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НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ
ХИПОГЛИКЕМИИ
С TRESIBA®
спрямо glargine U1001-4,*

Информация от кратката характеристика на продукта.
Tresiba® 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (1 ml
съдържа 100 единици инсулин деглудек) за лечение на ЗД при възрастни, юноши и деца
от 1 година нагоре. Този лекарствен продукт е базален инсулин за подкожно приложение
веднъж дневно по всяко време на деня, за предпочитане по едно и също време всеки ден.
Дозира се в зависимост от индивидуалните нужди и може да е необходимо коригиране
на дозата при повишена физическа активност, промяна в диетата или при съпътстващо
заболяване. В случаите, когато приложението по едно и също време на деня е
невъзможно, Tresiba® позволява гъвкавост по отношение на времето на приложение.
Винаги трябва да се осигуряват минимум 8 часа между инжекциите. Липсва клиничен
опит за гъвкавост по отношение на времето на прилагане на Tresiba® при деца и юноши.
Препоръчителната дневна начална доза при ЗД тип 2 е 10 единици. При ЗД тип 1 Tresiba®
трябва да се използва веднъж дневно с прандиалния инсулин. Изискват се последващи
индивидуални корекции на дозата. Препоръчва се внимателно проследяване на
глюкозата по време на преминаването от други инсулинови продукти. Може да се
наложи коригирането на дозите и времето за прилагане на успоредните бързодействащи
или краткодействащи инсулинови продукти или друго съпътстващо антидиабетно
лечение. За пациенти с диабет тип 2, смяната на базалния инсулин с Tresiba® може да
стане единица към единица, въз основа на дозата на предишния базален инсулин,
последвано от индивидуални корекции на дозата. Трябва да се обмисли намаляване на
дозата с 20% въз основа на дозата на предишния базален инсулин, последвано от
индивидуални корекции на дозата, когато се преминава към Tresiba® от базален инсулин,
прилаган два пъти дневно и когато се преминава към Tresiba® от инсулин гларжин (300
единици/ml). За пациенти с диабет тип 1 трябва да се обмисли намаляване на дозата с
20% въз основа на дозата на предишния базален инсулин или на базалния компонент от
схема на продължителна подкожна инсулинова инфузия, последвано от индивидуални
корекции на дозата, въз основа на гликемичния отговор. При добавяне към GLP-1
рецепторни агонисти, препоръчителната начална дневна доза е 10 единици. При
добавяне на GLP-1 рецепторни агонисти към Tresiba®, се препоръчва намаляване на
дозата на Tresiba® с 20% за минимизиране на риска от хипогликемия. Tresiba® може да се
използва при пациенти в старческа възраст и при пациенти с бъбречно и чернодробно
увреждане. Необходимо е да се интензифицира проследяването на глюкозата и дозата на
инсулина трябва да се коригира индивидуално. Педиатрична популация Липсва
клиничен опит във връзка с употреба на този лекарствен продукт при деца под 1 годишна
възраст. При смяна на базален инсулин с Tresiba®, намаляването на дозата на базалния и
болусния инсулин трябва да се преценява индивидуално, за да се намали риска от
хипогликемия. Начин на приложение Tresiba® не трябва да се прилага интравенозно,
интрамускулно и в инсулинови инфузионни помпи. Tresiba® не трябва да се изтегля от
патрона на предварително напълнената писалка в спринцовка. Прилага се подкожно в
бедрото, мишницата или коремната стена. Пациентите трябва да бъдат инструктирани
винаги да използват нова игла. Повторната употреба на иглите за инсулинови писалки
повишава риска от запушване на иглата, което може да доведе до субдозиране или
предозиране. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или
някое от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при
употреба: Пропускане на хранене или непланирана усилена физическа активност могат
да доведат до хипогликемия. Пациенти, чийто гликемичен контрол е съществено
подобрен, могат да почувстват промяна в своите обичайни предупредителни симптоми
на хипогликемия. Обичайните предупредителни симптоми могат да изчезнат при

пациенти с дългогодишен диабет. Съпътстващо заболяване, особено инфекции и
фебрилни състояния, обикновено повишават инсулиновите нужди. Съпътстващи
заболявания на бъбреците, черния дроб или заболявания, засягащи надбъбречните
жлези, хипофизната или щитовидната жлеза, могат да наложат промени на
инсулиновата доза. Удълженият ефект на Tresiba® може да забави възстановяването от
хипогликемията. Неподходящата доза и/или преустановяване на лечението при
пациенти, нуждаещи се от инсулин, могат да доведат до хипергликемия и потенциално
до диабетна кетоацидоза. Обикновено първите симптоми на хипергликемия се
появяват постепенно за няколко часа или дни. Те включват жажда, често уриниране,
гадене, повръщане, сънливост, зачервена суха кожа, сухота в устата, загуба на апетит,
както и дъх с мирис на ацетон. При ЗД тип 1, нелекуваните хипергликемични епизоди
евентуално водят до диабетна кетоацидоза, която е потенциално животозастрашаващо
състояние. Преминаването на пациенти към друг тип, марка или производител на
инсулин трябва да става под лекарски контрол и може да доведе до необходимост от
промяна на дозата. Комбинация с пиоглитазон Докладвани са случаи на сърдечна
недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при
пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се
има предвид, ако се обмисля лечение с комбинация от пиоглитазон и Tresiba®. При
използване на тази комбинация, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци
и симптоми на сърдечна недостатъчност, повишаване на теглото и оток. Лечението с
пиоглитазон трябва да се прекрати, ако настъпи някакво влошаване на сърдечните
симптоми. Нарушение на очите Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко
подобрение в гликемичния контрол може да се свърже с временно влошаване на
диабетната ретинопатия, докато дългосрочно подобреният гликемичен контрол
намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Избягване на лекарствени
грешки Пациентите трябва да бъдат инструктирани винаги да проверяват етикета на
инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне случайно объркване с други
инсулинови продукти. Пациентите трябва визуално да проверяват набраните единици
върху дозовия брояч на писалката. Пациенти, които са слепи или имат увредено зрение,
трябва да бъдат инструктирани винаги да получават помощ/съдействие от друг човек,
който има добро зрение и е обучен да използва устройството за инсулин. За да се
избегнат грешки при дозирането и потенциално предозиране, пациентите и
медицинските специалисти никога не трябва да използват спринцовка за изтегляне на
лекарствения продукт от патрона в предварително напълнената писалка. Инсулинови
антитела Прилагането на инсулин може да предизвика образуване на инсулинови
антитела. В редки случаи наличието на антитела може да наложи промяна на дозата
инсулин, за да се коригира склонността към хипер- или хипогликемия. Натрий Този
лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. той
практически не съдържа натрий.Взаимодействия: Следните вещества могат да намалят
инсулиновите нужди: перорални антидиабетни лекарствени продукти, GLP-1
рецепторни агонисти, MAO-инхибитори, бета-блокери, АСЕ-инхибитори, салицилати,
анаболни стероиди и сулфонамиди. Следните вещества могат да увеличат инсулиновите
нужди: перорални контрацептиви, тиазиди, глюкокортикоиди, тиреоидни хормони,
симпатикомиметици, растежен хормон и даназол. Бета-блокерите могат да маскират
симптомите на хипогликемия. Октреотид/ланреотид могат да повишат или да понижат
инсулиновите нужди. Алкохолът може да усили или намали хипогликемичното действие
на инсулина. Фертилитет, бременности кърмене: Няма клиничен опит във връзка с
употреба на Tresiba® при бременни жени и по време на кърмене. Шофиране и работа с

машини: В резултат на хипогликемия, способността на пациента да се концентрира и
реагира може да се влоши. Нежелани лекарствени реакции: Много чести –
хипогликемия. Тежката хипогликемия може да доведе до загуба на съзнание и/или
гърчове и може да причини преходно или трайно нарушение на мозъчната функция или
дори смърт. Симптомите на хипогликемия обикновено възникват внезапно и могат да
включват студена пот, хладна бледа кожа, отпадналост, нервност или тремор,
безпокойство, необичайна уморяемост или слабост, обърканост, трудно концентриране,
сънливост, прекомерен глад, промени в зрението, главоболие, гадене и сърцебиене;
Чести - реакции на мястото на инжектиране (включващи хематом, болка, кървене,
еритема, възли, подуване, промяна на цвета, сърбеж, топлина и бучки на мястото на
инжектиране). Тези реакции обикновено са леки и преходни. Нечести – липодистрофия
(непрекъснатото редуване на местата на инжектиране в дадена област на инжектиране
може да помогне за намаляване на риска от развитие на тези реакции); периферен оток;
Редки – свръхчуствителност (която се проявява с подуване на езика и устните, диария,
гадене, умора и сърбеж), уртикария. Алергични реакции от “бърз тип” към самия инсулин
или помощните вещества може да са потенциално животозастрашаващи. Педиатрична
популация. Безопасността и ефикасността са демонстрирани в дългосрочно изпитване
при деца на възраст от 1 до под 18 години. Честотата, типа и сериозността на нежеланите
реакции при педиатричната популация не се различават от опита при общата диабетна
популация. Други популации Честотата, типът и тежестта на нежеланите реакции,
наблюдавани в старческа възраст и при пациенти с бъбречно или чернодробно
увреждане, не показват някакви различия спрямо по-големия опит в общата популация.
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: При инсулина не
може точно да се дефинира предозиране. Въпреки това може да се развие хипогликемия
в последователни стадии, ако на пациента се приложи много повече инсулин от
необходимото. Несъвместимости: Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с
никакви други лекарствени продукти. Специални предпазни мерки при изхвърляне и
работа: Tresiba® не трябва да се използва, ако разтворът не изглежда бистър и безцветен.
Пациентът трябва да изхвърля иглата след всяка инжекция. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo
Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/12/807/004.
Дата на актуализиране на текста: 02/2018. По лекарско предписание.
Референции: 1. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, et al. for the DEVOTE Study Group. Efficacy
and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine
2017; 377:723–732. 2. Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, et al. Effect of Insulin Degludec vs
Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 2 Diabetes: The SWITCH 2
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Транексамова киселина
за превенция
на постпартална
кръвозагуба
При жени, които получават
профилактична
инфузия с oxytocin след вагинално раждане, приложението на
tranexamic acid (TXA) намалява риска за постпартално кървене, без да повишава вероятността за тежки нежелани странични
ефекти (включително тромботични) до третия месец след раждането, показаха резултатите от проучването TRAAP,
публикувани
в
American Journal
of Obstetrics and
Gynecology (1).
Антифибринолитичните
средства като tranexamic acid,
aminocaproic acid и aprotonin
действат чрез стабилизиране на кръвния съсирек и намаляване на честотата и количеството кръвозагуба. Установено е, че приложението на тези
антифибринолитици намалява
с около една трета необходимостта от хемотрансфузия, независимо от мястото на интервенцията.
От десетилетия, TXA се използва за профилактика на
кървене при дентални манипулации, тежко менструално кървене и някои оперативни интервенции при болни с хемо-
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филия. Медикаментът води до
специфично потискане на активирането плазминогена (профибринолизин) и превръщането в плазмин (фибринолизин).
Приложението на TXA в
рамките до три часа след началото на кървене, намалява
смъртността от масивен кръвоизлив при пациенти с травми
или бременни жени след раждане.
Цел на TRAAP е да се изследват ефектите на TXA 1 g
след вагинално раждане върху
честотата и тежестта на постпартална кръвозагуба. Проучването е многоцентрово,
двойно-сляпо,
рандомизира-

но и контролирано, и обхваща
4079 жени с планово вагинално раждане на термин (след 35
г.с.) с единичен плод, които са
разделени в две групи: ТXA 1
g или плацебо, на фона на профилактична инфузия с oxytocin
в рамките на две минути след
раждането.
Първичен показател за краен изход е честотата на постпартална кръвозагуба (>500
ml). Вторични показатели са
потенциалните нeжелани странични ефекти на TXA до три
месеца след раждането.
В окончателния анализ са
включени 3 891 пациентки с
вагинално раждане, като чес-
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тотата на постпартална кръвозагуба >500 ml и клинично значимата кръвозагуба са
били сигнификантно по-ниски
в групата с TXA (съответно
6.6 срещу 8.8%, р=0.004 и 7.8
срещу 10.4%, р=0.004).
Резултатите от предефиниран подгрупов анализ показват, че TXA намалява честотата на кървене при жени с
инструментално раждане (9.5
срещу 14.5%, р=0.0498), но не
и при тези със спонтанно раждане. По подобен начин, антифибринолитичният медикамент е намалил кръвозагубата
при жени с епизиотомия (12.3
срещу 17.3%, р=0.049), но не
и при такива без
епизиотомия.
Честотата
на
гадене и повръщане след раждането са били почести в групата с
TXA (7.0 срещу
3.2%,
р<0.001),
като не е отчетена
значителна разлика по отношение
на тромботичните
събития или други нежелани странични ефекти.
В Европа транексамовата киселина е регистрирана за
превенция и лечение на кръвоизлив в резултат на обща или
локална фибринолиза при възрастни и деца >1 година (2):
l менорагия и метрорагия
l гастроинтестинално кървене
l хеморагични нарушения
на пикочната система, операции върху простатата или уринарния тракт
l УНГ операции (аденоидектомия, тонзилектомия, екстракция на зъб)
l гръдна, коремна хирургия
и сърдечносъдова хирургия
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l терапия на кръвоизлив в
резултат на приложение на фибринолитични
медикаменти.
(ИТ)
Използвани източници:
1. Sentilhes L., Winer N., Azria E.
Tranexamic acid for the prevention of postpartum hemorrhage after vaginal delivery.
American Journal of Obstetrics and Gynecology 2018; S3 www.ajog.org/article/
S0002-9378(17)31650-2/pdf
2. Tranexamic acid. Аssessment report
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Antifibrinolytic_medicines/WC500153603.pdf

При приeм
на Esmya да
се изследват
чернодробните ензими
Жени, които приемат Esmya
(ulipristal acetate) за терапия
на маточни фиброиди (миоми),
трябва да преминават през редовно изследване на чернодробните ензими, са препоръките на Европейската лекарствена агенция (ЕМА).
В момента EMA проследява
съотношението полза/риск на
медикамента поради съобщения за тежко чернодробно увреждане, включително чернодробна недостатъчност водеща
до трансплантация (1).
ЕМА препоръча Esmya да не
се предписва на нови пациентки, докато трае обзора на безопасността на медикамента.
При всички пациентки, които приемат ulipristal acetate,
трябва да се изследват функционалните чернодробни ензими поне веднъж месечно. При
отклонения (повишение на
чернодробните ензими повече
от два пъти над горната граница на нормата), терапията

трябва да се преустанови. Изследване на чернодробните ензими трябва да се повтори 2-4
седмици след спиране на медикамента.
Настоящите препоръки са
временна мярка за защита на
здравето на пациента, докато
завърши обзорът на ЕМА, започнат през декември 2017 (2):
l Esmya да не се предписва на нови пациентки и/или да
не се започват нови курсове на
терапия при жени, които вече
са приемали медикамента
l изследване на чернодроб-

щане, болка в десния хипохондриум, анорексия, астения,
жълтеница), трябва да се изследват трансаминазите
Ulipristal acetate бе одобрен
в Европа през 2012 за лечение
на умерена и тежка симптоматика, дължаща се на маточни
фиброиди при жени, които не
са в менопауза. Прилага се до
три месеца преди извършването на оперативна интервенция
за премахване на фиброиди на
матката и като дългосрочна терапия с интермитентен прием.
Активната субстанция на
медикамента действа чрез блокиране на рецептори, към които нормално се свързва прогестеронът. По този начин се
предотвратява нарастването на
фиброидите.
Ulipristal acetate е активна субстанция и на медикамента за спешна контрацепция ellaOne. Към момента няма
данни за сериозни чернодробни увреждания при приема на
ellaOne. (ИТ)
Използвани източници:
1. Women taking Esmya for uterine fibroids to have regular liver tests while
EMA review is ongoing www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/Press_
release/2018/02/WC500243548.pdf
2. ЕМА starts review of Esmya for uterine
fibroids
www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.
jsp?webContentId=WC500239713

ни функционални тестове поне
веднъж месечно при всички
случаи на терапия с този медикамент, като при стойности над два пъти над горната
граница на нормата, неговият
прием трябва да се преустанови
l пациентките трябва да
се информират за белезите и
симптомите на чернодробно
увреждане
l при всички случаи с с белези и симптоми на чернодробно увреждане (гадене, повръ-
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По-късно
клампиране
на пъпната
връв след
раждане
По-късното клампиране на
пъпната връв (най-малко 30-60
сек. след раждане) се препоръчва при всички новородени
по естествен път - на термин

3
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или преждевременно, според
новите указания на Американската колегия по акушерство и
гинекология (ACOG) (1).
Придържането
към
тази
практика увеличава обема на
еритроцитите в новороденото. При новородени на термин, по-късното клампиране
на пъпната връв е свързано с
подобрени показатели на развитие, което се дължи на повишени стойности на хемоглобина и по-добри запаси на желязо
през първите месеци от самостоятелния живот. При преждевременно родените благоприятният ефект се дължи на поголям обем еритроцитна маса,
намалена нужда от хемотрансфузия и по-ниска честота на некротизиращ ентероколит и вентрикуларни кръвоизливи.
Има различни препоръки за оптималното време на клампиране на пъпната връв, но
се натрупват все повече
данни за предимствата
на по-късното клампиране. При всички случаи то не се отразява
неблагоприятно върху
непосредствените ранни грижи, като стимулиране за
продишване, подсушаване или
осъществяване на първи контакт кожа в кожа с майката.
Новите указания актуализират становището на ACOG от
2012, което не намираше достатъчно основания, подкрепящи подобна практика, макар че
имаше данни за ползотворни
ефекти на по-късното клампиране при преждевременно родени.
Към момента все още липсват подробни практически проучвания за влиянието на късното клампиране на пъпната връв върху развитието на
кърмачето, освен непосредствените неонатални показате-
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ли (Apgar скор и умбиликално
рH).
Скорошен обзор на клинични проучвания показа, че покъсното клампиране на пъпната връв е свързано с подобрен краен изход при доносени и недоносени новородени, както по време на болничния престой, така и в кърмаческия период (2). Новородените
с ранно клампиране на пъпната връв са имали по-често данни за железен дефицит към 3-6
месечна възраст.
Само няколко изследвания
проучват ефектите на времето на клампиране на пъпната
връв върху ранното развитие,
като е установен леко намале-

ние на фината моторика и социални скорове при новородени с ранно клампиране, в сравнение с тези с по-късно клампиране на пъпната връв (3).
Проучване от 2012 година
установи, че преждевременно
родени с по-късно клампиране
на пъпната връв имат намалени нужди от хемотрансфузия,
по-ниска честота на интравентрикуларни кръвоизливи и некротизиращ ентероколит (4).
Влиянието върху развитието
на функциите са противоречиви, като според едни данни новородените с по-късно клампиране на пъпната връв имат подобра моторна функция към
18-22 месец.
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Късното клампиране на пъпната връв няма негативни
ефекти върху крайния изход за
майката и не е свързано с повишен риск за интра- и постпартална кръвозагуба.
Трябва да се има предвид,
че по-късното клампиране на
пъпната връв е свързано с повишен риск за жълтеница на
новороденото, която може да
наложи фототерапия. Поради това, акушергинеколозите,
които практикуват по-късно
клампиране на пъпната връв,
трябва да разполагат с възможности за диагностициране/
мониториране на билирубина в
кръвта и лечение на неонаталната жълтеница.
Този метод има негативен ефект и върху
количеството събрана
кръв за стволови клетки, което налага даването на адекватна информация и получаването на съгласие от родителите, които биха
искали да съхраняват
стволови клетки за новороденото. (ИТ)
Използвани източници:
1. Mascola M. et al. Delayed
umbilical cord clamping after
birth. Obstetrics and Gynecology 2017;
684
www.acog.org/-/media/Committee-Opinions/Committee-on-ObstetricPractice/co684.pdf?dmc=1&ts=2017042
6T1554004685
2. McDonald S., Middleton P., Dowswell
T. et al. Effect of timing of umbilical
cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2013 Jul 11; (7) www.cochrane.org/CD004074/PREG_effect-timing-umbilical-cord-clamping-term-infants-mother-and-baby-outcomes
3. Anderson O., Domellof M., Andersson D.
et al. Effect of delayed vs early umbilical
cord clamping on iron status and neurodevelopment at age 12 months: a randomized
clinical trial. JAMA Pediatr 2014 Jun; 168
(6): 547-54 http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1861740
4. Rabe H., Diaz-Rossello J., Duley L. Effect of timing of umbilical cord clamping
and other strategies to influence placental
transfusion at preterm birth on maternal and
infant outcomes. Cochrane Database Syst
Rev. 2012 Aug 15;(8) www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/22895933 и http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD003248.pub3/pdf
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Хроничен
панкреатит
- нови
указания на
HaPanEU/
UEG за
диагностика
и лечение
Хроничният панкреатит (chronic
pancreatitis – CP) е най-често срещаната причина за екзокринна
панкреасна недостатъчност; диагнозата CP се
базира на морфологични и функционални изследвания, а лечението
включва ензимна заместителна терапия.
Инициативата
на
UEG
Хармонизиране на диагнозата и лечението на хроничния панкреатит в Европа (HaPanEU)* предоставя базирани на доказателства
клинични указания, които бяха
публикувани в United European
Gastroenterology Journal (1).

