсъждане
Сърдечните аритмии са често
наблюдавани по време на епилептични припадъци. Най-обичайната
аритмия е синусовата тахикардия,
която се наблюдава при повече от
90% от случаите.
При част от припадъците (около 10% от случаите), сърдечната
честота намалява, което може да
доведе, макар и рядко, до тежка
брадиаритмия и асистолия. Това
се нарича синдром на иктална
брадикардия.
Проучване на Schuele и сътр.
установява иктална асистолия при
16 припадъка в 10 от 6825 пациенти (0.27%). Четири други изследвания съобщават за общо четири асистолии от 754 пациенти
(0.5%).
Мета анализ на Rugg-Gunn J.
и сътр. на 1244 пациенти с медикаментозно рефрактерна фокална епилепсия подложени на ЕКГ/
ЕЕГ мониторинг открива 11 случая, които са насочени за тест с
наклон на тялото, като са документирани три инцидента на асистолия с продължителност между 4

и 50 секунди.
При продължително Холтер
мониториране или в условията на
телемониториращо
устройство,
включително и имплантиран „луп
рикордер” при болни с рефрактерна фокална епилепсия, в няколко
съобщения се посочва честота на
синусова брадикардия (по-малко
от 40 удара в минута) в 30%, а в
2% - поради синусов арест - необходимост от имплантиране на пейсмейкър.
Приет е, като вероятен механизъм, вагална активация, вероятно
получаваща се директно от предизвиканата от припадъците активност на автономните центрове
на мозъка.
Клиничното различаване на
сърдечносъдовите от епилептичните причини за загуба на съзнание може да се окаже предизвикателство даже и при опитен лекар. Поради потенциалната роля
на епилептичните припадъци като
тригер за кардиоинхибиторен синкоп, диагнозата става даже посложна. Подробното познаване
на историята на болестта и клиничното изследване са от основно значение.
В описания от нас случай, усещанията за странна миризма,
предхождащи загубата на съзнание, доведоха до подозрението за
епилептичен произход на оплакванията. В случай на съмнение, се
препоръчва едновременния ЕКГ/
ЕЕГ мониторинг. Тестът с наклон
на тялото (ТТТ) също е част от
диагностичния алгоритъм.
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Индикациите за провеждане на ТТТ (според Guidelines
for diagnosis and management
of syncope от 2009 година (EHJ
2009;30:2631-71) са:
l Единичен синкоп с неясна
етиология във високорискова ситуация или рецидивиращи епизоди при липса на органично сърдечно заболяване, след изключване на сърдечни причини за синкоп
l Необходимост да се демонстрира склонност към рефлексен
синкоп при пациента
l Диференциална диагноза
(ДД) между рефлексен синкоп и
синкоп в резултат на ортостатична хипотония
l ДД между синкоп с гърчови
движения и епилепсия
l Оценка на пациенти с рецидивиращи падания без изяснена
етиология
l Оценка на болни с чести синкопи и наличие на психиатрично
заболяване
Синдромът на икталната брадикардия обикновено се счита за
възможна причина за внезапна
сърдечна смърт при епилепсия.
Повечето изследвания се фоку-

секция медицината днес в българия
сират върху свързаните с припадъците сърдечни аритмии и автономната дисфункция.
Предлаганите мерки за намаляване на риска за внезапната смърт
включват адекватна антиепилептична фармакотерапия, както и
имплантиране на пейсмейкър (при
доказан кардиоинхибиторен отговор).
Но Schuele и сътр. съобщават,
че не е имало възстановяване на
ритъмно-проводни нарушения при
пациентите след имплантиране на
пейсмейкър, при проследяване от
пет години.
Следователно сърдечната оценка трябва да е част от рутинното
третиране на пациентите в тази
група. По-нататъшни проучвания
трябва да оптимизират рисковата стратификация за перииктални
фатални аритмии.

Заключение
Епилептичните припадъци са
потенциален тригер за сърдечна
аритмия и при случаите на повтарящ се необясним синкоп трябва
да се обсъжда аритмогенна епилепсия.
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Внимателното изучаване и взимане предвид на историята на пациента е решаващо. За да се потвърди диагнозата, трябва да се
използва комбиниран ЕКГ/ЕЕГ
мониторинг и тест с наклон на тялото.
Лечението на аритмогенната
епилепсия трябва винаги да бъде
мултидисциплинарно. Адекватният контрол на припадъка е от първостепенна важност. В тежки случаи имплантирането на пейсмейкър гарантира превенцията на
ВСС при тези болни.
Използвани източници:
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Asystole induced by partial seizures: a rare
cause of syncope. Pacing Clin Electrophisiol,
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2. Hirsch L., Hauser W. Can sudden unexplained death in epilepsy be prevented? Lancet,
2004, 364, 2157-2158
3. Marynissen T., Govers N., Vydt T. Ictal asystole: case report with review of literature. Acta
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2212-2219
6. Schuele S., Bermeo A., Locatelli E. et al.
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Колегиум

Хомеопатия

Хомеопатология
Писмо, подписано от 65 учени
от Българската академия на науките
(БАН), беше разпратено през февруари до ректорите на четирите големи
медицински университета в България,
в които се водят курсове по клинична
хомеопатия.
В това писмо се настоява обучението да бъде прекратено, защото освен
че няма научни доказателства за ползите от хомеопатията, тя може да бъде
вредна и опасна за здравето, а преподаването й под каквато и да е форма й
придава авторитетност, недопустима за медицината.