Определение за хроничен
панкреатит
СР е заболяване на панкреаса, при което рецидивиращи епизоди на възпаление водят до заместване на паренхима на жлезата от фиброзна съединителна тъкан. Фибротичната реорганизация
води до прогресивна екзокринна и
ендокринна панкреасна недостатъчност.
За да се постави диагнозата СР,
са необходими пълна анамнеза и
клинични изследвания, включващи образни методи и функционални тестове.

Етиология на СР
Честотата на СР варира между 16 и 23 на 100 000, като през
последните години се отчита нарастване. Най-често срещаният
рисков фактор за заболяването
е злоупотребата с алкохол, с геометрично увеличаване на риска,
като типът на консумирания алкохол е без значение.
Количеството и продължителността на алкохолната консумация, водеща до развитието
на СР, не са точно дефинирани.
Според някои автори, е необходим прием на поне 80 g чист алкохол на ден в продължение на
поне шест години. Тютюнопушенето вероятно също е независим
рисков фактор, като допринася
и за прогресирането на вече на-

личния СР.
Генетични фактори също допринасят за развитието на СР.
Най-голямо значение имат вариантите на катионния трипсиноген
(PRSS1), серин-протеазния инхибитор Kazal тип 1 (SPINK1) и
карбоксипептидаза А1 (CPA1).
Други гени, повишаващи податливостта към СР, са CFTR
(Cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator), химотрипсиноген С (CTRC) и карбоксиестерлипаза (CEL). Заболяването
може да бъде и автоимунно.
Етиологията на СР се определя след обстойно изследване на
пациента, включващо оценка на
всички известни рискови фактори, включително консумация на
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алкохол и тютюнопушене, както
и на резултатите от лабораторните изследвания (нива на триглицеридите, стойности на йонизирания калций за изключване на
първичен
хиперпаратиреоидизъм, стойности на carbohydrate
deficient transferrin (CDT)/фосфатидилетанол и фамилната анамнеза.
Когато не може да се установи
друга етиология, е необходимо да
се изключи наличието на автоимунен панкреатит (AIP). Признаците за AIP включват: повишени нива на серумните имуноглобулини (Ig)G4, наличието на автоантитела срещу лактоферин и
карбоанхидраза, както и резултати от образните изследвания, показващи sausage-like (подобна на
наденица) конфигурация на панкреаса.
Холецистолитиазата и/или холедохолитиазата, сами по себе си,
не се смятат за рискови фактори за развитието на СР. Не са описани протективни фактори от околната среда. Дали анатомичните
фактори, като например pancreas divisum,
повишават риска за СР,
е все още обект на дискусии, но
при наличие на допълнителни рискови фактори тази анатомична
аномалия може да доведе до развитието на СР.
Ако не може да бъде установен никакъв етиологичен фактор,
може да се проведе генетичен
скрининг за носителство на гените, повишаващи предиспозицията
към развитие на заболяването.
В настоящите препоръки СР
се разделя на четири различни
форми: калцифициращ, обструктивен, автоимунен и парадуоденален (groove) панкреатит. Тези
класификации са базирани на
клиничните особености, морфологичните характеристики и отговора към терапията:
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l При калцифициращия СР са
налице перилобуларна фиброза
и деструкция на ацинусите с инфилтрация с клетки на острото и
на хроничното възпаление
l Обструктивната форма се
развива като вторично усложнение поради наличието на участък на обструкция с дилатация на
панкреасния канал проксимално
от стенозата, с атрофия на ацинарните клетки и фиброза
l Парадуоденалният (groove)
панкреатит засяга браздата между главата на панкреаса, дуоденума и жлъчния канал
Етиологични фактори, които трябва да бъдат изследвани
при деца с рецидивиращ остър
панкреатит или с СР
Честотата на СР в детска възраст е 4-13 на 100 000. Важно е
лекарите да включват това заболяване в диференциалната диагноза на коремната болка при педиатричната популация и при диагностициране на СР, те трябва
да се стремят към установяване
на етиологията.
При децата генетичните причини са по-често срещани, отколкото при възрастните. Когато са налице повишени количества хлориди в потта, трябва да
се проведат изследвания за муковисцидоза (кистична фиброза).
Лабораторната оценка трябва да
включи и определяне на серумните нива на калция и триглицеридите.
Образните изследвания, които
се препоръчват, са ехография на
коремни органи или магнитно-резонансна холангиопанкреатография (MRCP).
Преди идентифицирането на
първите генетични асоциации,
СР е бил определян като идиопатичен при до 70% от децата. Наследственият СР се характеризира с ранно начало на заболяването (в повечето случаи преди 20-годишна възраст), като при
някои пациенти се установява позитивна фамилна анамнеза. При
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тези случаи често са налице доминантни PRSS1 мутации.
При пациентите с наследствен
СР първите симптоми могат да
се изявят още през първата година от живота. Провеждането на
генетични изследвания е показано при хора с позитивна фамилна анамнеза, както и при деца без
идентифициран етиологичен фактор.
Много е важно изключването
на муковисцидоза при всяко дете
с СР, тъй като 10-15% от пациентите с кистична фиброза и нормална функция на панкреаса се
изявяват клинично с рецидивиращи пристъпи на остър панкреатит. Други, по-рядко срещани етиологични фактори, включват паразити, хипертриглицеридемия, хиперкалциемия и анатомични аномалии.
При кои пациенти е необходимо изключването на муковисцидоза?
Диагнозата
муковисцидоза
трябва да бъде изключена при
всички болни с изява на СР преди 20-годишна възраст, както и
при случаите с „идиопатичен“
панкреатит.
Изследванията за CF трябва да
се базират на националните и на
международните указания, като
обикновено не се налага пълно секвениране на CFTR гена, а
само на най-често срещаните варианти.
Освен това, ако няма клинични
признаци на муковисцидоза (липса на пулмонални симптоми, липса на инфертилитет при мъжете),
диагностичните изследвания могат да се ограничат до потен тест.
Първото описание на асоциация между варианти на CFTR и
СР е публикувано през 1998 година. В няколко проучвания е изследвана ролята на вариантите
на CFTR при СР, като изводът от
тях е, че асоциацията не е толкова силно изразена, колкото първоначално се е смятало, с odds
ratio (OR) 3-5.
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Необходимо ли е диагнозата
AIP да се изключва при всички пациенти с панкреатит?
Ако не може да бъде установен друг етиологичен фактор при
пациент със СР, тогава влиза в
съображение диагнозата AIP.
AIP е рядко срещана, но важна диференциална диагноза при
пациентите с остър и хроничен
панкреатит. AIP e описан за първи път през 1961 година, като резултатите от клинични проучвания са показали, че мъжете са почесто засегнати от жените (съотношене 2:1).
Приблизително 5% от пациентите със СР имат AIP. Важно е да
се отбележи, че при до 5% от болните със съмнение за панкреасен аденокарцином в крайна сметка се поставя диагнозата AIP.
Симптомите включват рецидивиращи пристъпи на коремна
болка и иктер при до 50% от болните. Морфологичните характеристики включват sausage-like
конфигурация на панкреаса и неправилна стеноза на панкреасния
канал без престенотична дилатация.
Калцификациите са рядко срещани. AIP може да бъде разделен
на тип 1 и тип 2:
l При тип 1 серумните нива
на IgG4 са повишени в повечето
случаи и хистологичните изменения съответстват на лимфоплазмоцитен склерозиращ панкреатит
(LPSP). Облитеративният флебит и перидукталната фиброза са
също типични за AIP тип 1.
Тип 1 AIP е системно заболяване, което може да засегне различни органи. Характерно за тази
форма на СР е, че както морфологичните изменения в панкреаса, така и панкреасната недостатъчност, отговарят много добре
на имуносупресивна терапия.
l При тип 2 AIP стойностите
на IgG4 са в границите на нормата. Типични хистологични промени са идиопатичен дуктусен
центричен панкреатит (idiopathic
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duct centric pancreatitis - IDCP)
и гранулоцитни епителни лезии
(granulocytic epithelial lesions GELs).
Тип 1 AIP е асоцииран с патологични състояния от спектъра на IgG4-асоциираните заболявания, а тип 2 може да се съпровожда от улцеративен колит.
Диагностицирането на АIP,
обаче, остава предизвикателство,
тъй като в много случаи може да
бъде налице атипична изява. Описани са някои диагностични автоантитела, но тестовете за тяхното определяне все още не са
широко достъпни.
Има ли различна еволюция
на заболяването?
Класифицирането на пациентите с СР, според подлежащата
етиология, има важно клинично
значение, тъй като ходът на заболяването и рискът за развитие на
карцином на панкреаса могат да
показват съществени различия в
зависимост от етиологията.
Епидемиологични изследвания
показаха, че калцификати и ендокринна и екзокринна панкреасна
недостатъчност се развиват побързо при СР, обусловен от консумация на алкохол, спрямо други етиологии.
Въпреки че липсват каузални
терапевтични алтернативи за алкохолния СР, прекратяването на
консумацията на алкохол може
да понижи скоростта на прогресия, да окаже благоприятен ефект
върху болката и да съдейства за
частично възстановяване на екзокринната функция на панкреаса.
Тютюнопушенето е идентифицирано като независим рисков
фактор за развитие на СР и панкреасни калцификати.
При пациентите с СР с ранно начало, особено наследствените форми (възраст при изявата на заболяването <20 години),
рискът за карцином на панкреаса
е значително увеличен, като прекратяването на тютюнопушенето

може да понижи този риск.
Освен това, при болните с различни генетични мутации се наблюдава по-често различна клинична изява (например еволютивно развитие на захарен диабет и
калцификати), отколкото при случаите с друга етиология.
При хората с генетична предиспозиция заболяването се изявява обикновено в по-ранна фаза
и по-често настъпват екзокринна и ендокринна недостатъчност
в сравнение с другите етиологии.
Болните с наследствен СР са с
повишен риск за развитие на панкреасен аденокарцином: данните
от мета-анализ показват 69-кратно увеличение, докато при други етиологии повишението е
13-кратно. Най-вероятно това се
дължи на ранната изява и по-продължителния ход на заболяването
при тази форма на СР.
Кое е най-подходящото образно изследване за поставяне
на диагнозата СР?
Образните изследвания са незаменими при диагностицирането и терапията на СР. Най-често
използваните при диагностицирането, лечението и проследяването на болните с СР са ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP), абдоминална ехография, ендоскопска ултрасонография (EUS), магнитно-резонансно изобразяване (MRI) и
компютърна томография (CT).
Мета-анализ показа, че EUS,
ERCP, MRI и CT имат съпоставима висока диагностична точност при първоначалното диагностициране на СР. Ехографията е методът с най-ниска точност.
ERCP вече не се приема като диагностичен тест за СР. Най-добре
е изборът на образно изследване
да се базира на инвазивността,
локалните ресурси, опита и разходите.
За идентифициране на калцификати в панкреаса СТ е найподходящото образно изследване.
Доказано е, че до 90% от болни-
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те равиват калцификати при дългосрочно проследяване, особено
тези с индуциран от алкохол СР.
При наличие на типичните симптоми, установяването
на калцификати в панкреасните канали е патогномонично за
СР, като тяхното откриване с
контраст-усилена СТ има умерена чувствителност и много
висока специфичност.
Много малките калцификати,
обаче, могат да бъдат маскирани
от контрастното усилване на панкреасния паренхим, поради което
може да бъде необходима СТ без
контраст за визуализиране на неоткрити калцификати.
Наличието на типична за СР
находка от MRI/MRCP е достатъчно за диагнозата. Нормалният резултат от MRI/MRCP, обаче,
не може да изключи наличието на
леки форми на заболяването.
Абдоминалната
ехография
може да бъде използвана за диагностицирането на СР, само когато той е в напреднала фаза. Тя
е често първото образно изследване, което се провежда при пациентите с коремна болка и със
съмнение за CP.
Резултатите от наскоро проведен мета-анализ, включващ 10
ултразвукови изследвания, показаха, че чувствителността и специфичността за абдоминалната
ехография (съответно 67 и 98%)
са по-ниски в сравнение с тези за
CT (респективно 75 и 91%) и на
EUS (съответно 82 и 91%).
Ограниченията на ендоскопска
ултрасонография (EUS) са, че резултатите зависят в голяма степен от експертизата на извършващия изследването, а при затлъстяване или газове в червата
се затруднява визуализирането
на панкреаса.
Типични ехографски признаци
за CP са дилатацията и неправилните очертания на панкреасния
канал. Измененията в размера
на панкреаса са неспецифичнни,
тъй като малка атрофична жле-
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за с фокални промени може да се
установи при хора в напреднала
възраст, а локализирани тумороподобни лезии могат да бъдат налице при злокачествени заболявания или при AIP.
Калцификатите с размер 2 mm
се визуализират на ехографията като хиперехогенни фокуси, а
при използване на цветен Доплер
са налице артефакти. Трябва да
се отбележи, че в ранните фази
на CP няма (или са налице само
дискретни) морфологични промени, които не могат да бъдат установени чрез конвенционалната
ехография.

Диагностициране на
екзокринната панкреасна
недостатъчност
Екзокринната панкреасна недостатъчност (pancreatic exocrine
insufficiency - PEI) представлява недостатъчна секреция на панкреасни ензими (ацинарна функция) и/или на натриев бикарбонат
(дуктална функция).
Основните причини за PEI са
загуба на паренхим на жлезата,
обструкция на главния панкреасен канал, понижена стимулация
на екзокринния панкреас и инактивация на панкреасните ензими.
CP е най-честият етиологичен
фактор за PEI и при неподбрана
група пациенти с CP екзокринната функция на панкреаса е била
понижена с 50-80% в сравнение
със здрави хора.
Други сравнително често срещани състояния, при които настъпва PEI поради загуба на
функциониращ паренхим, включват панкреасен карцином и предшестваща резекция на панкреаса
при възрастните или муковисцидоза при децата.
Почти 90% от пациентите,
възстановяващи се от остър некротизиращ панкреатит, са имали
също така и PEI, като развитието на екзокринна недостатъчност
е в силно изразена корелация със
степента на панкреасна некроза.
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За PEI се съобщава и по време
на ранната възстановителна фаза
на острия панкреатит.
Дори при хора с нормален секреторен капацитет на панкреаса,
PEI може да бъде причинена от
обструкция на главния панкреасен канал поради доброкачествени
или злокачествени заболявания.
Понижената ендогенна стимулация може да причини или да
допринесе за PEI при целиакия,
захарен диабет (ЗД), възпалителни чревни заболявания и след хирургични интервенции върху гастроинтестиналния тракт.
PEI е демонстрирана при приблизително 50% от пациентите
със ЗД тип 1 (ЗДТ1) и при 3050% от хората със ЗД тип 2 диабет (ЗДТ2), като се дължи на атрофия на екзокринния панкреас.
Резултатите от проучвания с
участието на неподбрани пациенти от регистри, при които са използвани по-малко чувствителни техники за изследване на панкреасната функция, показват пониска честота на PEI - 26% при
ЗДТ1 и 12% при ЗДТ2.

Клинични последствия
от различните степени на
екзокринна панкреасна
недостатъчност
Поради големия резервен капацитет на панкреаса, леката до
умерена екзокринна недостатъчност може да бъде компенсирана, като изявена стеаторея не се
очаква, освен в случаите, в които
секрецията на панкреасната липаза е понижена до <10% oт нормалните нива (тежка или декомпенсирана недостатъчност).
При пациентите с компенсирана PEI, обаче, също е налице повишен риск за хранителни дефицити, в частност на мастноразтворими витамини със съответните клинични последствия.
Леката PEI се дефинира като
понижена секреция на един или
повече ензими с нормална концентрация на бикарбонат в ду-
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оденалния сок и с нормална екскреция на мазнини с изпражненията.
Умерената PEI представлява
редуцирана продукция на ензими и на бикарбонат, но нормална фекална екскреция на мазнини, докато при тежката PEI са налице понижена продукция на ензими и намалена концентрация
на бикарбонат в комбинация със
стеаторея.
Стеатореята и азотореята при
тежка PEI настъпват, когато екзокринната панкреасна функция
(главно секрецията на липаза и
трипсин) се понижи с >90%. При
хората със стеаторея обикновено
има загуба на тегло и увеличен
брой изхождания с мазни, обемисти изпражнения, главно след
консумация на храни с високо
съдържание на мазнини.
Тъй като стеатореята настъпва след хранене, тя обикновено
се наблюдава 2-3 пъти на ден при
хората с нормално съдържание
на липиди в храната.
Клиничните признаци и симптоми на дефицит на мастноразтворими витамини включват:
l витамин K – екхимози поради нарушена коагулация
l витамин E – атаксия, периферна невропатия
l витамин A – нарушено нощно зрение, ксерофталмия
l витамин D – муксулни спазми, остеомалация и остеопороза
По-нататъшните клинични последствия от PEI могат да включват хипероксалурия, оксалатна
нефролитиаза, бъбречна недостатъчност, нарушени когнитивни
способности и оттам – възможност за работа, както и понижено цялостно качество на живота.
Има данни от клинични проучвания, че намалена абсорбция
на мастноразтворими витамини е
налице дори и при хора с лека до
умерено тежка панкреасна недостатъчност.
Важно е да се отбележи, че
след изключване на пациентите
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със стеаторея (тежка PEI), сигнификантно понижените нива на
фекална еластаза корелират с ниски стойности на витамин D3 при
болните с остеопоротична фрактура.
Кога се развива PEI в хода
на хроничния панкреатит?
CP е прогресивно заболяване
и екзокринната функция на панкреаса постепенно се понижава в
хода на заболяването.
Развитието и моментът на клиничната изява на PEI при CP зависи освен всичко друго и от етиологията на заболяването. Когато то е обусловено от прекомерна консумация на алкохол, тежка екзокринна панкреасна недостатъчност и стеаторея е изявяват
10-15 години след поставянето на
диагнозата.
При болните с идиопатичен
CP, с ранно начало или с наследствената форма на заболяването,
екзокринната панкреасна недостатъчност се изявява на по-късен етап, въпреки разрушаването
на панкреасната тъкан в ранните
стадии на заболяването.
Късната проява се дължи на
големия функционален резервен
капацитет на панкреаса.
Трябва да се отбележи, обаче,
че при около 10% oт пациентите
е налице стеаторея в момента на
поставяне на диагнозата.
Възможно ли е PEI да бъде
диагностицирана или изключена чрез образни техники
(мофологични изследвания)?
Признаците за CP (морфологични промени) и функционалните нарушения обикновено, но
невинаги, се развиват успоредно. При повечето пациенти с CP
е налице корелация между степента на морфологичните и на
функционалните изменения. При
около 25% от пациентите, обаче, може да има несъответствия
между двата вида промени.
Дори когато се използва EUS
като най-чувствителната техника
за детекция на мофологични аб-

нормности, нормалният резултат
невинаги е еквивалентен на нормална функция на панкреаса. Например, PEI често се установява
при пациенти със СР тип „заболяване на малките дуктуси“.
В клинично проучване, в което
резултатите от EUS и от секретиновия тест са сравнени с хистологичните находки, чувствителността на EUS за диагностициране на CP е била 84%, а тази на
секретиновия тест - 86%, докато комбинацията от двата метода е довела до чувствителност от
100%. Това означава, че или морфологично, или функционално
нарушение може да бъде единственият признак на CP.
s-MRCP техниката е вероятно
най-подходящото морфологично
изследване за оценка на екзокрнната функция на панкреаса. Тя
разкрива морфологични промени на дуктусите и същевременно
предоставя полуколичествена информация за функционалните изменения.
Степента на секреция на панкреасен сок може да бъде класифицирана на базата на DF скора (степен 0: няма течност в дуоденума; степен 1: течност, ограничена до булбуса на дуоденума;
степен 2: течност, достигаща до
genu inferius; степен 3: DF отвъд
genu inferius). Смята се, че панкреасната екзокринна функция
е понижена, когато DF скорът е
под степен 3.
Кое изследване е клинично
показано за диагностициране
на екзокринната панкреасна
недостатъчност?
В клинични условия е показано извършването на неинвазивен тест за оценка на панкреасната функция (pancreatic function
test - PFT). FE-1 тестът е лесно
приложим и широкодостъпен, поради което най-често се използва, а 13C смесени триглицериди
дихателен тест (mixed triglyceride
breath test - 13C-MTG-BT) е негова алтернатива. s-MRCP също
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може да се използва като индикатор за PEI, но той предоставя
само полуколичествени данни.
FE-1 е много прост тест за индиректна и неинвазивна оценка
на панкресната секреция. Изследването е леснодостъпно и изисква само проба от изпражнения.
Общоприето е, че колкото е пониска концентрацията на FE-1,
толкова е по-висока вероятността за PEI.
Трябва да се отбележи, обаче, че изследването на FE-1 не
е в състояние да изключи лека
до умерена PEI и не съществува консенсус за граничните стойности, които дефинират PEI при
пациентите със СР, но най-често
се използва гранична стойност от
200 mcg/g.
Много ниските стойности на
FE-1 са асоциирани най-вероятно с PEI, докато високите нива
(>500 mcg/g) позволяват на лекарите да изключат това усложнение. Трябва да се има предвид възможността за фалшивоположителни резултати поради разреждане на изпражненията при
болните с диария. По-специфичният моноклонален FE-1 тест (а
не поликлоналният FE-1) е поподходящ за употреба в клиничната практика.
Коефициентът на абсорбция
на мазнините (coefficient of fat
absorption - CFA) е златният
стандарт за диагностициране
на стеатореята, която е типична за тежката PEI.
Това е единственото изследване, което е одобрено от FDA
и EMA за мониториране на ензимната заместителна терапия
в клинични проучвания.
Определянето на CFA изисква
пациентът да спазва стриктна диета, съдържаща 100 g мазнини на
ден в продължение на пет дни, и
да се събира общото количество
изпражнения, отделени през последните три дни на този петдневен период. CFA <93% се приема
като абнормен.
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Това изследване има, обаче, редица недостатъци - детекция само на тежка PEI, ограничена специфичност (фалшивоположителни резултати при обусловена от неасоциирана с панкреаса
малабсорбция на мазнини), наличност, комплайънс на пациента. Поради тази причина, то вече
не се използва в някои европейски държави.
13C-MTG-BT е подходяща алтернатива на CFA както за диагностицирането на PEI, така и за
оценка на ефикасността на PERT
в клиничната практика. Модификации на теста могат да позволят детекцията на лека до умерена PEI.
Това изследване, обаче, също
има ограничения по отношение
на специфичността (фалшивоположителни резултати, необусловена от панкреасна недостатъчност малабсорбция на мазнини) и
все още не е налично във всички държави.
Обемът на панкреасната секреция може да бъде оценен полуколичествено чрез s-MRCP. Резултатите корелират с тези от изследването на FE-1, но чувствителността за диагностициране на
PEI е едва 69%. Освен това, данните, подкрепящи използването
на този метод за диагностициране на PEI в клиничната практика,
са твърде ограничени.
Само директните изследвания,
които изискват събиране на панкреасен сок в отговор на хормонален стимул, като например
аналог на секретина и/или холецистокинина (CCK) (или хранене), позволяват количествено определяне на екзокринната секреция на панкреаса и достоверна
детекция на лека до умерена екзокринна недостатъчност. Затова
те са възприети като референтен
стандарт.
Конвенционално, тези тестове се извършват чрез въвеждане
на назо-дуоденална сонда, но са
разработени и ендоскопски вари-
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анти, които се използват все почесто. Независимо от точния метод на събиране на панкреасен
сок, обаче, изследването е инвазивно, трудоемко и скъпо. Провеждането на този тип тестове е
ограничено само до специализирани центрове.
Необходимо ли е функционално изследване за диагностициране на СР?
Морфологичните системи за
класификация имат някои недостатъци по отношение на чувствителността и специфичността и
е демонстрирано, че или морфологичните, или функционалните
нарушения могат да бъдат единственият признак на хистологично доказан CP.
Поради това, диагностицирането на CP се базира на комбинация от клинични, хитологични, образни и функционални критерии. За потвърждаване на диагнозата СР при пациентите с недостатъчно убедителни резултати от морфологичните изследвания е необходимо да се докаже
нарушена екзокринна функция на
панкреаса чрез функционални изследвания.
Освен това, в няколко диагностични и класификационни системи е включена и екзокринната
функция.
Необходимо ли е изследване на панкреасната функция в
момента на поставяне на диагнозата?
При всеки пациент с новодиагностициран CP трябва да се проведе скрининг за PEI. Както беше
споменато по-горе, първоначалното изследване на функцията
на панкреаса може да предостави
база за диагностицирането на CP
при една подгрупа пациенти. Освен това, установяването и лечението на екзокринната недостатъчност се отразява върху клиничния изход на пациента и върху проследяването.
Екзокринна
недостатъчност
може да е налице, обаче, дори ко-
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гато липсват или има само минимални морфологични изменения,
поради което морфологичните
изследвания, сами по себе си, не
позволяват оценка на екзокринната функция.
Също така, дори при наличие
на безспорни за СР мофологични промени, клиничните симптоми на екзокринна недостатъчност
на жлезата невинаги са изявени в момента на диагностициране и липсата на симптоми не позволява достоверното изключване
на екзокринна панкреасна недостатъчност, дори и ако тя е тежка
или е асоциирана със стеаторея.
За разлика от това, всички налични функционални тестове са в
състояние да установят тези тежки форми на заболяването.
Необходимо ли е провежането на изследване на функцията
на панкреаса по време на проследяването, ако се изявят/влошат симптомите на малабсорбция?
За да се установи малдигестия
преди настъпването на изявени
клинични симптоми, е необходимо всяка година да се провежда
оценка за евентуалното наличие
на PEI при пациентите със CP.
Отделно, функционалните тестове трябва да се повторят, дори
и ако първоначано са били нормални, ако настъпи изява или
влошаване на симптоми, които
биха могли да бъдат обусловени
от PEI.
Добре установено е, че екзокринната функция се влошава с времето при повечето пациенти поради прогресия на заболяването. FE-1, който е най-често използваният тест, има само
54-75% чувствителност при лека
до умерено изразена PEI и поради това може да бъде необходимо повторното му провеждане за
диагностициране на прогресивна PEI.
Липсата на тежка PEI със стеаторея или нормализирането й
след провеждане на PERT не из-
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ключва възможността за развитие на усложнения на PEI като
загуба на костна плътност и малабсорбция на мастноразтворими витамини, поради което може
да бъде необходимо използването
на по-чувствителни тестове.
Необходимо ли е изследването на функцията на панкреаса
за проследяване на ензимната
заместителна терапия?
За да се оцени ефикасността
на ензимната заместителна терапия, в повечето случаи е достатъчно да се потвърди нормализирането на хранителния статус и
настъпването на симптоматично
подобрение.
Когато симптомите на панкреасна недостатъчност персистират въпреки адекватната PERT,
се препоръчва провеждането
на функционални тестове (13CMTG-BT, количествено определяне на фекалната екскреция на
мазнини), за да се оцени ефективността на терапията.
Като цяло, бързо подобряване
на клиничните симптоми и повишаване на наддаването на тегло и
на BMI се наблюдават, след като
пациентите с PEI започнат да получават PERT. Отговорът може
да бъде потвърден чрез определяне на гореспоменатите параметри за хранителния статус в серума. Това има важно значение,
тъй като липсата на симптоми не
изключва остатъчна PEI.

Медикаментозна
терапия на екзокринната
панкреасна
недостатъчност
Панкреасна ензимна заместителна терапия (PERT) е показана при пациенти със CP и PEI
при наличие на клинични симптоми или на лабораторни признаци
на малабсорбция. За установяване на последната са показани съответните изследвания на хранителния статус.
PEI при CP е асоциирана с биохимични признаци на малнутри-
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ция. Показание за PERT e наличие на стеаторея с фекална екскреция на мазнини >15 g/ден.
Тъй като количественото определяне на мазнините в изпражненията често се пропуска, индикация за започване на ензимна заместителна терапия е патологичният резултат от изследването на панкреасната функция, в
комбинация с клинични признаци на малабсорбция или антропометрични и/или биохимични признаци на малнутриция.
Клиничните признаци включват загуба на тегло, диария, тежък метеоризъм и флатуленция
и коремна болка с диспепсия.
Абнормно понижените маркери,
асоциирани с PEI, които сочат
необходимостта от PERT, включват мастноразтворими витамини, преалбумин, ретинол-свързващ протеин и магнезий и други. Пробната терапия с панкреасни ензими в продължение на 4-6
седмици може също да бъде от
полза, ако симптомите са неясни.
Кои са ензимните препарати
на избор?
Ентерално-обвити микросфери
или минисфери с размер <2 mm
са препаратите на избор при PEI.
Микро- или мини-таблетки с размер 2.2–2.5 mm могат също да
бъдат ефективни, но научните
данни в контекста на CP са ограничени. Липсват данни от клинични проучвания, сравняващи
различни ензимни препарати.
Ефикасността на панкреасните
ензимни препарати зависи от няколко фактора: смесване с храната; стомашно изпразване; смесване с дуоденалния сок и със жлъчните киселини; бързо освобождаване на ензимите в дуоденума.
Панкреасните ензимни препарати са под формата на pHчувствителни, ентерално-обвити
мини-микросфери, които предпазват ензимите от киселинността на стомаха и им позволяват
бързо да се разтворят при pH 5.5
в дуоденума, за да освободят ен-
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зимите. Ефективността на тези
формули е демонстрирана в няколко наскоро проведени проучвания.
Ентерално-обвитите
формули са по-ефективни, отколкото
конвенционалните необвити препарати, като това беше демонстрирано в наскоро публикуван
в Cochrane преглед, оценяващ
ефективността на панкреасните
ензимни препарати при пациенти с муковисцидоза с панкреасна
недостатъчност.
Установено е, че мини-микросферите с диаметър 1-1.2 mm напускат стомаха едновременно с
храната и са асоциирани с по-голяма терапевтична ефективност
в сравнение с микросферите с
размер 1.8-2 mm, които имат все
още задоволителен ефект.
Панкреасните ензими за перорално приложение трябва да се
приемат едновременно с храната, за да бъдат ефективни. Ако е
необходим приемът на повече от
една капсула/таблетка на хранене, може да бъде от полза една
част от дозата да се вземе в началото на храненето, а останалата да се разпредели по време на
храненето.
Въпреки че в ензимните препарати се съдържат различни
панкреасни ензими, участващи в
храносмилането, дозата на PERT
се базира на активността на липазата. Препоръчаната първоначална доза е около 10% от физиологично секретираната липаза в
дуоденума след нормално хранене.
Това означава, че е необходима минимална активност от
30 000 IU липаза за преработването на едно нормално хранене. Тъй като 1 IU липаза е равна
на 3 PhU (pharmacological units),
минималното количество липаза,
което се изисква за смилането на
едно нормално хранене е 90 000
PhU (ендогенна ензимна секреция и пеорално приети ензими,
взети заедно).
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Препоръчваната
минимална
доза на липазата за основните
хранения е 40 000-50 000 PhU, а
за междинните хранения тя е наполовина.

Оценка на ефикасността
на PERT
Ефикасността на PERT може
адекватно да бъде оценена чрез
облекчаване на обусловените от
малдигестия симптоми (стеаторея, загуба на тегло, флатуленция) и чрез нормализиране на
хранителния статус на пациента.
При неповлияващите се от лечението (non-responders) може
да бъде от полза приложението
на тестове за оценка на функцията на панкреаса (CFA или 13CMTG-BT).
Въпреки че преминаването на
клиничните признаци на малабсорбция традиционно се приема
за най-важния критерий за успеха на PERT, в проведени през последние години проучвания беше
демонстрирано, че облекчаването на симптомите невинаги е асоциирано с подобряване на хранителния статус.
В наскоро проведен преглед
се съобщава, че оптималният начин за оценка на ефикасността на
PERT е нормализирането на параметрите за хранителния статус
(както антропометрични, така и
биохимични).
Ако симптомите не се повлияват или се повлияват само частично, това може да се дължи на
други механизми. В няколко изпитвания беше демонстрирано,
че дихателните тестове с белязани с 13C липиди осигуряват добра оценка на усвояването на липидите и на фекалната екскреция
на мазнини и са следователно
подходящи за мониториране на
ензимната заместителна терапия.
Успехът на последната не
може да бъде оценен чрез измерване на фекалното съдържание
на еластаза, тъй като тестът позволява измерване само на естест-

вения човешки ензим, но не и на
терапевтично приложения.
Фекалната екскреция на химотрипсин не предоставя информация за ефекта на ензимната заместителна терапия върху смилането и абсорбцията на хранителните вещества, но определянето й може да бъде използвано
за проследяване на спазването на
терапията (ниските стойности съответстват на нередовен прием).
Какво трябва да бъде поведението при незадоволителен
клиничен отговор?
В случите с незадоволителен
клиничен отговoр е необходимо
дозата на ензимите да бъде увеличена (удвоена или утроена) или
да се добави и инхибитор на протонната помпа (PPI). Ако тези
стратегии са неуспешни, трябва да се търси друга причина за
малдигестията.
Препоръчваната първоначална
доза от 10% от общо секретираната липазна активност в дуоденума след нормално хранене би
трябвало да бъде достатъчна, за
да предотврати малабсорбция и
стеаторея при повече от половината от лекуваните пациенти.
Въпреки че липсват сигурни
научни данни, клиничният опит
сочи, че удвояването или утрояването на тази доза е необходимо и от полза при някои пациенти. Потискането на стомашната секреция чрез H2-блокер или
PPI може да помогне на пациентите с незадоволителен отговор
към първоначалната доза на ензима.
Дали повишаването на дозата
е по-ефективно от добавянето на
PPI при тези случаи не е известно, но и двете стратегии се приемат за удачни. Ако се потисне
секрецията на стомашна киселина, би могло да се използва необвита панкрелипаза при случаите с недостатъчен клиничен отговор.
Пациентите с CP често имат
абнормна бактериална колони-
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зация на гастроинтестиналния
тракт. Това би могло да бъде възможна причина за персистиращи
симптоми и други нарушения, ако
гореспоменатите мероприятия не
водят до клиничен успех.
Необходимо ли е добавянето
на PPI към PERT?
Добавянето на PPI към панкреасните ензими за перорално приложение е от полза при пациентите с незадоволителен отговор
към PERT.
В няколко рандомизирани контролирани проучвания е демонстрирано, че допълнителното потискане на стомашната киселинна
секреция може да подобри ефекта
на PERT в сравнение със самостоятелното приложение на панкреатин. Много малко пациенти с различна етиология на PEI,
обаче, могат да бъдат включени в
тези проучвания.
Освен това, са изследвани различни форми на панкреатин, както и различни медикаменти, потискащи
киселинната
секреция (различни H2-блокери и/или
PPIs). Следователно, препоръката за комбиниране на PPI с панкреасните ензими за перорално
приложение при пациентите с незадоволителен отговор е базирана на данни само с умерено качество на доказателственост.
Резултатите от подгруповите
анализи показаха, че добавянето
на PPI води до значително подобрение и дори нормализиране на
усвояването на мазнини при пациентите с PEI и с непълен отговор към ензимната заместителна
терапия. Но хората с адекватен
отговор към PERT нямат ползи
от добавянето на PPI. (ЗВ)
* United European Gastroenterology
Harmonizing diagnosis and treatment of chronic Pancreatitis across Europe – HaPanEU
Използван източник:
1. Lohr M., Dominguez-Munoz E., Rosendahl J. et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterol J. 2017; 5(2): 153–199 www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5349368/
pdf/10.1177_2050640616684695.pdf
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Веганството
намалява
риска за
развитие
на захарен
диабет тип 2
Стриктното избягване на животинските продукти - „веганска
диета“ (ВД) - редуцира висцералната мастна тъкан при възрастни със затлъстяване, което
води до намаляване на инсулиновата резистентност, на свързаната компенсаторна хиперинсулинемия и до отбременяване
на бета-клетките на панкреаса фактори, които участват в патогенезата на захарния диабет тип
2 (ЗДТ2), и биха могли да намалят риска за клиничната изява на заболяването.
Шестнадесетседмично
рандомизирано проучване от САЩ
показа, че участниците, които
се придържат към бедна на мазнини диета, съставена от зеленчуци, плодове и зърнено-бобени култури, значимо подобряват
метаболитния си статус (1).
Седемдесет и пет човека са
разделени в две групи, като в
едната (37 души) запазват обичайните си диетични навици, а
включените в другата (38 души)
преминават към стриктна ВД.
Възрастовият диапазон е от 25
до 75 години, като жените са 67
а мъжете осем, с индекс на телесна маса (BMI) 28 от 40 kg/
m2.
Калорийният прием в групата на ВД е за сметка на 75%
дългодействащи въглехидрати,
15% белтъчини и 10% мазнини
(20-30 грама/ден). ВД изключва храни от животински произход, а също и такива с добавени
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мазнини. Всички в групата с ВД
получават всекидневно по 500
mcrg vitamin B12.
Останалите участници не са
подложени на специфична диета, като те е трябвало, за срока
на проучването, да се придържат към обичайния си начин на
хранене. Дневният прием на алкохол е бил ограничен до една
алкохолна единица за жените и
до две за мъжете.
В групата на ВД е постигнато повишение в инсулиновата
секреция, стимулирана от храненето, и в чувствителността на
бета-клетките към глюкозните
нива, едновременно с понижена
инсулинова секреция нагладно
и намалена кръвна глюкоза на-

гладно и постпрандиално.
Индексът HOMA-IR*, използван за оценка на инсулиновата резистентност, се понижава значимо (р<0.001) в групата
на ВД, но не и при контролите.
HOMA-IR е в позитивна корелация с BMI (r=0.34; р=0.009) и
обема висцерална мастна тъкан
(r=0.42; р=0.001).
Промените в глюкозо-индуцираната инсулинова секреция
корелират негативно с BMI (r =
−0.25; р=0.04), но не и с обема
на висцералната мастна тъкан.
Като ограничения на проучването се посочва, че HOMA-IR
отразява предимно чернодробната IR и резултатите не биха
могли да се генерализират за
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периферната IR. Също трябва
да се отбележи, че приемът на
храна е документиран в дневници от самите пациенти.
Понижението на IR се обуславя в по-голяма степен от загубата на абдоминална мастна
тъкан, а не толкова от измененията на BMI, докато промяната
в глюкозо-индуцираната инсулинова секреция е в пряка връзка само с промяната на BMI.
В това проучване не се наблюдава промяна на липидните
нива при участниците на ВД, за
разлика от резултатите от предходни проучвания.
По-ранни изследвания показват намалена честота на ЗДТ2
с 46 до 74% при хора, хранещи
се предимно с растителни продукти, в сравнение с редовните
консуматори на месо (2-4).
ВД подобрява гликемичния
контрол и при пациентите с изявен ЗДТ2, по-ефективно отколкото калорийното ограничаване
или ниско-въглехидратната диета (5, 6).
Представените резултати подкрепят тезата, че ВД, базирана на растителни храни с ниско
съдържание на мазнини, може
да е ключова за профилактиката на ЗДТ2, особено при хора
с наднормено тегло и висцерално затлъстяване. Този тип диета повлява едновременно двата
ключови патофизиологични механизма за развитие на заболяването – инсулиновата резистентност и бета-клетъчната дисфункция. (ЯС)
*
HOMA-IR
Homeostatic
Model
Assessment for Insulin Resistance (хомеостазен модел за оценка на инсулиновата резистентност) www.mdcalc.com/homair-homeostatic-model-assessment-insulinresistance
Използвани източници:
1. Kahleova H., Tura A., Hill M. et al. A
Plant-based dietary intervention improves
beta-cell function and insulin resistance in
overweight adults: A 16-week randomized
clinical trial. Nutrients 2018, 10 (2):189
www.mdpi.com/2072-6643/10/2/189/htm
2. Tonstad S., Butler. T., Yan R., Fraser E.
Type of vegetarian diet, body weight, and
prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care
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2009; 32:791-796 www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2671114
3. Snowdon A., Phillips L. Does a vegetarian diet reduce the occurrence of diabetes? Am. J. Public Health 1985; 75: 507–
512
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1646264
4. Vang A., Singh N., Lee W. et al. Meats,
processed meats, obesity, weight gain and
occurrence of diabetes a mong adults: Findings from Adventist Health Studies. Ann.
Nutr. Metab. 2008; 52:96–104 www.karger.
com/Article/Abstract/121365
5. Barnard D., Cohen J., Jenkins A. et al. A
low-fat vegan diet improves glycemic control
and cardiovascular risk factors in a randomized clinical trial in individuals with type
2 diabetes. Diabetes Care 2006; 29:1777–
1783 http://care.diabetesjournals.org/content/29/8/1777.long
6. Barnard D., Gloede L. Cohen J. et al. A
low-fat vegan diet elicits greater macronutrient changes, but is comparable in adherence
and acceptability, compared with a more
conventional diabetes diet among individuals with type 2 diabetes. J. Am. Diet. Assoc.
2009; 109:263–272 www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2680723

Пет подтипа
на захарния
диабет тип 2
Захарният диабет тип 2
(ЗДТ2) е високо хетерогенен,
поради което шведски изследователи от Lund University предлагат неговото разделяне на пет
подтипа в зависимост от склонността към прогресия на заболяването и риска за появата на
диабетни усложнения.
Рекласификацията, предложена от Ahlqvist и съавтори, бе
публикувана в Lancet Diabetes
& Endocrinology (1). Нейните
автори са анализирали данните
на близо 9000 пациенти (5334
мъже и 3646 жени) с новодиагностициран ЗДТ2 и са идентифицирали пет различни фенотипа в зависимост от следните
шест различни изходни характеристики: наличие на антитела
към глутамат декарбоксилазата (GADA), биологична възраст
при поставяне на диагнозата,
индекс на телесна маса (BMI),
гликиран хемоглобин (HbA1c) и

хомеостазен модел за оценка на
инсулинова резистентност и бета-клетъчна функция .
Резултатите на участниците
са били сравнени проспективно
по отношение на назначаваната терапия с антидиабетни средства и развитието на диабетни
усложнения.
Така например, за подгрупа
3 е бил характерен по-високият риск за диабетно бъбречно
заболяване (средно за 3.9 години проследяване), в сравнение с
подгрупи 4 и 5. Подгрупа 3 се е
отличавала и с най-висока инсулинова резистентност.
В подгрупа 2 е наблюдаван
най-висок риск за ретинопатия
(1.6 пъти в сравнение с останалите подгрупи) и инсулинов дефицит.
Въпреки отчетливите различия, при всички пациенти със
ЗДТ2 се назначава сходно антидиабетно лечение, без да се отчита различната им склонност
към прогресия на заболяването и развиитето на усложнения.
В този смисъл, препоръките за
индивидуализиране на терапията остават без реално приложение в клиничната практика.