Обръщението на учените от БАН
е подкрепено и от Съюза на учените, и от Националната пациентска
организация.
От Българска медицинска хомеопатична организация отвърнаха незабавно с отворено писмо до медиите, в което обвинянават, че дискусията се “дирижира от хора без нужната медицинска квалификация”.
“В последните три години редица големи държави, а напоследък и
Европейският съюз, преминават от
търпимост и безразличие за хомеопатията към активно неприемане
и искания за ограничаване на разпространението на този лъженаучен
метод за лечение,” според писмото
на учените от БАН.
“Допустимо ли е лекар да предписва хомеопатия, след като добре
знае, че тя не действа при заболявания извън плацебо ефекта?”, питат в
писмото и посочват няколко изследвания от САЩ, Австралия, Русия,
както и становища от институции
на ЕС, според които дисциплината е
безсмислена и потенциално вредна,
заради заблуждаващия й ефект.
“Българските пациенти трябва да
са наясно, че не само няма ефект от
хомеопатията, но тя може да доведе до тежки увреждания на здравето,” според академик д-р Богдан Петрунов, специалист по имунология
и алергология и един от авторите
на писмото, което е изпратено и до

Министерство на здравеопазването,
Министерския съвет и Парламента.
Според акад. Петрунов, хомеопатията изцяло разчита на плацебо
ефект. Докато се самозаблуждават,
че хомеопатичното им лечение дава
някакъв физически ефект, пациентите губят време от истинско лечение,
което може да има тежки последици. По същата причина се бавят и
изобщо да потърсят навременна лекарска помощ и да получат диагноза
спрямо съвременните знания в медицината.
Хомеопатията се изучава като
свободно избираема дисциплина и
допълнителна квалификация в медицинските университети в София,
Варна, Пловдив и Плевен, като курсовете се водят от (българската организация) Европейската школа по
клинична хомеопатия.
Според учените от БАН, обучението по хомеопатия във висшите учебни заведения по медицина е
противоречиво и неприемливо, защото легитимира дисциплината,
която е отречена от науката.
Очаквано, Българска медицинска
хомеопатична организация заявява в
писмо по повод на искането на учените от БАН: “За нас, като лекари с
допълнителна квалификация по клинична хомеопатия, подобен подход е
абсолютно неприемлив и погазващ
елементарни етични правила“.

Позицията
на списание МД
Списание МД първо повдигна
въпроса за вредата от хомеопатията още през лятото на 2010 година
със статията Хомеопатичните продукти – много шум (и пари!) за плацебо ефект.
Последваха публикациите: Хомеопатията вреди - директно и косвено (септември 2013), Няма убедителни доказателства, че хомеопатията е успешна терапевтична алтернатива за лечение на различни заболявания (февруари 2015), Хомеопатията - терапевтична задънена улица и Колегиум: На лъжата…ръцете
са дълги (април 2016), Хомеопатията е псевдонаука и Нещо, което не е
ефективно за нито един здравен проблем. Що е то? (февруари 2017).
Всички тези статии са базирани
на резултати от клинични проучвания, обзори и анализи, публикувани
в най-авторитетните специализирани
медицински списания в света.
Ето и няколко цитата от статиите:
l Заключението на обзора на австралийското правителство (www.
nhmrc.gov.au/guidelinespublications/
cam02) относно хомеопатията, е че
тя не действа и хората трябва да спрат да губят време, пари и потенциално да застрашават своето, или
здравето на децата си, купувайки
средствата на тази junk наука
l Хомеопатията може да навреди
на пациентите както директно, така
и по индиректни механизми, според анализ на резултатите на 38 научни публикации в пет медицински
електронни база данни, публикуван
в списание International Journal of
Clinical Practice
l Хомеопатията е „каша от извратена изобретателност, претенциозна ерудиция, малоумна доверчивост и майсторско погрешно интер-
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претиране, твърде често смесвана
в практиката...с безсърдечно и безсрамно налагане“. Този цитат е на
американския лекар Oliver Wendell
Holmes от негови лекции през…1842
(пълен текст на www.quackwatch.
org/01QuackeryRelatedTopics/
holmes.html).
В лекциите си той обяснява, че
хомеопатията се е разпространила
защото през XVIII век медикаментите не са били добре разработени
и са причинявали сериозни странични ефекти, докато хомеопатичните
продукти, поради липсата на ефекти
от тях, са изглеждали по-безобидни,
въпреки противоречието им с научните принципи на химията, физиката и биологията…
Не е етично junk метод да се използва за лечение на хора (това е
хомеопатология), както и да се продават в аптеките хомеопатични продукти, които нямат доказани лечебни свойства.
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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.
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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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