Предлаганата
рекласификация
на ЗДТ2:
l Подтип 1 (n=577) - ранна изява на заболяването, нисък BMI, лош метаболитен контрол, инсулинов дефицит и наличие на GADA
l Подтип 2 (n=1575) - сходен фенотип с горния, инсулинов дефицит, но липса на GADA
(GADA-негативен)
l Подтип 3 (n=1373) - тежка
инсулинова резистентност и висок BMI
l Подтип 4 (n=1942) - затлъстяване, но без инсулинова
резистентност
l Подтип 5 (n=3513) - найчесто срещаният фенотип, леки
метаболитни нарушения, диаг-
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ностициране на заболяването в
напреднала възраст
Подгрупи 1 и 2 са с най-висок HbA1c при откриване на диабета, както и с трайно по-лош
гликемичен контрол, включително и с най-висока честота на диабетна кетоацидоза (ДКА), в резултат на инсулиновия дефицит,
по време на проследяването им.
Попадащите в тези две подгрупи се нуждаят от по-интензивна глюкозо-понижаваща терапия, както и от по-ранно
включване/преминаване на инсулин. При тях не е подходящо използването на инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2i), който са свързани с повишен риск
за ДКА. По-подходящи са средства, които стимулират инсулиновата секреция или инсулин.
Подгрупа 3 се отличава с повисока честота на неалкохолна
чернодробна болест (NAFLD)
и матаболитен синдром (МетС).
NAFLD се смята за една от проявите на МетС. Понастоящем
няма одобрена медикаментозна
терапия за лечение на NAFLD,
но диетата за редукция на телесното тегло и редовната физическа активност доказано намаляват чернодробната липогенеза при пациентите с МетС и
ЗДТ2 (2).
За попадащите в тази група е
важно да спазват стриктна диета с цел да постигнат значителна загуба на телесно тегло, редукция на висцералната мастна
тъкан и на чернодробната стеатоза. Необходима им е и редовна физическа активност за намаляване на инсулиновата резистентност, поддръжка на телесното тегло и подобряване на
липидния статус.
За тях са по-подходящи антиабетни средства, които понижават инсулиновата резистентност, като metformin и
pioglitazone. При поява на албуминурия, е необходимо да се
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назначи терапия с инхибитори
на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (АСЕ инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери) с цел да се осигури
бъбречна протекция.
Конкретни представители на
два по-нови класа глюкозо-понижаващи средства като SGLT2
инхибиторът empagliflozin и рецепторните агонисти на глюкагон-подобния пептид-1 (GLPRA) liraglutide и semaglutide,
освен че постигат значима загуба на телесно тегло и осигуряват добър гликемичен контрол, се свързват при случаите
със ЗДТ2 и висок сърдечносъдов риск и с допълнителни благоприятни бъбречни ефекти.
Необходимо е да се подчертае, обаче, че данните за подобни ползи са от проучвания за
сърдечносъдови (тип CVOT), а
не за бъбречни крайни резултати. Също така, данните за сърдечносъдова и бъбречна протекция, установени в проведените
до момента CVOT, не могат да
бъдат екстраполирани за цялата диабетна популация, нито за
случаите с нисък сърдечносъдов риск.
Резултатите от проучването
Lira-NAFLD показаха, че шестмесечното лечение с liraglutide
1.2 mg/дневно води до значима
редукция с 31% (p<0.0001) на
чернодробната стеатоза (мастното съдържание на черния
дроб - LFC) при пациенти с незадоволителен контрол на ЗДТ2,
като този благоприятен ефект
се дължи най-вече на постигната загуба на тегло (няма промяна в LFC при случаите, които не са постигнали редукция на
теглото си) (3). Необходими са
допълнителни проучвания, които да потвърдят, че понижаването на LFC може да доведе до
сигнификантно забавяне на прогресията на чернодробната фиброза при пациентите със ЗДТ2
и NAFLD.
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Данните от анализа на шведските изследователи показват,
че най-често в клиничната практика metformin се назначава на
пациенти, които отговарят на
характеристиките на подгрупа
2 и най-рядко на такива, които
попадат в подгрупа 1.
Парадоксален е фактът, че делът на лекуваните с метформин
е нисък и в подгрупа 3, а това
са именно случаите, които биха
имали най-голяма полза от този
медикамент!
Не е бил установен общ генетичен вариант за всички подтипове на ЗДТ2. Не са наблюдавани и разлики между отделните подгрупи по отношение на
риска за сърдечносъдов инцидент или за инсулт след изключване на влиянието на възрастта
и пола.
Новото
подразделяне
на
ЗДТ2 на пет отделни подтипа,
в сравнение с класическата класификация, дава възможност за
идентифициране на пациентите с най-висок риск за диабетни усложнения към момента на
постяване на диагнозата, облекчава изучаването на различните патогенетични механизми за
развитие и прогресия на заболяването и улеснява избора на
начална и допълваща терапия,
включително и за осигуряване
на протекция на краен таргетен
орган като например бъбреците. (ДЯ)
Използвани източници:
1. Ahlqvist E., Storm P., Karajamaki A. et
al. Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes:
a data-driven cluster analysis of six variables. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 doi:
10.1016/S2213-8587(18)30051-2 www.thelancet.com/pdfs/journals/landia/PIIS22138587(18)30051-2.pdf
2. Prat L. Tsochatzis E. The effect of antidiabetic medications on non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Hormones 2018:
1–11 https://link.springer.com/article/10.1
007%2Fs42000-018-0021-9
3. Petit JM., Cercueil JP., Romaric Loffroy R. et al. Effect of liraglutide therapy
on liver fat content in patients with inadequately controlled type 2 diabetes.The Lira-NAFLD Study. J Clin Endocrinol Metab.
2017;102(2):407-415 https://academic.oup.
com/jcem/article/102/2/407/2972074
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Нови
стратегии
за лечение
на диабетно
бъбречно
заболяване
Диабетната бъбречна болест
(ДББ, диабетната нефропатия ДН)* е причина за над 40% от
новодиагностицираните случаи
на терминално бъбречно заболяване (бъбречна недостатъчност БН)** в световен мащаб. Дългогодишната експозиция на хипергликемия и артериална хипертония предизвиква преждевременна загуба на специализираните
гломерулни клетки (подоцити),
което води до патологична фиброза, възпаление и албуминурия (1).
Текущите методи за лечение
на ДББ са фокусирани върху
контрола на кръвната глюкоза и
артериалното налягане, за което
се разчита основно на инхибиторите на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAASi).
За тях е доказано, че забавят
прогресията на ДББ (повлияват благоприятно алмубинурията, в допълнение на антихипертензивното им действие), но нямат ефект върху превенцията на
ДББ.
Клинични проучвания с
конкретни рецепторни агонисти на глюкагон-подобния пептид 1 (GLP-1 RA) и инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2i) при
пациенти със захарен диабет
тип 2 (ЗДТ2), макар да са фокусирани върху крайния сърдечносъдов изход (CVOT), показаха благоприятни ефекти
на тези глюкозо-понижаващи
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средства за превенция и лечение на ДББ, надхвърлящи
ефектите върху хипергликемията.
Двата GLP-1 RA - liraglutide
(резултати от LEADER) и
semaglutide
(резултати
от
SUSTAIN), добавени към стандартна терапия за ЗДТ2, включително с RAASi, намаляват значимо честотата на новопоявила
се персистираща макроалбуминурия.
Прогресията на бъбречното
заболяване (удвояване на серумния креатинин, терминално бъбречно заболяване или фатален
изход в резултат на бъбречно заболяване), обаче не е сигнификантно намалена (резултати от
проучването LEADER).
Empagliflozin (SGLT2i), добавен към стандартна терапия за ЗДТ2, забавя прогресията на ДББ (резултати от проучването EMPA-REG OUTCOME),
като подобни данни има и за
canagliflozin (резултати от проучването CANVAS).
За пълното изясняване на потенциалните бъбречни ползи,
демонстрирани от посочените
GLP-1 RA и SGLT2i в проведените CVOT, са необходими следващи проучвания с първичен показател за краен изход промените в бъбречната функция (забавяне на прогресията на ДББ).
Необходимо е да се подчертае също така, че наблюдаваните предимства на тези антидиабетни средства не трябва да се
екстраполират от пациенти с висок риск за сърдечносъдово/бъбречно заболяване (участниците
в посочените CVOT) върху останалата популация със ЗДТ2,
нито върху пациенти с новодиагностициран ЗДТ2 и нисък риск
за увреждане от диабета на таргетен орган.
Някои от новите глюкозопонижаващи медикаменти от класа на SGLT2 инхибиторите и на
GLP-1 агонистите показаха оку-
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ражаващи резултати при болни
със ЗДТ2 и висок сърдечносъдов риск:
l empagliflozin бе свързан с
39% (съотношение на вероятностите - HR 0.61, p<0.001) понисък риск за новопоявило се
или влошаващо се бъбречно заболяване (прогресия към макроалбуминурия, удвояване на серумния креатинин, иницииране
на бъбречно-заместителна терапия или смърт поради бъбречна причина) в сравнение с плацебо, според вторичен анализ
на
проучването
EMPA-REG
OUTCOME (2).
След период на проследяване от 3.1 години, в групата е
empagliflozin e отчетена сигнификантно по-ниска честота на

влошена нефропатия (12.7 срещу 18.8%, р<0.001). Удвояване
на стойностите на серумния креатинин е имало при 1.5% (в групата с empagliflozin) срещу 2.6%
(в контролната плацебо група),
което е намаление на относителния риск с 44%. Прогресия
към диализа е наблюдавана при
0.3% в групата на емпаглифлозин спрямо съответно 0.6% (два
пъти по-ниска честота).
l canagliflozin има вероятни
ползотворни ефекти върху прогресията на албуминурията, като
бе свързан с 40% редукция на
загубата на бъбречна функция
(оценена посредством намалението в скоростта на гломерулната филтрация - GFR), необходимостта от бъбречно-заместител-
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на терапия (прогресията към диализа) или фатален изход в резултат на бъбречно заболяване, според резултатите от проучванията CANVAS и CANVASR (3).
Наскоро американската Агенция за храните и лекарствата (FDA) включи предупреждение в лекарствената инструкция
на медикамента (boxed warning)
за свързан с неговото приложение значителен риск за ампутация на долен крайник и стъпало (два пъти по-висока честота в
сравнение с плацебо – съответно 5.9 спрямо 2.8 случая на 1000
пациенти) (4). По-често срещани
са ампутациите на палеца и на
предната част на ходилото.
l liraglutide, в сравнение с
плацебо, намалява с 22% сборния показател за краен изход,
включващ новопоявила се персистираща макроалбуминурия,
персистиращо удвояване на серумния креатинин, терминално
бъбречно заболяване или фатален изход в резултат на бъбречно заболяване (5.7% срещу 7.2%
при плацебо, HR 0.78, р=0.003).
Този благоприятен резултат се
дължи предимно на намалената
честота на новопоявила се персистираща албуминурия с 26%
в групата с лираглутид спрямо
плацебо (HR 0.74; p=0.004). Данните са от вторичен анализ на
проучването LEADER за период
от 3.8 години (5).
Цитираните по-горе проучвания показват, че SGLT-2i имат
ефект предимно върху забавяне
на влошаването на GFR, която е
отговорна за развитието на терминално бъбречно заболяване,
докато GLP-1 RA имат предимно ефекти върху албуминурията,
която е показател за структурно
бъбречно увреждане. (ИТ)
* Диабетната нефропатия представлява увреждане на бъбречните гломерули вследствие диабетна микроангиопатия
** Терминалното бъбречно заболяване
се дефинира като удвояване на нивото на
серумния креатинин, прогресия към диализа
или смърт, причинена от бъбречна причина
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Използвани източници:
1. Schneider D. A new era in diabetic kidney disease. Medpage Today, December
2017
www.medpagetoday.
c om / r e a d i n g - r o om / endo c r i ne - s o c i e t y /
diabetes/70019?xid=nl_mpt_DHE_20171 2 - 2 1 & eu n = g 5 6 9 1 8 5 d 0 r & p op = 0 & b a = 1
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medium=email&utm_campaign=Daily%20
Headlines%202017-12-21&utm_
term=Daily%20Headlines%20-%20Active%20User%20-%20180%20days
2. Wanner C., Inzucchi S., Lachin J. et al.,
for the EMPA-REG OUTCOME investigators.
Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. New England Journal
of Medicine 2016; 375:323-334 www.nejm.
org/doi/10.1056/NEJMoa1515920
3. Neal B., Perkovic V., Mahaffey K. et al.
Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. New England
Journal of Medicine 2017 www.nejm.org/
doi/10.1056/NEJMoa1611925
4. FDA drug safety communication: FDA
confirms increased risk of leg and foot amputations with the diabetes medicine canagliflozin (Invokana, Invokamet, Invokamet
XR). July 2017 www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm557507.htm
5. Mann J., Orsted D., Brown-Frandsen K. et
al., for the LEADER Steering Committee and
Investigators. Liraglutide and renal outcomes
in type 2 diabetes. New England Journal of
Medicine 2017; 377:839-848 www.nejm.org/
doi/10.1056/NEJMoa1616011

Инсулин
degludec по-нисък
риск за тежка
хипогликемия
при ЗДТ2
В кратката лекарствена характеристика (КЛХ) на Tresiba (инсулин degludec) са включени данни за сърдечносъдови крайни резултати и по-нисък риск за тежка
хипогликемия в сравнение с инсулин glargine U100, в съответствие
с двугодишните резултати от проучването DEVOTE* (1, 2).
Това мултинационално, двойносляпо, изпитване от типа лечение
до постигане на целта (treat-totarget) е проведено при възрастни хора със захарен диабет тип
2 (ЗДТ2) и висок изходен сърдеч-

носъдов риск (общо 7637 участници) за период от 104 седмици
с цел изследване на ефикасността и профила на безопасност на
инсулин degludec, прилаган при
3818 пациенти. Всички участници са били в началото на рандомизацията с незадоволителен контрол на ЗДТ2 и установено атеросклеротично сърдечносъдово заболяване и/или бъбречно заболяване (при 85.2% от цялата група).
Резултатите от проведения
time-to-event (време до събитието) анализ показват, че инсулин
degludec (Tresiba на Novo Nordisk
) e поне толкова ефикасен, колкото е инсулин glargine U100 (изпълнен предварително заложен
критерий за не-инфериорност)
по отношение на първичния краен показател – възникване на първо значимо нежелано сърдечносъ-

дово събитие (MACE), дефинирано като смърт от сърдечносъдова причина, нефатален миокарден
инфаркт или нефатален инсулт
(8.5% в групата с degludec спрямо 9.3% при терапия с glargine,
съотношение на вероятностите HR 0.91, р<0.001 за неинфериорност).
Наред с това, инсулин degludec
е бил свързан с 40% ститистически значимо по-ниска честота на
епизоди на тежка хипогликемия
(p<0.001); абсолютна разлика от
1.7% (вторичен краен показател)
в сравнение с инсулин glargine
U100 - честота 4.9% спрямо съответно 6.6% (HR 0.73; р<0.001
за супериорност/превъзходство) в
полза на инсулин деглудек (1).
Броят пациенти, които е необходимо да бъдат лекувани с
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degludec вместо с glargine, за да
се избегне един тежък епизод на
хипогликемия, е 40.
Двата базални инсулина са
аплицирани еднократно дневно
вечер, в периода между вечерята
и лягането за нощен сън. В групата с деглудек е регистрирана и
53% по-ниска честота на нощна
тежка хипогликемия в сравнение
с гларжин (0.65 спрямо 1.40 епизодa на 100 пациенто-години; HR
0.47, p<0.001).
Вследствие на тези резултати,
Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) одобри промяна в КЛХ на Tresiba
като единствен базален инсулин с
по-ниска честота на тежка хипогликемия в сравнение с инсулин
glargine U100 (2).
Данни от предишни проучвания с отворен дизайн демонстрираха по-малка вариабилност на
глюкозо-понижаващия ефект през
различните дни и по-ниска честота на хипогликемия при лекувани с инсулин degludec пациенти в сравнение с инсулин glargine,
но до момента липсваха данни относно профила на сърдечносъдова
безопасност на degludec.
Tresiba (инсулин degludec) e
базален инсулин, одобрен за подобряване на гликемичния контрол при пациенти със ЗД. (ДЯ)
* DEVOTE – Trial Comparing Cardiovascular
Safety of Insulin Degludec versus Insulin
Glargine in Patients with Type 2 Diabetes at
High Risk of Cardiovascular Events
Изходни данни на участниците от 20
държави: средна възраст 65 години; средна
продължителност на диабета 16.4 години;
средно ниво (±SD) на гликирания хемоглобин
8.4±1.7%, като 83.9% от участниците са
получавали инсулин.
На 24-ия месец средното ниво на гликирания
хемоглобин е било 7.5±1.2% във всяка група,
докато средното ниво на плазмената глюкоза
нагладно е било сигнификантно по-ниско в
групата с degludeс.
Използвани източници:
1. Marso S., McGuire D., Zinman B. et al., for
the DEVOTE Study Group. Efficacy and safety
of degludec versus glargine in type 2 diabetes.
N Engl J Med 2017; 377:723-73 www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615692
2.
www.healio.com/endocrinology/diabetes/
news/online/%7B3822c9c6-3dc9-4fb6-a7b730cc737d9a6b%7D/fda-approves-includingcv-safety-data-in-insulin-degludec-label
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Бариатричната хирургия
подобрява албуминурията

това краткосрочно за една до 3
години и дългосрочно за 4 до 10
години (средно 61 месеца).
При 80% е било установено подобрение на албуминурията, оценена като съотношение албуминкреатинин в урината (uACR), като
при 50% е наблюдавано обратно

При пациенти с диабетна нефропатия бариатричната хирургия
води до значимо подобрение на
албуминурията, показваха резултатите от проспективно проучване, проведено в Cleveland Clinic.
В него са участвали 101 пациенти
с морбидно затлъстяване и албуминурия, подложени на тази оперативна интервенция през периода 2005-2014 и проследени след

развитие към нормоалбуминурия.
Всичките участници са били с изходно uACR =/>30 mg/g, средно
80 mg/g. Другите изходни параме-

три са: средна възраст 53 години,
56% - жени и среден индекс на телесна маса (BMI) 43 kg/m2.
Бариатричната хирургия може
да подобри метаболитния контрол
при пациенти със захарен диабет
тип 2 (ЗДТ2) и затлъстяване, като
в някои от случаите дори води до
нормализиране на глюкозната хомеостаза. Поради това, тя често е
наричана метаболитна хирургия.
Резултатите от настоящото проучване за първи път показват,
обаче, че интервенцията (Roux-enY стомашен байпас - RYGB при
75% и ръкавна гастректомия – SG
при 25%) може да има благоприятно влияние и върху бъбречното увреждане, в резултат на ЗД.
Потенциално, може да се търсят

Захарният диабет и затлъстяването - свързани със някои
злокачествени заболявания

Наличието на захарен диабет (ЗД тип 2) и наднормено телесно тегло (индекс на телесна маса, ИТМ =/>25 kg/m2) са отговорни за около 792 000 нови случая (6% от общия брой) на
злокачествени заболявания в световен мащаб, според проучване в 175 страни по света, публикувано в списаниe Lancet
Diabetes & Endocrinology (1).
Най-честите злокачествени заболявания, в резултат на ЗДТ2
и затлъстяване, са чернодробен карцином (при мъжете) и ендометриален карцином (при жените)
Анализът включва 18 неопластични заболявания, чиято честота е проследена след 10-годишна експозиция на различни рискови фактори. Високият ИТМ е
бил свързан с 3.9% и ЗД с 2% от новите случаи на тези заболявания.
Случаите на злокачествени заболявания
са били почти два пъти по-чести при
жени, отколкото при мъже. Най-чест при
жените е бил ракът на гърдата (29.7%),
следван от ендометриалния карцином
(24.5%). При мъжете най-чести са били
чернодробният карцином (42.8%) и ракът на дебелото черво (21.4%).
Освен ЗДТ2 и наднорменото телесно
тегло, други модифицируеми рискови фактори, отговорни за
развитието на голяма част от злокачествените заболявания,
са тютюнопушенето, прекомерният прием на алкохол, ултравиолетовата радиация и заседналият начин на живот.
Проучване на American Cancer Society установи, че предотвратимите случаи на злокачествени заболявания достигат
40%, а фактори от начина на живот са причина за 45% от
смъртните случаи от рак (2). Най-значими фактори са тютюнопушенето (19% от всички случаи на злокачествени заболя-

20

вания), наднорменото телесно тегло (7.8%) и приемът на алкохол (5.6%).
По отношение на специфичните ракови заболявания, пропорцията на потенциално модифицируемите рискови фактори е над 15% за 15 (от 26 вида заболявания), като тя варира
от 100% при цервикалния карцином и саркома на Kaposi, до
4.3% при овариалния карцином.
С висока степен на превенция са малигненият меланом
(95.1%), аналният карцином (88.2%), белодробният карцином
(85.8%), ракът на ларинкса (83.2%), злокачествените заболявания на орофаринкса, назалната кухина и параназалните синуси (77.9%).
Най-много предотвратими случаи на
злокачествено заболяване, свързани с
начина на живот, са възможни при белодробния карцином. За мъжете на следващите места се нареждат малигненият меланом, колоректалният карцином
и ракът на пикочния мехур. За жените
това са ракът на гърдата, злокачествените заболявания на половите органи и колоректалният карцином.
Тютюнопушенето е отговорно за 30%
от всички случаи на фатален изход в резултат на злокачествено заболяване, но се очаква затлъстяването да играе все поголяма роля като основен онкогенен рисков фактор. (ИТ)
Използвани източници:
1. Pearson-Stuttard J. et al. Worldwid burden of cancer attributable to diabetes and
high body-mass index: a comparative risk assessment. Lancet Diabetes Endocrinol
2017; DOA:10.1016/S2213-8587(17)30366-2
2. Islami F. et al. Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to
potentially modifiable risk factors in the United States CA: Cancer J Clin 2017;
doi:10.3322.caac.21440
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Заболяването е сред най-честиползи от бариатричната хирургия
ята на бъбречното увреждане при
те причини за слепота във възраси за протекция на други таргетни
пациенти с изходна диабетна нетовата група 20-74 години в разоргани като например сърце или
фропатия. (ДЯ)
витите страни. Глаукомата, катаретина.
рактата и други очни заболявания
Една година след RYGB е ресе развиват по-рано при диабетгистрирано средно понижение на
ната популация.
BMI до 32 kg/m2 и средна загуба
Освен продължителността на
на телесно тегло с 25%. В групадиабета, фактори, повишаващи
та със SG средното понижение е
риска или свързани с ретиносъответно - BMI 37 kg/m2 и средпатия, са хроничната хиперглина загуба на телесно тегло с 16%.
кемия, нефропатия, артериалСредното ниво на HbA1c е досна хипертония и дислипидемия.
тигнало съответно 6.7% и 6.8%,
Интензивната терапия на диабеа средното понижение на uACR е
та с цел постигане на близки до
било най-малко с -44 mg/g.
нормалните стойности на кръвДокато в началото на проучната глюкоза са свързани с преването 61% от пациентите са се
венция и/или забануждаели от инсувяне на прогресилин за поддържане
ята на диабетната
на гликемичния конретинопатия.
трол, в края на проРе т и н о п а т и я т а
следяването
този
прогресира от леки
дял се е понижил
непролиферативдо 27% (р<0.0001).
ни аномалии, коиПостигнато е било
то се характеризизначимо
увеличерат с повишен брой
ние на дела пациенмикроаневризми. С
ти, които не са нужвлошаване на забодаели от нито едно
ляването е налице
антидиабетно лекарНормално зрение
Зрение при диабетна ретинопатия
повишен съдов перство - от 4% в намеабилитет и оклучалото до една треОптималният гликемичен конзия, което е характерно за прота (33%) в края на наблюдението
трол, ефективната антихипертенгресията от умерена и тежка не(р<0.0001). Нуждата от прием на
зивна терапия и нормализирапролиферативна диабетна ретиинхибитори на ренин ангиотензин
нопатия (NPDR) към пролифене на стойностите на серумниалдостероновата система (РААС)
ративна диабетна ретинопатия
те липиди са най-важните мерки
- АСЕ инхибитори и ангиотензин
(PDR). Последната се характериза превенция на диабетната ретирецепторни блокери - също се е
зира с разрастване на нови крънопатия, според новите указания
понижила от 87 на 58%.
воносни съдове в ретината и задна
American
Diabetes
Association
В края на краткосрочното проната част на стъкловидното тяло.
(ADA),
публикувани
в
списание
следяване, препоръчваното от
Загубата на зрение настъпва по
Diabetes Care (1).
Американската диабетна асоциняколко механизма. Централното
Диабетната ретинопатия е спеация ниво на HbA1c <7% e било
зрение може да е увредено в рецифично невросъдово усложнепостигнато при 72% от участнизултат на оток на макулата, порание на диабет тип 1 (ДТ1) и диаците, като този показател за доди повишен съдов пермеабилитет
бет тип 2 (ДТ2). Честотата му е в
бър гликемичен контрол е бил
и/или липса на капилярна перфусилна зависимост с давността на
поддържан при 73% до края на
зия.
диабета и на ефикасността на глипроучването.
Новообразуваните кръвоноскемичния контрол. Според данниАвторите препоръчват да се
ни съдове и контракцията на фите от мета-анализ на 35 клинични
проведе рандомизирано клинично
брозната тъкан на ретината водят
проучвания за периода 1980-2008,
проучване, в което да се сравнят
до тракционно й отлепване, което
честотата на диабетната ретинодългосрочните ефекти на бариае свързано с тежка и често неопатия и на пролиферативната дитричната хирургия спрямо терабратима загуба на зрение.
абетна ретинопатия е съответно
пията на албуминурията с РААС
35.4 и 7.5%.
В новите кръвоносни съдове
блокери за забавяне на прогреси-

Диабетна
ретинопатия
– превенция,
диагноза
и терапия
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Основни препоръки за скрининг:
l възрастни с ДТ1 трябва да преминат обстоен преглед от
офталмолог в рамките на пет години от началото на диабета
l пациенти с ДТ2 трябва да преминат обстоен преглед от
офталмолог към момента на диагностицирането на диабета
l при липса на данни за ретинопатия при един или повече годишни прегледи, изследванията могат да се извършват
и през две години. Ако има данни за прогресия на ретинопатията или загуба на зрение, очните прегледи трябва да се
извършват през по-кратки периоди
l жени с ДТ1 или ДТ2, които плануват забременяване или

които са забременели, трябва да бъдат информиране за риска за развитие или влошаване на ретинопатията
l очни прегледи трябва да се извършат преди бременността или през първия триместър при пациентки с ДТ1 или
ДТ2, като жените се проследяват през всеки триместър и
до една година след раждането, според тежестта на ретинопатията
l висококачествените снимки на ретината могат да се използват като средство за скрининг, но те не заместват подробния очен преглед

Основни препоръки за терапията:
l навременно насочване към офталмолог на пациенти с оток

тивна диабетна ретинопатия

на макулата, тежка непролиферативна диабетна ретинопатия
или пролиферативна ретинопатия
l лазерната фотокоагулация намалява риска за загуба на
зрение при пациенти с високо рискова пролиферативна диабетна ретинопатия и в някои случаи при тежка непролифера-

l интравитреално инжектиране на анти-VEGF средства се

може да се развие кървене с последващ кръвоизлив в пре-ретината или стъкловидното тяло. Тези
клинично видими съдови промени може да са съпътствани с увреждане на невроните и загуба на
зрение.

Превенция
Скринингът за диабетна ретинопатия зависи от прогресията и
рисковите фактори за заболяването. Основните препоръки са:
l ДТ1 – преглед от офталмолог
в рамките до пет години от началото на заболяването
l ДТ2 – преглед от офталмолог
към момента на поставяне на диагнозата
l жени с диагностициран диабет, които планират забременяване или са бременни – преглед от
офталмолог преди бременността
или през първия триместър
Ретинопатията рядко се развива
през първите 3-5 години при ДТ1.
Тъй като усложнението се проявява в рамките на пет години от началото на хипергликемията, възрастни пациенти с ДТ1 трябва да
преминат очен преглед в този период.
Около 20% от болните с ДТ2
са с ретинопатия към момента на
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прилага при DME, засягащ централното зрение
l наличието на ретинопатия не е противопоказание за прием

на ацетилсалицилова киселина (ASA) за кардиопротекция,
тъй като ASA не повишава риска за кръвоизлив в ретината

диагностициране на диабета. Затова е необходим своевременен
преглед от офталмолог. Последващи прегледи се извършват веднъж
годишно при пациенти с без или с
минимална ретинопатия.
Бременността може да ускори
диабетната ретинопатия при наличието на ДТ1 или ДТ2. Жени,
които развиват гестационен диабет, не са с повишен риск за диабетна ретинопатия през бременността.
При пациентки с ДТ1 и ДТ2,
които са забременели, трябва да
се извърши очен преглед през
първия триместър с последващи
контролни прегледи, според тежестта на ретинопатията. Ранното
диагностициране, стриктното проследяване и терапията на ретинопатията са свързани с превенция
на 98% от случаите на загуба на
зрение в резултат на диабетна ретинопатия.

Терапия
Докато оптимизиране на стойностите на кръвната глюкоза,
липидите и артериалното налягане, успоредно с детайлния очен
преглед, намаляват значително
риска за загуба на зрение при
ретинопатия в резултат на диабет, значителна част болните
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могат да развият диабетен оток
на макулата (DME) или пролиферативни промени, които налагат специализирано лечение с
фокална лазерна фотокоагулация (исторически златен стандарт) или в по-ново време с лекарства, неутрализиращи съдовия ендотелен растежен фактор
(анти-VEGF средства), приложени интравитреално.
Панретиналната лазерна фотокоагулация (PRP) намалява риск
за загуба на зрението при PDR.
С най-голяма полза са пациенти,
които при първоначалната диагноза са с високорискови характеристики: дискова неоваскуларизация,
по-голяма или равна на една четвърт от дисковата площ; дискова
неоваскуларизация с кръвоизлив
в стъкловидното тяло; кръвоизлив
в стъкловидното тяло с ретинална
неоваскуларизация, по-голяма или
равна на половината от дисковата
площ. (ИТ)
За допълнителна информация:
В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.bg) има десетки статии за диагноза и
лечение на диабетната ретинопатия
Използван източник:
1. Diabetic Retinopathy: A Position Statement
by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2017; 40: 412-418 http://care.diabetesjournals.org/content/40/3/412.full-text.pdf
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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
грешно използване
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Спонтанна
коронарна
дисекация
Спонтанната коронарна дисекация (SCAD) съставлява между 23 и 36% от случаите на остър миокарден инфаркт (ОМИ)
при млади или на средна възраст жени. Малка част от тези
инциденти са свързани с бременност.
При инцидент на внезапна
сърдечна смърт при жени преди
четвъртото десетилетие патоанатомично следва насочено да
се търси SCAD. Суспектна находка е фибромускулната дисплазия на коронарните или на периферните артерии, докато атеросклеротичните изменения не
са типични.
Въпреки неизяснената патофизиология на SCAD, тя се асоциира с женския пол – подозира се връзка с нивата на женски полови хоpмони и екстракоронарните артериопатии. До
момента няма категорични данни за наследственост.
Обичайната клинична презентация е с картина на ОМИ, но
често установяването на SCAD
е забавено. Селективната коронарна артериография (СКАГ)
остава най-сигурния метод за
диагностика. Компютърната томографска ангиография (СТANGIO) не е метод на избор за
диагностициране на остра коронарна патология, в т.ч. и на
SCAD.
За клинична спецификация
на SCAD се използва класификацията на Saw, в която се разграничават четири ангиографски типа:
l Тип 1 – с типичния „флеп“,
различим рентгенографски двоен контур, често със забавяне
на контраста – наблюдава се в
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29–48% от случаите (фиг. 1А).
l Тип 2 – най-чест (52-67%)
- при него отсъстват горепосочените типични за дисекацията белези, а образът наподобява
този на дълга и дифузна коронарна стеноза. Той се подразделя на тип 2a – с възстановяване
на калибъра на съда дистално
(фиг. 1В) и тип 2б където стенозата обхваща цялото протежение на съда (фиг. 1С).
l Тип 3 – неразличими са
ангиографски от фокална атеросклеротична стеноза, в този
случай SCAD се доказва чрез
интралуминални образни методи, тази разновидност е сравнително рядка – до 3.9% (фиг.
1D).
l Тип 4 – е с образ на пълна
коронарна оклузия – това е най-

необичайната и рядка презентация, като диагнозата SCAD
може да се постави едва след
възстановяване на кръвотока
(фиг. 1E).
Обичайно е засегната една
артерия, но не е рядко и обхващането на няколко коронарни
съда, често в комбинация между
отделните типове (фиг. 1F).
Интракоронарното ултразвуково изследване (IVUS) и оптично-кохерентната томография
(OCT) са полезни диагностични
средства за оценка на фалшивия/истинския лумен. Приложението им трябва да е внимателно обмислено, тъй като тези методи крият значим риск от ятрогенни компликации на фона на
SCAD. OCT осигурява по-добра пространствена визуализация, но налага инжектиране на
контраст под налягане, което би
могло да разшири зоната на дисекация.
Консервативно поведение е
уместно при болни със стабилна хемодинамика и съхранен
дистален кръвоток в засегнатата артерия, без данни за исхемия. Желателно е тези пациенти да останат за кратко под на-

Фигура 1. Ангиографска класификация на SCAD –
тип 1 (A), тип 2а (В), тип 2б (С), тип 3 (D), тип 4 (Е), тип 1 и 2 (F)
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блюдение. По-голямата част от
SCAD с подобна клинична картина се стабилизират и „самоизлекуват“ в рамките на няколко месеца при адекватна медикаментозна терапия.
Данните за риска по време
на бременност при жени с предхождаща SCAD все още са недостатъчни. При такива случаи
е редно да се осъществи комплексно наблюдение от интердисциплинарен екип (кардиолог,
акушер-гинеколог, ангиолог).
При такива бременни често се наблюдават рецидивиращи оплаквания от гръдна болка, налагат се рехоспитализации. Препоръчва се прилагането на всички неивазивни методи за оценка (електрокардиография, ехокардиография, биохимични маркери), докато СКАГ е
показан само в случаите, високо суспектни за миокардна исхемия.
Смята се, че най-често посочената симптоматика не се
дължи на нова SCAD, а на интермитентен вазоспазъм, затова първи терапевтичен избор
са вазодилататорите, протектиращи коронарната констрикция
(блокер на калциевите канали,
нитро препарат).
Смята се, че периодичните
симптоми извън период на бременност могат да се повлияят от
ниско-дозирана прогестеронова
контрацепция. С цел събиране
на повече данни и допълнително
изясняване на тази патология,
през лятото на 2018 г. стартира насочено изследване EORPSCAD - European Observational
Research Platform SCAD study.
(ЯС)
Използван източник:
1. Adlam D., Alfonso F., Maas A., Vrints
C. Citation:European Society of Cardiology, Acute Cardiovascular Care Association,
SCAD Study Group: A Position Paper On
Spontaneous Coronary Artery Dissection.
Eur Heart J 2018;Feb 22:[Epub ahead of
print] https://academic.oup.com/eurheartj/
advance-article/doi/10.1093/eurheartj/
ehy080/4885368

Абдоминалното затлъстяване - рисков
фактор за
смърт при
сърдечна
недостатъчност?
Наличието на абдоминално затлъстяване, отчетено посредством
увеличената обиколка на талия-

та, е свързано с повишен риск за
смърт при пациентите със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване (СНзФИ), показа вторичен анализ на
проведеното в Япония проучване
TOPCAT* (1).
Тези резултати, на пръв поглед,
влизат в противоречие с досегашните данни, според които повишеният индекс на телесна маса
(BMI) е свързан с по-добра преживяемост при пациентите със
сърдечна недостатъчност (СН) т.нар. „парадокс на затлъстяването“.
Около половината от случаите
със СН са със СНзФИ. Честотата
на диагностициране на това нарушение се увеличава през последните години, но патофизиология-
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та му остава ненапълно изяснена.
Скорошни проучвания показаха, че развитието на СНзФИ е
свързано със системен проинфламаторен статус, често съпътстващ
патологични състояния като: затлъстяване, метаболитен синдром,
захарен диабет тип 2, артериална хипертония, белодробни заболявания, анемия и тютюнопушене.
Загубата на телесна мастна тъкан в областта на корема чрез физически упражнения, диета и промяна в начина на живот може да
се окаже благоприятно за удължаване на живота на тези пациенти,
като усилията трябва да са насочени към редукция на висцералната мастна тъкан, но без загуба на
мускулна маса.
За установяването на връзка
между увеличената обиколка на
талията и повишената смъртност
при СНзФИ, авторите на настоящия анализ са идентифицирали
3310 болни в TOPCAT със СНзФИ. От тях - 2413 са били с абдоминално затлъстяване, дефинирано като обиколка на талията >=88
cm при жените и >=102 cm при
мъжете.
Със СН 3-4 функционален клас
са били 35%, а с BMI >=30 kg/
m2 - 71%. В тази подгрупа е била
установена по-висока честота на
придружаващи заболявания като
захарен диабет, артериална хипертония, дислипидемия, прекаран миокарден инфаркт или ангина пекторис, предсърдно мъждене и обструктивна белодробна болест.
При пациентите с абдоминално затлъстяване, въпреки по-комплексната и високодозирана терапия, са регистрирани по-високи систолно артериално налягане
и сърдечна честота, но по-ниска
гломерулна филтрация.
При проследяването за 3.4 години са починали 500 болни. В
групата с абдоминално затлъстяване са отчетени 46 смъртни случая на 1000 човеко-години, докато при тези, непокриващи крите-
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риите за абдоминално затлъстяване, този показател е 41 починали
на 1000 човеко-години.
След отчитане на влиянието на
различни променливи, включително BMI, се установява, че наличието на абдоминално затлъстяване
е свързано с 52% по-висока обща
смъртност и с 50% по-висока сърдечносъдова смъртност.
Клиничното приложение на
тези резултати на този етап е
спорно, тъй като методиката на
проучването не позволява установяване на причинно-следствена
връзка и то не може да отговори
дали редуцирането на обиколката
на талията е свързано с по-добра
прогноза.
* TOPCAT - Treatment of Preserved Cardiac
Function Heart Failure with an Aldosterone
Antagonist
Използван източник:
1. Tsujimoto T., Kajio H. Abdominal obesity is associated with an increased risk
of all-cause mortality in patients with HFpEF. J Am Coll Cardiol 2017; 70:2739–2749
www.acc.org/latest-in-cardiology/journalscans/2017/11/30/11/07/abdominal-obesity-isassociated-with-an-increased-risk

Да бъдат или
да не бъдат
използвани
добавките
с омега-3
мастни
киселини за
вторична профилактика?
Мета-анализ, публикуван в началото на февруари 2018 в JAMA
Cardiology, поставя под въпрос
ползите от приложението на омега-3 мастни киселини (омега3МК). Добавянето към храната

26

на омега-3МК при високорискови индивиди не повлиява сигнификантно честотата на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) или
на значимите нежелани сърдечносъдови събития (1).
Разгледани са 10 рандомизирани контролирани проучвания, обхващащи почти 80 хиляди човека с инсулт, миокарден инфаркт
(МИ) или висок риск за ССЗ.
Анализът показва, че добавянето към диетата на омега-3МК за
една година няма ефект за снижаване на коронарните инциденти –
нефатален MИ (относителен риск
- RR, 0.97; р =0.40) или на смъртността (RR, 0.93; р =0.05). Омега-3МК не повлияват и значимите съдови инциденти (RR, 0.97;
р =0.10), инсулта (RR, 1.03; р
=0.56) или нуждата от реваскуларизация (RR, 0.99; р =0.61).
Тези резултати поставят под
въпрос препоръките на Аmerican
Heart Association (AHA), според
които, при подлежаща коронарна болест (исхемична болест на
сърцето – ИБС), сърдечна недостатъчност (СН), е уместен приемът на омега-3МК, с цел вторична профилактика (2).
Основната слабост на този мета-анализ е, че някои от включените проучвания са твърде малки,
използваната доза е недостатъчна или приложението твърде кратко. По отношение на почти всички дефинирани крайни цели, макар да не се достига статистическа значимост, тенденцията показва по-скоро полза от омега-3МК.
От друга страна, приемът на
омега-3МК на практика е без
странични ефекти, те са относително евтини и не малък брой
проучвания (3-6) показват убедителен позитивен ефект за снижаване на честотата на усложненията на ССЗ. Поради това, след МИ,
при систолна сърдечна недостатъчност (СН) или високи нива на
холестерол в липоротеините с ниска плътност (LDL-С) вероятно
ползите от приема на омега-3МК
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биха били по-големи от потенциалните рискове.
В представения анализ понижението на коронарните инциденти
с 10% и на смъртността със 7% в
групата, приемала омега-3МК, не
достига статистическа значимост,
но отделните проучвания показват по-скоро благоприятен ефект
на омега-3МК при всички форми
на ССЗ.
Включени
са
проучванията ORIGIN*, JELIS*, GISSI-HF*
и GISSI-P*, всички с поне 500
участника и продължителност на
прием на омега-3МК от една до
над шест години. Във всички десет
проучвания е използвана комбинация на омега-3МК в различно съотношение между eicosapentaenoic
acid (EPA) (от 226 до 1800 mg/
ден) и docosahexanoic acid (DHA)
(от нула до 1700 mg/ден). Около
23% от участниците са с ИБС, захарен диабет тип 2, високи нива
на LDL-C и триглицериди, при
около 15% има данни за употреба на статини.
През тази година се очакват резултатите от проучванията VITAL* в САЩ и ASCEND*
във Великобритания, обхващащи
повече от 40 000 човека с прием
на 1g омега-3МК дневно. Според
експертите, резултатите им ще покажат дали следва да се обсъжда
ревизия на настоящите препоръки, касаещи омега-3МК.
Други продължаващи проучвания с омега-3МК* са DOHEALTH*,
STRENGTH*,
и
REDUCE-IT*, като в някои от тях
дневната доза на омега-3МК е
между 2 и 4 g/ден, а в последните две омега-3МК се взимат като
добавка към статиновата терапия.
При назначаването на профилактика с омега-3МК не бива да
се подценява и субективният фактор, който неминуемо повлиява
комплайънса към всяко едно лечение. Много хора са по-склонни да
приемат добавка към диетата, отколкото още едно допълнително
лекарство.
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Indapamide

Sophtensif 1.5 mg
таблетки с удължено
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(1) КХП октомври 2013.
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При липсата на вредно въздействие и по-ниската себестойност на подобни добавки, препоръката за употребата им във вторичната профилактика би следвало да остане актуална, въпреки въпросителните относно реалните ползи, които повдига настоящият анализ.
* Използвани съкращения:
ORIGIN - The Outcome Reduction With Initial
Glargine Intervention
JELIS - Japan Eicosapentaenoic acid (EPA)
Lipid Intervention Study
GISSI-HF - Gruppo Italiano per lo Studio della
Sopravvivenza nell'Infarto – Heart Failure
GSSI-P - Gruppo Italiano per lo Studio della
Sopravvivenza nell'Infarto – Prevenzione
VITAL - the VITamin D and OmegA-3 TriaL
ASCEND - A Study of Cardiovascular Events
iN Diabetes
DO-HEALTH - Vitamin D3 - Omega3 - Home
Exercise - Healthy Ageing and Longevity Trial
STRENGTH - Outcomes Study to Assess
STatin Residual Risk Reduction With EpaNova in HiGh CV Risk PatienTs With Hypertriglyceridemia
Използвани източници:
1. Aung T., Halsey J., Kromhout D. et al. Associations of omega-3 fatty acid supplement
use with cardiovascular disease risks: metaanalysis of 10 trials involving 77,917 individuals. JAMA Cardiol. Published online January 31, 2018 https://jamanetwork.com/journals/CARDIOLOGY/articlepdf/2670752/
hoi170076supp1_prod.pdf
2. Harris W., Mozaffarian D., Eric Rimm E., et
al. Omega-6 Fatty Acids and Risk for Cardiovascular Disease A Science Advisory From the
American Heart Association Nutrition Subcommittee of the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; Council on Cardiovascular Nursing; and Council on Epidemiology
and Prevention. Circulation. 2009;119(6):902-7.
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.191627.
Epub 2009 Jan http://circ.ahajournals.org/
content/119/6/902.long
3. Del Gobbo L., Imamura F., Aslibekyan S.
et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid biomarkers and coronary heart disease: pooling
project of 19 cohort studies. JAMA Intern Med
2016; 176:1155-66. https://ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5183535/
4. Wang C., Harris W., Chung M. al. n-3 Fatty acids from fish or fish-oil supplements, but
not alpha-linolenic acid, benefit cardiovascular disease outcomes in primary- and secondary-prevention studies: a systematic review. Am
J Clin Nutr 2006; 84:5-17. https://pdfs.semanticscholar.org/4952/83151ed0131ed6634cb44e
26600960602b0c.pdf
5. Kris-Etherton P., Harris W., Appel L., American Heart Association. Nutrition C. Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and
cardiovascular disease. Circulation 2002;
106:2747-57. https://pdfs.semanticscholar.or
g/4952/83151ed0131ed6634cb44e2660096060
2b0c.pdf
6. Burr M., Fehily A., Gilbert J. et al. Effects
of changes in fat, fish, and fibre intakes on
death and myocardial reinfarction: Diet and Reinfarction Trial (DART). Lancet 1989; 2:75761. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S0140-6736(89)90828-3

28

Нови доказателства
за ползата
от ядките за
предпазване
от сърдечносъдови
заболявания
Ново проучване, публикувано
наскоро в Journal of the American
College of Cardiology, показа, че
консумацията на ядки общо, както и на някои определени видове,

като фъстъци и орехи, е свързана
с по-нисък риск за сърдечносъдови заболявания (ССЗ) (1).
Дизайнът на проучването е насочен за изясняване на ефекта на
различни видове ядки върху ССЗ.
Анализът на въпросниците от три
отделни проучвания показва, че
увеличеният прием на различни
видове ядки води до понижаване
честотата на ССЗ и исхемичната болест сърцето (ИБС), в частност.
В последните години се натрупват все повече доказателства,
че придържането към т.нар. ,,средиземномoрска“ диета има благоприятен ефект за превенция на
ССЗ (2). Преди пет години проучването PREDIMED* показа, че
приемът на 120 g фъстъци дневно
е свързан с 20% редукция на об-
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щата смъртност и с 28% намаление на значимите сърдечносъдови
инциденти (3).
Настоящото проучване разглежда три големи групи, включени в следните изследвания: Nurses’
Health Study, Nurses’ Health Study
II, и Health Professionals FollowUp Study, проведени между 1986
и 2012. Трите са със сходни резултати – участниците, консумиращи 30 g фъстъци пет или повече пъти в седмицата, имат 20%
по-нисък риск за ССЗ и 14% намаление на вероятността за мозъчносъдова болест.
Данните показват, че рискът се намалява с консумацията на фъстъци, но не и с приема
на фъстъчено масло. Установява
се също, че включването в диета
на орехи понижава с 21% на риска за ССЗ и със 17% на риска
за инсулт. Орехите се отличават
от останалите ядки по високото
съдържание на токоферол (витамин E).
Още един факт от това проучване заслужава внимание: въпреки високото съдържание на
калории в ядките, няма данни,
че умерената им консумация е
свързана с повишаване на телесното тегло. Парадоксално се отчита, че те дори биха могли да
имат положителен ефект при хората, които трябва да отслабнат,
тъй като предизвикват усещане
за ситост и съответно се намалява приемът на други калорични храни.
* PREDIMED - Primary Prevention of
Cardiovascular Disease with a Mediterranean
Diet
Използвани източници:
1. Guasch-Ferre M., Liu X., Malik V. Nut Consumption and Risk of Cardiovascular Disease
Volume 70, Issue 20, November 2017 DOI:
10.1016/j.jacc.2017.09.035
www.onlinejacc.
org/content/70/20/2519
2. Bao Y, Han J, Hu FB, et al. Association of
nut consumption with total and cause-specific
mortality. N Engl J Med. 2013;369(21):20012011.
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1307352
3. Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J, et al.
Primary Prevention of Cardiovascular Disease
with a Mediterranean Diet. N Engl J Med.
2013;368(14):1279-1290. www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1200303#t=article
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Призив към Европейския съвет за единни препоръки
за скрининг за рак на белия дроб
София бе домакин на 23 април на конференцията „Рак на белия дроб – ранна диагноза и
доказателства за скрининг“, организирана от
Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) и Европейския
алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ).
В Европейския съюз (ЕС) ракът на белия дроб
убива около 270 000 души годишно. В България той е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и петото по честота при жените. През 2016 г. с рак на
белия дроб са диагностицирани над 4000 българи.

чаи имат много висок риск за развитието на белодробен карцином.
Доц. д-р Димитър Калев от СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ - Варна представи данните за България, които показват, че над 70% от пациентите с рак на белия дроб у нас се диагностицират в трети и четвърти стадий на заболяването. Прогнозата за 5-годишна преживяемост при
тях е под 5%.
По-добра преживяемост
се наблюдава само при
пациенти с диагностициран карцином в ранен
стадий, което дава възможност за своевременно
оперативно и медикаментозно лечение. Ето защо
специалистите препоръчват ранна профилактика
и здравословен начин на
живот, като от съществено значение е идентифицирането на рисковите за
заболяването групи.

В конференцията участваха изследователи и експерти от 12 страни. Бяха
дискутирани методите и
резултатите от най-значимите постижения в областта на ранната диагноза и скрининга за рак
на белия дроб.
Д-р Абед Агбария, от
Медицински Център Асута, Тел Авив, Израел,
представи нов тест за
пълно геномно профилиране на солидни тумори.
Прилагането му разширява възможностите за лечение, като за всеки пациент се избират тези
таргетни терапии и клинични изпитвания, които
отговарят на молекулярните промени в тумора му. Тестът се предлага вече и в България и с него се откриват всички класове геномни изменения с >99% специфичност.
Тестът е предназначен за хора над 50 години, които са тежки пушачи (това са хора, които пушат един пакет дневно в продължение на
30 години или два пакета дневно в продължение на 15 години) или такива, които са изложени на цигарен дим от тежки пушачи. Тези слу-
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Конференцията завърши
с приемане на политически документ за необходимостта от разработване на Европейски препоръки за скрининг за
рак на белия дроб и призив към ЕС за сформиране на експертна група за
тази цел. Основните послания в документа са:
1. Европейската комисия трябва да възложи на
група експерти от ЕС, която да предложи препоръки за скрининг за рак на белия дроб до
2019/2020 и да спомага за тяхното приложение
2.
да
на
не
те
да
та

Страните-членки би трябвало да незабавно
планират скрининг с нискодозова компютъртомография с дългосрочна цел - въвеждана скрининг за рак на белия дроб в рамкина 18 месеца. Европейската Комисия може
съдейства за координацията чрез експертнагрупа.
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Предимства на
enzalutamide
пред
аbiraterone
като първа
линия терапия
на резистентен
на кастрация
карцином на
простатата
Ракът на простатата е най-честото злокачествено
заболяване при мъжете. Докато локализираният простатен карцином има
добра прогноза, кастрационно-резистентният рак на простатата (castration resistant
prostate cancer - CRPC)
е склонен да метастазира бързо в костите и
води до летален изход
в рамките на 1-3 години. Клинично CRPC се
проявява с биохимична
и рентгенографска прогресия, въпреки кастрационните нива на тестостерона.
В последните години бяха
регистрирани
нови
лекарства,
таргетиращи
андрогенната рецепторна сигнална система (abiraterone* и
enzalutamide**), които промениха терапията на напредналия рак на простатата. Въпреки удължената преживяемост, проблем е развитието както на кръстосаната резистентност между abiraterone

и enzalutamide, така и между
тези лекарства и таксаните.
Abiraterone и enzalutamide
първоначално са одобрени за
приложение след терапия с
docetaxel (втора линия терапия), като в последствие индикацията е бързо разширена и
при болни без предходно приложение на docetaxel (първа
линия терапия). Тяхното ранно
включване за лечение на CRPC
е оправдано поради добрия им
профил на безопасност и амбулаторното им приложение –
две важни предимства в сравнение с таксаните.
Към момента липсват директни проспективни проучвания, сравняващи ефикасността
на abiraterone и enzalutamide

при пациенти с CRPC, а само
няколко ретроспективни анализи.
Наскоро публикувани анализи на резултати от проучвания, на Fang M. и сътрудници
(1) и Chopra A. и сътрудници
(2), дават възможност за непряко сравнение на двете терапевтични възможности.
Системният обзор и метаанализ на Fang M. и сътрудници (1) е първият, който сравня-
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ва ефикасността на abiraterone
и enzalutamide при пациенти с
CRPC преди и след приложение на docetaxel.
В него, след обзор на 265
публикации, са установени 19
проучвания с 24 кохорти, които отговарят на предварително
зададените критерии: наличие
в дизайна на изследването на
обща преживяемост (в 17 кохорти) и на рентгенографски
установен период без прогресия на заболяването (в 13 кохорти).
Изходните
характеристики на пациентите (възраст,
процент със скор на Gleason
=/>8, изходна средна стойност
на простата-специфичен антиген – PSA в ng/ml) са били
сходни между групите с първа линия терапия с abiraterone (AX)
и първа линия терапия с enzalutamide (EX)
(преди приложение на
docetaxel), както и между групите с docetaxel
към abiraterone (DA)
и
docetaxel
към
enzalutamide
(DE)
(след приложението на
docetaxel).
Резултатите показват,
че в групите, преди прилагането на docetaxel,
enzalutamide (EX) удължава общата преживяемост (OS) с 5.9 месеца (р<0.001) и периода без рентгенографски установена прогресия на
заболяването (PFS) с 8.3 месеца (р<0.001), съотношение
на вероятностите - HR=0.47, в
сравнение с abiraterone (AX).
Предимствата
на
enzalutamide са се запазили и
след корекция на резултатите
спрямо изходния Gleason скор
до 19.5 месеца (за общата преживяемост) и 14.5 месеца (за
периода без прогресия на заболяването) (p<0.001 и за две-
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Taблица 1: Предимство на еnzalutamide пред abiraterone (със или без корекция
на резултатите спрямо изходния скор на Gleason) в месеци (р стойност)
Без корекция

С корекция

Predocetaxel

5.9 (<0.001)

19.5 (<0.001)

Postdocetaxel

0.8 (0.28)

1.5 (0.7)

Predocetaxel

8.3 (<0.001)

14.6 (<0.001)

Postdocetaxel

1.2 (0.02)

2.2 (<0.001)

те сравнения).
В групите след приложение на docetaxel, отново е регистрирано
предимство
на
enzalutamide (макар и несигнификантно) по отношение на
периода без прогресия на заболяването (1.2 месеца; р=0.02;
HR=0.82; 2.2 месеца, р=0.0007
след корек ция спрямо изходния Gleason скор), като не е
имало сигнификантна разлика
между двете групи по отношение на общата преживяемост.
В този мета-анализ на 19
клинични проучвания (24 кохорти) е сравнена ефикасността на abiraterone и enzalutamide
по отношение на общата преживяемост и/или периода без
прогресия на заболяването.
Установява се, че приложението на enzalutamide като
първа линия терапия е свързано с подобрение и на двата показателя, в сравнение с
abiraterone, при лечението на
CRPC преди приложението на
docetaxel. Установено е удължаване на периода на обща
преживяемост с 5.9 месеца и
на периода без прогресия на
заболяването с 8.3 месеца.
След корекция на резултатите спрямо изходния Gleason
скор, тези резултати са дори
още по-добри: съответно 19.5
и 14.6 месеца (таблица 1).
Резултатите
от
този
сравнителен
мета-анализ
показват
предимства на enzalutamide пред

abiraterone, и двата прилагани като първа линия терапия (преди docetaxel), за подобряване на общата преживяемост при пациентите с
CRPC.

ната от прогресия на заболяването преживяемост (HR=0.47,
средна разлика от 8.3 месеца)
в сравнение с първа линия терапия с abiraterone, използван
преди docetaxel. Това предимство е още по-изразено след
корекция на резултатите спрямо скора по Gleason.
Клиничният избор на секвенциална терапия при CRPC е
базиран предимно на консенсуси, а не на доказателствено
базирани данни. Това се дължи
най-вече на липсата на проспективни проучвания, които
директно да сравняват ефикасността на лекарствата по отношение на последователността,
в която се прилагат.
Решението за избор на терапевтични средства трябва
да се извършва на основата на
стойностите на биомаркерите при CRPC, клинични фактори като наличие на съпътстващи заболявания, цена на лечението, предпочитания на пациента и профил на безопасност
на избраните лекарства. (ИТ)

OS

PFS
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Обсъждане
Наскоро проведен от Chopra
и сътр. обединен анализ само
на големи фаза 3 клинични
проучвания
(PREVAIL,
AFFIRM, COU-AA-301 и COUAA-302) показа подобни, но с
по-малка сигнификантност, резултати (2).
Те
предполагат,
че
enzalutamide е с предимства
пред abiraterone по отношение на периода без рентгенографска прогресия на заболяването преди и след приложение на docetaxel, като разликите по отношение на общата
преживяемост между двата медикамента не са били значими.
Трябва да се има предвид, че
тези резултати не са били коригирани спрямо Gleason скор,
който е един от силните предиктори за преживяемост при
CRPC.
Изводите от мета-анализа на Fang M. и сътрудници (1) предполагат, че първа линия терапия на CRPC с
enzalutamide, използван преди
лечение с docetaxel (предоцетаксел), е свързана с по-добри
резултати както по отношение на общата преживяемост
(HR=0.81, средна разлика от
5.9 месеца), така и на свобод-

Брой 2, 2018

* Zytiga (abiraterone acetate) на Janssen
Oncology (www.zytiga.com)
** Xtandi (enzalutamide) на Astellas
(www.xtandi.com)
Използвани източници:
1.Fang M., Nakazawa M., Antonarakis E.
et al. Efficacy of abiraterone and enzalutamide in pre- and postdocetaxel CRPC –
a trial-level meta-analysis. Prostate Cancer
2017; Article ID 8560827 www.hindawi.
com/journals/pc/2017/8560827
2. Chopra A., Georgieva M., Lopes G.
et al. Abiraterone or enzalutamide in advanced castration-resistant prostate cancer:
an indirect comparison The Prostate 2017;
77 (6): 639–646 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pros.23309
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Указания
за прием
на плодови
сокове при
кърмачета,
деца и
подрастващи
Високото съдържание на захар в
плодовите сокове допринася за увеличен калориен внос и повишен риск
за зъбен кариес; липсата на протеини и фибри в тях може да създаде
предпоставка за неадекватно наддаване на тегло (прекалено много или
прекалено малко), според последните указания на Американската академия по педиатрия (AAP), публикувани в списание Pediatrics (1).
Необходимо е педиатрите да бъдат добре запознати с плодовите сокове и да информират родителите и
пациентите за правилната им употреба.

Ключовите препоръки в
указанията:
l Плодовите сокове не бива да

се въвеждат в диетата на кърмачетата на възраст <12 месеца, освен
при наличие на клинични показания. Количеството на сока трябва
да бъде ограничено до 120 ml/ден
във възрастта между 1 и 3 години
и до 120-180 ml/ден във възрастта
между 4 и 6 години. За децата на
възраст между 7 и 18 години соковете трябва да се ограничат до 240
ml или 1 чаша от препоръчваните 2
до 2.5 чаши плодове дневно
l На малките деца не трябва да
се дават сокове в шише или в лесни
за пренасяне чаши с капачка, които им позволяват да консумират
сок през целия ден. Също така, не
се препоръчва даването на сокове
преди лягане
l Децата трябва да се насърча-

ват да консумират цели плодове и
да се обучават за предимствата от
приема на фибри и за по-продължителното време за прием на същото количество калории, когато се
консумират цели плодове в сравнение с пиенето на сокове
l Семействата трябва да се информират, че за задоволяване на
нуждите от течности при кърмачетата са достатъчни майчиното мляко и храните за кърмачета, базирани на протеини на кравето мляко, а при по-големите деца – нискомаслено или обезмаслено мляко
и вода
l Консумацията на непастьоризирани сокове не се препоръчва
при кърмачетата, децата и подрастващите
l Приемът на сок от грейпфрут
трябва да се избягва при децата,

обсъждат приема на сокове и плодови напитки и да обучават по-големите деца и подрастващите за
разликите между двете
l Специалистите по детски болести трябва да препоръчват намаляване на количеството на плодовите сокове при малките деца и пълното им елиминиране при тези с
абнормно (прекомерно или недостатъчно) наддаване на тегло
В миналото плодовият сок се
препоръчваше от педиатрите заради съдържанието му на витамин С
и за осигуряване на допълнителни
течности при здравите кърмачета и
малките деца с разширяване на диетата им с включване на твърди храни, които обременяват бъбреците с
по-високо съдържание на соли.
Плодовият сок се рекламира
като здравословен, натурален източник на витамини и, в някои случаи, и на калций. Децата го приемат добре поради сладкия му вкус.
Потенциалните нежелани ефекти са
липсата на фибри (освен ако не е
оставена пулпата) и допълнителният прием на захар и калории.

Определения

получаващи медикаменти, които се
метаболизират чрез CYP3A4 (виж
по-долу)
l При оценка на децата с малнутриция (недохранване и прехранване) e необходимо педиатърът да
определи количеството на консумирания сок
l В хода на диагностичния процес при децата с хронична диария,
прекомерна флатуленция, коремна
болка и подуване на корема педиатърът трябва да уточни количеството на приеманите сокове
l При оценка на риска за зъбен
кариес специалистът по детски болести трябва рутинно да обсъжда с
родителите връзката между приема
на плодови сокове и развалянето на
зъбите и да определи количеството
и начина на консумация на сокове
l Педиатрите трябва рутинно да
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За да може даден продукт да се
нарича плодов сок, Американската
агенция по храните и лекарствата
(FDA) изисква той да бъде 100%
плодов сок.
На етикета на всяка напитка,
която е по-малко от 100% плодов
сок, трябва да бъде отбелязано какъв е процентът на съдържание на
плодове и какви са останалите й
съставки - подсладители, въглехидрати (захароза, фруктоза, глюкоза), ароматизатори и т.н.
Соковете с допълнително добавен калций имат приблизително
същото калциево съдържание, както млякото, но са лишени от други
налични в млякото нутриенти като
протеини, мазнини и магнезий.
Концентрацията на флуориди в
соковете варира според съдържанието на този микроелемент във
водата, използвана за разтваряне
на сока, като варира в диапазона
0.02 до 2.8 ppm.
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Фармакологични
съображения, асоциирани
с приема на плодови
сокове
Соковете от много плодове
(грейпфрут, боровинки, нар, ябълка)
съдържат флавоноиди (нарингин,
нарингенин, хесперидин, флоридизин, флоретин, кверцетин и кемпферол), които могат да понижат активността на някои ензими и транспортни протеини, имащи важно значение за разпределението на медикаментите.
Въпреки че за сока от грейпфрут
е демонстрирано, че понижава активността на интестиналната цитохром P450 3A4 (CYP3A4) и води до
потенциални взаимодействия (повишена бионаличност) с медикаментите, които са субстрати на CYP3A4
(cyclosporine, tacrolimus, atorvastatin,
felodipine, fexofenadine, специфични антиретровирусни средства), получени през последните години данни сочат, че той може да потисне активността на транспортерите на органични киселини.
В допълнение към сока от грейпфрут, за флавоноидите, съдържащи
се в портокалите и ябълките, също
е установено, че редуцират активността на транспортера на органичните киселини OATP2B1.
Най-добре описано е взаимодействието между сока от грейпфрут и субстратите на CYP3A4 и
потенциалът му да оказва ефект
върху лекарствените действия, но
трябва да се отбележи, че соковете от боровинки и от нар инхибират освен активността на CYP3A4,
също и тази на CYP2C9 – изоформа
на цитохром P450, която катализира биотрансформацията на терапевтични медикаменти като ibuprofen,
flurbiprofen, warfarin, phenytoin,
fluvastatin и amitriptyline.
При оценка на потенциалните
взаимодействия между соковете и
медикаментите трябва да се взимат
предвид количеството и вида на консумирания сок, специфичната информация, касаеща дадена интеракция, и дали приетите медикаменти
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имат нисък (антиретровирусни, калциневринови инхибитори, блокери
на калциевите канали, warfarin) или
висок терапевтичен индекс.
Консултация между лекаря и
фармацевта може да бъде от полза
при оценката на потенциалната клинична значимост на взаимодействието между соковете и медикаментите.

Абсорбция на
въглехидратите от
соковете
Четирите основни захари в соковете са захароза, глюкоза, фруктоза и сорбитол. Захарозата е
дизахарид, който се хидролизира до два монозахарида – глюкоза и фруктоза, под влияние на ензима захараза в епитела на тънките черва.
След това глюкозата се абсорбира бързо чрез активен транс-

портен механизъм в тънките черва. Фруктозата се абсорбира също
чрез транспортен механизъм, но
не срещу концентрационен градиент.
Освен това, фруктозата може
да се абсорбира чрез дизахаразидаза-свързана транспортна система, тъй като резорбцията на фруктоза е по-ефективна при наличие
на глюкоза, с максимална абсорбция, когато глюкозата и фруктозата се съдържат в еквимоларни концентрации.
Сорбитолът, който се съдържа в
малки количества в крушите, ябълките, черешите, прасковите, сливите и несъдържащите захар храни
(бонбони, дъвки, сладолед) и напитки се абсорбира чрез пасивна дифузия с бавна скорост, поради което по-голямата част от него
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остава неабсорбирана.
Въглехидратите, които не се абсорбират в тънките черва, се подлагат на бактериална ферментация
в колона, която води до образуването на водород, въглероден двуокис, метан и мастни киселини с
къса верига – оцетна, пропионова,
маслена.
Някои от тези газове и мастни киселини се реабсорбират през
епитела на колона и по този начин
част от неабсорбираните въглехидрати могат да бъдат усвоени. Последните представляват осмотичен товар за гастроинтестиналния
тракт, който причинява диария.
Диарията при малките деца е
добре известно доброкачествено
състояние, което често се подобрява след прекратяване на прекомерния прием на сокове при децата на
възраст между 1 и 4 години.
Малабсорбцията на съдържащите се в сковете въглехидрати, обаче, особено когато те се консумират в прекомерно големи количества, може да доведе до хронична
диария, флатуленция, подуване на
корема и коремна болка.
Най-често за това се обвиняват
фруктозата и сорбитолът, но съотношението между отделните видове въглехидрати също може да има
важно значение.
Малабсорбцията на въглехидрати, настъпваща в резултат от прием на големи количества сок, е основание някои лекари да препоръчват соковете за лечение на констипацията, особено при кърмачетата.
В указанията за терапия на констипацията на Северноамериканското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене се препоръчва пациентите да
се възползват от съдържащите се
в някои сокове (например от сини
сливи, круши и ябълки) сорбитол
и други въглехидрати за подпомагане на увеличаване на честотата
на изхожданията и на съдържанието на вода в тях при кърмачетата
с констипация.
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Плодовете са едни от ключовите храни в препоръките за хранене. Плодовете, заедно със зеленчуците, са необходими за осигуряване на необходимите витамини
и минерали, за понижаване на риска за сърдечносъдови заболявания, за осигуряване на потенциална протекция срещу онкологични
заболявания и за предотвратяване
на прекомерния прием на калории.
Например, децата, които приемат около 1000 kcal/ден (възраст
1-4 години), трябва да консумират около една чаша сурови плодове дневно, докато при приемащите
около 2000 kcal/ден (10-18 години)
това количество е около две чаши
на ден.
Въпреки че се насърчава приемът на цели плодове, до половината
от това количество може да бъде
доставена под формата на 100%
плодов сок (не плодови напитки).
180 ml плодов сок се равнява на
една порция плод.
Плодовият сок няма никакви
предимства пред целите плодове,
като важен недостатък на сока е,
че е лишен от фибри. Калориите
от соковете се приемат много полесно, отколкото тези от целите
плодове. Заместването на плодовете със сокове не създава здравословни хранителни навици.
Тъй като данните от наскоро
проведени проучвания сочат, че
консумацията на чист сок от протокал е асоциирана с благоприятни
здравни ефекти при възрастните,
са необходими допълнителни проучвания, които да определят дали
такива предимства се наблюдават
и при децата и подрастващите.

Бактериална безопасност
на сока
Пациентите трябва да бъдат информирани, че непастьоризираните продукти могат да съдържат патогени като Escherichia coli,
Salmonella, Cryptosporidium, които
могат да бъдат опасни за децата,
като причиняват сериозни заболявания, например хемолитично-уре-

мичен синдром (ХУС).
Ако родителите решат да дават
на децата си непастьоризирани сокове, те трябва да бъдат посъветвани, че тази практика не е безопасна. Комерсиално приготвените непастьоризирани сокове трябва да имат предупреждение на опаковката, че е възможно продуктът
да съдържа вредни бактерии.
Тези указания не се отнасят за
определени начини на продажба,
като например прясно изцеден сок,
който се продава в стъклена чаша,
но въпреки това хората трябва да
бъдат внимателни, когато дават непастьоризирани сокове на децата
си. Пастьоризираните сокове, от
своя страна, не съдържат микроорганизми и са безопасни за кърмачета, деца и подрастващи.

Кърмачета
Американската академия по педиатрия (AAP) препоръчва майчиното мляко да бъде единствената
храна, която кърмачетата получават до приблизително шестмесечна възраст.
Майките, които не могат или
не желаят да кърмят, могат да използват храни за кърмачета, базирани на протеини на кравето мляко. Не са необходими допълнителни хранителни вещества. Не съществува никакво съображение, касаещо пълноценното хранене, което да изисква приложение на плодов сок при кърмачетата на възраст
<6 месеца.
Ако на децата се предлага плодов сок преди да е започнало захранването с твърди храни, може
да се стигне до понижен внос с
храната на белтъчини, мазнини, витамини и минерали като желязо,
калций и цинк. Малнутрицията и
ниският ръст при децата са асоциирани със свръхконсумация на сокове.
Оптималният вариант е напълно да се избягва приемът на сокове
при кърмачетата на възраст <1 година. Когато са налице медицински
показания за приложение на сок
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при кърмаче на възраст >6 месеца,
е разумно сокът да се дава в чаша.
Зъбният кариес също се свързва
с консумацията на сокове. Продължителната експозиция на зъбите на
съдържащата се в соковете захар е
основният фактор, допринасящ за
кариес.
Според препоръките на AAP и
Американската академия по детска стоматология децата трябва да
пият сока от чаша, а не от шише, и
кърмачетата не бива да си лягат да
спят с шише в устата.
Практиката да се позволява на
децата да носят със себе си шише,
чаша или кутия със сок през целия
ден води до прекомерна експозиция
на зъбите на въглехидрати, а това
спомага за развитието на зъбен кариес.
Добре е кърмачетата да се насърчават да консумират плодове,
които са намачкани или пасирани
(плодово пюре). След 1-годишна
възраст плодовият сок може да се
използва като част от хранене или
закуска, но не бива да се пие през
целия ден като средство за успокояване на детето. Тъй като кърмачетата приемат <1600 kcal/ден, 120
ml плодов сок на ден, което е половината от препоръчаната дневна
порция плодове, е повече от достатъчно.
В указанията на AAP за лечение
на острия гастроентерит при малките деца се препоръчва използването само на електролитни разтвори за перорална рехидратация на
кърмачетата и малките деца, успоредно с продължаване на нормалното хранене.
Данните от клинични проучвания показват, че много от лекарите не спазват препоръчаните процедури за терапевтично поведение
при диария. Високото въглехидратно съдържание в соковете (11–16
g%), съпоставено с електролитните
разтвори за перорално приложение
(2.5–3 g%), може да превиши способността на червата за абсорбция
на въглехидрати и да доведе до малабсорбция на тези нутриенти.
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Малабсорбцията на въглехидрати причинява осмотична диария,
като влошава още повече вече наличната диария. Плодовият сок е
с ниско съдържание на електролити. Концентрацията на натрий е 1
до 3 mEq/l, докато концентрацията
на този електролит в изпражненията на децата с остра диария, е 20
до 40 mEq/l.
Електролитните разтвори за перорално приложение съдържат 40
до 45 mEq натрий/l. Ако соковете
се използват за заместване на загубите на течности, може да се стигне до развитието на хипонатриемия.
Има опасения, че консумацията
на портокалов сок при кърмачетата е асоциирана с повишена вероятност за развитие на алергия към
него. Появата на периорален обрив
при някои кърмачета след прием на
прясно изцедени цитрусови плодове най-вероятно се дължи на дразнещ ефект на съдържащата се в тях
киселина.
Диария и други гастроинтестинални симптоми, наблюдавани при
някои деца, се дължат най-вероятно на малабсорбция на въглехидрати. Въпреки че алергии към плодове могат да се развият в ранните етапи на живота, те не са често срещани.

Деца на възраст 1-6
години
Повечето съображения за консумацията на сокове при кърмачетата важат и за децата на възраст
между 1 и 6 години. Много лесно настъпва свръхконсумация на
плодови сокове и напитки в тази
възрастова група поради добрия
им вкус. Освен това, те са удобно опаковани и могат да се налеят
в шише или в чаша с капачка и да
се носят през целия ден.
Тъй като се смята, че сокът е
хранителен, обикновено родителите не ограничават консумацията му. Децата от тази възрастова
група трябва да бъдат насърчавани да приемат цели плодове вместо сок, което е важна задача пред
педиатрите.
Прекомерният прием на сок
може да допринесе за развитието на диария, за недохранване
или прехранване и за развитието на зъбен кариес. Разреждането
на сока с вода не води непременно до понижаване на рисковете за
денталното здраве.

По-големи деца и
подрастващи (възраст
7-18 години)
Консумацията на сокове в тази
възрастова група е по-малък про-

блем по отношение на храненето,
тъй като те приемат по-малко от
тези напитки. Въпреки това, децата не бива да консумират повече
от 240 ml/ден, което представлява
половината от препоръчаното количество плодове. Важно е да се
насърчава приемът на цели плодове, които съдържат фибри, а освен това консумацията им отнема
повече време за същия брой калории.
Прекомерната консумация на
сокове и настъпващото в резултат
увеличаване на калорийния прием могат да допринесат за развитието на затлъстяване. Проучване
установи връзка между приема на
повече от 360 ml/ден сок и развитието на затлъстяване.
Други изследвания показват,
обаче, че децата, консумиращи
по-големи количества сок, са били
по-високи и са имали по-нисък
индекс на телесна маса (BMI), отколкото приемалите по-малко сок
или пък не е била демонстрирана връзка между приема на сок и
растежните криви. (ЗВ)
Използван източник:
1. Heyman M., Abrams S. Section on gastroenterology, hepatology and nutrition, committee on nutrition. Fruit juice in infants, children,
and adolescents: Current recommendations. Pediatrics 2017 http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2017/05/18/
peds.2017-0967.full.pdf

Изводи за клиничната практика:
l Плодовите сокове нямат никакви хранителни предимства при кърмачетата на възраст под 1 година
l Плодовите сокове нямат никакви хранителни предимства пред целите плодове при кърмачетата и децата и нямат съществена роля при здравословното, балансирано хранене на децата
l 100% натуралният сок може да бъде
част от здравословното хранене на децата >1 година, когато се консумира
като част от добре балансирана диета
l Сокът не е подходящ за лечението на дехидратация или при терапията на диария
l Прекомерната консумация на сокове може да бъде асоциирана с малнутриция (недохранване или прехранване)
l Прекомерната консумация на сокове е асоциирана с ди-
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ария, флатуленция, раздуване на корема и зъбен кариес
l Непастьоризираните сокове могат да съдържат патоге-

ни, причиняващи сериозни заболявания, и ако въобще се
дават на децата, е необходима повишена предпазливост
l Приемът на разнообразни плодови сокове, приложени в подходящи
количества за възрастта на детето, е
малко вероятно да причини сигнификантни клинични симптоми
l Обогатените с калций сокове предоставят източник с добра
бионаличност на кaлций и често витамин Д, но са лишени от други съдържащи се
в кърмата, кравето мляко и храните за кърмачета, базирани на протеини на кравето мляко, хранителни вещества
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Куркумин нова
терапевтична
възможност
при остеоартрит
Терапията на остеоартрита (ОА) често пъти е предизвикателство. Като мултифакторно заболяване, включващо
различни биологични каскади,
ОА е едно от най-инвалидизиращите ревматични заболявания, за което към момента липсва специфично лечение (1). „Идеалното средство“ би трябвало да подобрява болката и функцията, като в същото време да
осигурява защита на ставната структура и да не води
до сериозни нежелани странични ефекти.
В последно време все повече внимание се отделя на
ефектите на храните или на
извлечени от тях съставки (nutraceuticals, съчетание от двете думи nutrition и
pharmaceutical), които имат
медицински ползи по отношение на превенцията и лечението на различни болести
и поради това могат да се използват като алтернатива на
pharmaceuticals.
Интересът
към нутрасютикълс, използвани като хранителни добавки, се
засили поради благоприятното
съотношение безопасност/ефикасност и липсата на значими
нежелани странични ефекти.
Куркуминът e жълт пигмент, изолиран през 1815 от
корените на растението куркума (Curcuma longa, Curcuma
domestica, turmeric), използва-

но като подправка, багрило и
лечебно растение в китайската
и индийската народна медицина
повече от 5000 години. По-късно е идентифициран химически
като diferuloylmethane и е причислен към групата на полифенолните съединения.
В Rhizoma сurcumae (коренище от куркума) са установени и други близкородствени
на куркумина съединения. Това
са дезметоксикуркумин (куркумин II), бисдезметоксикуркумин (куркумин III) и циклокуркумин.
Тези вещества и куркуминът
се наричат общо куркуминоиди и съставляват 3-5% от сухото тегло на коренището. Добиват се чрез алкохолна екстрак-

Поради това са разработени
био-оптимизирани екстракти от
куркума*.
Куркуминът е известен с
противотуморните си, антиоксидантни,
антиамилоидни
и противовъзпалителни свойства. Противовъзпалителното
му действие се дължи основно на инхибиране на левкотриените, редуциране на свободните радикали, антиоксидантен
ефект и инхибиране на цитохром Р450.
През последните десетилетия
се засили интересът към приложението на куркумин за лечението на ОА, основно поради противовъзпалителните му и
антиоксидантни свойства, които повлияват основните патогенетични механизми на редица дегенеративни заболяCurcuma longa
вания. Много проучвания,
установиха
ползотворните
ефекти на куркумин върху
хондроцитите при ОА.
Противовъзпалителните
ефекти на куркумин се дължат на редица механизми.
Той инхибира активацията и
транслокацията на нуклеарния клетъчен фактор капа-В
(NF-kB), индуцирани от интерлевкин (IL)-1бета, и последващата експресия на NFkB, проинфламаторни гени,
циклооксигеназа (COX)-2 и
на съдовия ендотелен растеция. В търговски предлагания
жен фактор (VEGF).
куркумин се съдържат главно
In vitro проучвания докакуркумин I (около 77%), куркузаха, че куркуминът повлиямин II (около 17%) и куркумин
ва предаването на вътреклетъчIII (около 3%).
ни сигнали, като инхибира акКуркуминът има значителен
тиваторния протеин (АР)-1, инплейотропен ефект, който се
дуцира обратимостта на ILпроявява при различни възпа1бета, стимулираната продукция на азотен оксид (NO) и на
лителни заболявания. При пепростагландин Е2 (PGE2).
рорален прием на естествения
In vitro изследвания в култукуркумин не може да се досри от човешки ставни хондротигнат терапевтични плазмени
цити показат липса на токсичен
концентрации (ниска системна
клетъчен ефект на куркумин.
бионаличност), поради слаба
Освен това, е отчетен протиразтворимост и ниска абсорбвовъзпалителен ефект чрез инция в стомашночревния тракт.
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хибиране на проинфламаторните медиатори PGE2, NO, IL-6 и
IL-8.
Протективният ефект на куркумин върху човешките хондроцити се дължи на потискането на IL-1бета, инхибиране на
колаген тип II и намалена експресия на бета1-интегрин. Куркумин блокира индуцираното от IL-1бета разграждане на
протеогликан,
хондроцитната
апоптоза и активирането на капсаза-3 (2).
При опити с животински хондроцити, изследващи биологичната активност на indomethacin,
celecoxib и куркумин, е отчетено, че куркумин, а не нестероидните
противовъзпалителни
средства (НСПВС), инхибира
продукцията на NO.
Куркумин е бил по-малко ефективен по отношение на
продукцията на PGE2 отколкото НСПВС. От друга страна, за
разлика от НСПВС, той е инхибирал COX-2, но не и COX-1
генната експресия.

лечение, инфламаторните маркери са били намалени сигнификантно в групата с куркумин, като в същото време е
отчетено и значително намаление на болката и сковаността
на засегнатите стави.
При пациенти с ревматоиден артрит (РА) куркумин е
бил по-ефективен от плацебо
за подобряване на активността
на заболяването, според скалата на American College of
Rheumatology (ACR). В това
проучване той е прилаган в
комбинация с diclofenac.
Изпитване на Kuptniratsaikul

Клинична
ефикасност
на куркумин
Рандомизирано,
двойносляпо, плацебо-контролирано
проучване на Kulkarni и сътр.
установи, че приемането на
хербоминерализирана лекарствена форма, осигуряваща
висока бионаличност на куркумин, при 42 пациенти с ОА
е довело до подобрение в болковата симптоматика и мобилността.
Belcaro и сътр. са анализирали промените в няколко маркери на възпалението (IL-1бета,
IL-6, sCD40L и sVCAM, ESR)
при 100 пациенти с ОА на коляното. Болните са били разделени в две групи: на стандартна терапия и на стандартна терапия плюс съдържаща куркумин хранителна добавка два
пъти дневно. След 8-месечно
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и сътр. показва сходна ефективност
на
екстракт
от
Curcuma domestica 2 g дневно и ibuprofen 800 mg дневно
за период от шест седмици за
повлияване на болката и подобрение на ставната функция
при пациенти с ОА на коляното (3).
Същите автори публикуваха
по-късно резултатите от друго (многоцентрово) проучване на ефикасността и профила на безопасност на екстракт
от C. domestica, в сравнение с
ibuprofen при болни с ОА на
коляното (4).

Брой 2, 2018

В него са участвали 367 пациенти с гонартрит и интензитет на болката =/>5 според визуална аналогова скала (visual analogue scale - VAS
0-10), разделени на две групи:
C. domestica 1500 mg дневно
(n=185) или ibuprofen 1200 mg
дневно (n=182). Основни показатели за краен изход са били
болка, скованост и ставна
функция, оценени според скалата WOMAC (Western Ontario
and
McMaster
Universities
Osteoarthritis Index).
Резултатите показват значително подобрение в симптоматиката, отчетено на 0, 2 и 4
седмица и в двете групи, спрямо изходните показатели. С
изключение на стойностите за
скованост, които са били сигнификантно по-добри в групата с ibuprofen, при останалите
показатели не е имало значима
разлика между двете групи.
В групата с ibuprofen са
били по-чести оплакванията от
коремна болка и дискомфорт,
като не е имало разлика по отношение на честотата на останалите нежелани странични
ефекти.
Първият системен обзор и
мета-анализ за ефектите на
екстракти с високо съдържание на куркумин за лечение
на ОА е публикуван през 2016
(5). Извършен е обзор на 12
електронни бази-данни, като
са включени всички рандомизирани клинични проучвания,
в които е прилаган екстракт
от Curcuma longa (turmeric,
curcumin). Като основни показатели за краен изход са използвани интензитетът на болка (според VAS) и индексът
WOMAC.
В окончателния мета-анализ са включени осем проучвания, които са отговаряли на
предварително зададените специфични критерии. В три от
тях е установено, че turmeric/
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curcumin около 1000 mg дневно намалява значително интензитета на болката, в сравнение
с плацебо (р<0.00001).
Мета-анализ на четири проучвания
показва
сигнификантно намаление в индекса WOMAC, спрямо плацебо (р<0.009). Освен това не са
установени значителни разлики по отношение на интензитета на болковия синдром между групи с turmeric/curcumin и
прилаганите стандартни обезболяващи медикаменти.

Flexofytol – екстракт
от turmeric с висока
бионаличност
Flexofytol* е хранителна добавка, съдържаща биооптимизиран екстракт на куркума,
осигуряващ висока бионаличност. В обсервационно проучване са изследвани 1463 пациенти, от които 1077 с ОА
(средна възраст 65 години).
Почти всички (99.2%) са
приемали НСПВС, като 36%
са били на терапия с повече от
два медикамента, включващи
glucosamine sulfate (10.5%) с
или без chondroitin sulfate (самостоятелно 0.8% или в комбинация 22.2%), тип II колаген
(2.5%), хиалуронова киселина,
приложена вътреставно (4.3%),
или кортикостероиди (1.6%);
1% от пациентите са приемали
paracetamol.
На участниците е предписан Flexofytol (два пъти по две
капсули дневно или 2 х 84 mg
curcumin) за период от три месеца. За този период, интензитетът на болката е изследван трикратно с десетстепенна VAS.
Резултатите показват значително намаление (с 48%) на
интензитета на болката, спрямо изходните стойности (средно намаление с 32.5 mm, отчетено с VAS), като най-малкото
клинично подобрение (дефини-
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рано като намаление с 19 mm)
е постигнато при 81% от пациентите.
Честотата на нежеланите
странични ефекти е била ниска, като оплакванията са били
леки (19 пациенти с епизоди
на гадене и подуване на корема). От първоначалния брой
пациенти, след първия контролен преглед, 93.5% са решили да продължат приема на
Flexofytol, като 70.6% са приемали по четири капсули дневно.
За отбелязване е, че мнозинството от болните не са имали
повече необходимост от прием на допълнителни медикаменти – само 9% са останали на НСПВС и 16% на други
медикаменти. След преустановяване на проучването, 93.5%
от изследваните са решили да
приемат Flexofytol като част
от терапията на остеоартрит.
(ИТ)
* Flexofytol на белгийската фирма
Tilman, с представител в България фирма Ewopharma
Използвани източници:
1. Henrotin Y., Priem F. et Mobasheri A.
Curcumin: a new paradigm and therapeutic
opportunity for the treatment of osteoarthritis: curcumin for osteoarthritis management. Springerplus 2013; 2: 56 www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3591524
2. Henrotin Y., Clutterbuck A., Allaway D. et al. Biological actions of curcumin on articular chondrocytes . Osteoarthritis Cartilage 2010; 18 (2): 141-149
w w w. o a r s i jou r n a l . c om / a r t ic le / S 1 0 6 3 4584(09)00273-8/fulltext
3. Kuptniratsaikul V., Thanakhumtorn S.,
Chinswangwatanakul P. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts in patients with knee osteoarthritis. J Altern
Complement Med 2009; 15 (8): 891-897
www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/
acm.2008.0186
4. Kuptniratsaikul V., Dajpratham P.,
Taechaarpornkul W. et al. Efficacy and
safety of Curcuma domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee
osteoarthritis: a multicenter study. Clin
Interv Aging 2014; 20 (9):451-8, eCollection
2014
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24672232
5. Daily J., Yang M. et Park S. Efficacy
of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Med
Food 2016; 19 (8):717-729 www.liebertpub.com/doi/10.1089/jmf.2016.3705
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Повишена
честота на
заболяванията
на опорнодвигателния
апарат при
хирурзи и интервенционалисти
Хирурзите и лекарите в интервенционалните
специалности са с повишен риск за професионални
заболявания
на
опорнодвигателния апарат, сравним с този на хората, занимаващи
се с тежък физически труд, показаха резултатите от първи по рода
си системен обзор и мета-анализ,
публикуван в Journal of American
Medical Association - Surgery (1).
Много от мускулоскелетните
увреждания са свързани с принудителната работна поза – приведено положение на тялото, съчетано със статично натоварване
за продължително време, често с
тежко оптично/светлинно оборудване, поставено на главата, или
тежки предпазни облекла.
Дългите часове на повтарящи
се еднотипни движения водят до
увреди, налагащи намаляване на
работното натоварване, до необходимост от по-дълги периоди за
почивка и рехабилитация, а в някои тежки случаи и до оперативно лечение. Тези проблеми са нерядък фактор за отказ от активна
медицинска практика в посочените специалности.
В много изследвания се отчита по-висока честота на заболявания на опорно-двигателния апарат
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при хирурзи, интервенционалисти
и офталмолози, сравнено с лекарите в други терапевтични специалности. Има данни, че до 80% от
лекарите от очертаните рискови
групи имат хронична болка, свързана с работната поза.
В мета-анализа са включени 21
проучвания, публикувани на английски и испански, проведени в
23 държави между 1974 и 2016
година. Включени са данни за
5828 медици. 78.5% от участниците са мъже, на средна възраст
46 години, професионален стаж от
12.8 години, и 14.4 часа седмично
чисто време в операция или интервенционална процедура.
Анализът на данните показва
че най-често срещана (19%) е дегенеративната болест на лумбалния отдел на гръбначния стълб
(95% доверителен интервал [ДИ]:
13-27%).
Друго често наблюдавано състояние е дегенеративни изменения в шийния гръбначен отдел
(17%, 95% ДИ: 12-25%), увреда
на ротаторния маншон на рамото
(18%, 95% ДИ: 13-25%) и синдромът на карпалния тунел (9%,
95% ДИ: 5-16%).
При 12% (95% ДИ: 7-18%) от
лекарите със заболявания на опорно двигателния апарат се налагат продължителни отсъствия от
работа, промяна или ограничаване
на медицинската практика и дори
ранно пенсиониране. (ЯС)
Използван източник:
1. Epstein S., Sparer E., Tran B. et al. Prevalence of work-related musculoskeletal disorders among surgeons and interventionalists. A systematic review and meta-analysis.
JAMA Surg, December 2017 https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/articleabstract/2666200?redirect=true

Toпикалните
НСПВС
намаляват
болката при
минимален
риск за
системни
нежелани
странични
ефекти
Локално приложеният diclofenac
осигурява облекчаване на болката
при остеоартрит с минимален риск
за нежелани странични ефекти, в
сравнение с перорално приeтите
нестероидни противовъзпалителни
средства (НСПВС) (1).
НСПВС ефективно повлияват
болката и възпалението при остеоартрит (OA), но са асоциирани с
дозо-зависим риск за гастроинтестинални, сърдечносъдови, хематологични, чернодробни и бъбречни
странични ефекти.
Топикалните НСПВС са разработени, за да осигуряват аналгезия, сходна на аналозите им за перорален прием, но с по-ниска системна експозиция и с понижен
риск за нежелани събития.
В указанията на Европейската
лига срещу ревматизъм и на Международното общество за изследвания на ОА се отбелязва, че то-
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пикалните НСПВС се предпочитат
пред пероралните при пациенти с:
l лек до умерено тежък OA на
коляното или на ставите на ръката
l наличие на малък брой засегнати стави
l анамнеза за свръхчувствителност към перорални НСПВС
За разлика от европейските указания, препоръките на Американското общество по болката и на
Американския колеж по ревматология са разработени преди одобряването на първото НСПВС за
локално приложение в САЩ, поради което те насърчават локалното приложение на салицилати и
капсаицин, но нито едно от двете
средства не е ефективно при лечението на OA.
През октомври 2007 година
diclofenac sodium гел 1% (Voltaren
гел) стана първото одобрено
НСПВС за топикално приложение
при ОА. Тази формула предоставя ефективни концентрации на медикамента в засегнатите стави, на
фона на ограничена системна експозиция.
В клинични проучвания са потвърдени
обезболяващият
му
ефект при пациенти с OA, както и ниската честота на нежелани
ефекти. Авторите на публикуван
през 2016 в Seminars in Arthritis
and Rheumatism преглед обобщават: “Топикалните НСПВС имат
умерен ефект за повлияване на
болковия синдром, като ефикасността е сходна с тази на приетите през устата НСПВС, но с
по-благоприятно съотношение
риск/полза“.
Топикалните НСПВС са предназначени за пациенти, които не могат
или не желаят да приемат перорални
НСПВС – за тях локалното приложение може да бъде добра алтернатива.

Показанията за
приложение на
топикални НСПВС са:
l Артрит на малките стави
– топикалните НСПВС проникват през кожата и помагат за ло-
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кално облекчаване на болката. Те
са най-ефикасни в стави, които са
близо до повърхността, като например ръцете, коленете, лактите
и глезените.
l Възраст над 65 години –
много възрастни хора не могат да
приемат НСПВС през устата поради стомашни или сърдечни проблеми, а също така не могат да
получават наркотични аналгетици поради опасността от замаяност и повишен риск за падане и
за фрактури
l Повишена чувствителност
на стомаха към НСПВС - използването на локални НСПВС
може да помогне да се избегне
болката в стомаха. При анамнеза
за язви или гастроинтестинално
кървене, обаче, топикално аплицираният медикамент може да навлезе в кръвообращението и може
да изложи пациента на повишен
риск.
l Наличие на сърдечни рискови фактори – въпреки, че активните съставки на гела проникват в кръвообращението, абсорбираното количество е много помалко, отколкото след перорален
прием, поради което и кардиоваскуларният риск е по-нисък.
В България е наличен diclofenac
diethylamine (диклофенак диетиламин) гел в концентрации
1.16% (Voltaren Emulgel) и 2.32%
(Voltaren Forte)*. И двата гела са
предназначени за употреба при
възрастни и юноши над 14 години, като се нанасят локално върху
болезнения участък.
Voltaren Emulgel може да се използва в доза 2-4 g три-четири
пъти дневно. Когато се използва
за остеоартритна болка на ръцете,
лакътя или китките, се прилагат 2
g върху всяка засегната област. В
областта на коленете, глезените
или стъпалата могат да се използват 4 g върху всяка засегната област (общо 16 грама дневно).
Voltaren Forte gel (усилена формула за по-добро преминаване
през кожата) може да се използ-
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ва в доза 2 g два пъти дневно (за
предпочитане сутрин и вечер),
което осигурява 12-часово облекчение на болката и намаление на
възпалението.
Волтарен
гел
е
локално
НСПВС, одобрено за приложение
при лечението на ОА на ставите,
подходящи за локално лечение,
като например коленете и ставите на ръцете. Наличните данни
сочат, че той осигурява клинично
значима аналгезия.
Основният фактор, който оп-

ния, при които е показано приложение на Volaren гел, са:
l Синдром на илиотибиалния
тракт
l Плантарен фасциит
l Медиален тибиален стрес
синдром (shin splints)
l Най-често срещаните тендинити, особено когато сухожилието е точно под кожата, като
- „тенис лакът“ (латерален епикондилит)
- тендинит на Ахилесовото сухожилие
- пателарен тендинит
- синдром на карпалния тунел
- разтягане на сухожилия
l остро преразтягне на мускули
l бурсит

Безопасност на
топикално приложените
НСПВС

ределя дали върху дадена става може да се прилага Voltaren,
e нейната достъпност – това са
стави, които не са покрити с дебел слой мускули (каквото е например раменната или колянната става). Медикаментът се разрежда при проникването му в тъканите и достатъчно голямо количество може да навлезе в ставата,
само ако тя е точно под кожната
повърхно ст.
При тези случаи Voltaren гел
доставя достатъчно добра доза от
НСПВС директно в ставата. Гелът
елиминира почти напълно рисковете, асоциирани с пероралния
прием на медикамента.
Някои от най-честите състоя-
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Резултатите от много проучвания потвърдиха, че топикалните
НСПВС са ефективни и с по-добър
профил на безопасност отколкото
пероралните форми.
Локалното приложение на върху кожата се различава напълно от
пероралния му прием. След апликация на Voltaren гел, количеството
на навлезлия в кръвообращението
медикамент е съществено понижена – само много малка част от тази
след перорален прием.
Когато се прилага в правилни дози за ограничени периоди от
време, Voltaren гел е много безопасен: най-сериозният нежелан ефект
е вероятността за иритация на кожата в мястото на приложение при
7% от лекуваните пациенти.
Основното предимство на локалните НСПВС е понижената експозиция на останалата част на тялото на медикамента, което понижава
вероятността за системни странични ефекти. (ЗВ)
* В България е наличен и diclofenac sodium (диклофенак натрий) гел в концентрации 1% и 5%
Използван източник:
1. Altman R., Barkin R. Topical therapy for osteoarthritis: clinical and pharmacologic perspectives. Postgrad Med J. 2009;121(2):139-47 http://
pmj.bmj.com
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Волтарен Форте 2,32%
Гел
РЕВМАТОЛОГИЯ
облекчава болката в ставите и
възпалението през целия ден*
Болката в ставите пречи на много от Вашите пациенти в по-зряла възраст
да извършват ежедневни дейности, на които се наслаждават. Независимо дали
пропускат хобитата си или се затрудняват да се качват по стълбите, може да им
е трудно да не позволяват на болката да контролира живота им. Освен това, много
от Вашите пациенти вече приемат перорално множество лекарства, така че дали
наистина искаме да ги обременим с още една таблетка?

Над половината хора на възраст над 55 години изпитват болки
в ставите1

Волтарен Форте 2,32% Гел би могъл да е решението
Диклофенак

Място на
болката

Волтарен Форте 2,32% Гел съдържа диклофенак, ефикасно
противовъзпалително вещество, което блокира синтеза на простагландини
и има прицелно действие върху болката в ставите и възпалението.2,3
Освен това, Волтарен Форте 2,32% Гел съдържа вещество, подобряващо
проникването, което означава увеличено проникване на диклофенак
през кожата и до тъканите.4,5 След локално приложение, неговото
противовъзпалително вещество прониква в зоната на ставата, за
да действа срещу болката.5–7 В рандомизирано, плацебо контролирано
проучване при пациенти с остро навяхване на глезена, се установява, че
Волтарен Форте 2,32% Гел, прилаган два пъти дневно, осигурява до 12 часа
облекчаване на ставната болка.6

Над 70% от пациентите съобщават за намаляване на
интензитета на болката след използване на Волтарен
Форте 2,32% Гел
Волтарен Форте 2,32% Гел е приблизително два пъти по-ефективен за
намаляване на болката при движение, чувствителността на ставите и
за подобряване функцията на глезенната става, сравнен с плацебо гел.8‡
Седмица след прилагането му, възпалението на ставите е три пъти помалко, отколкото при пациентите, използващи плацебо гел.8§

Диклофенак за локално приложение: допълнително удобство, намален риск
Знаем, че нашите пациенти могат да се тревожат за риска от странични ефекти.
Поради тази причина е добре да се знае, че Волтарен Форте 2,32% Гел не само
осигурява доказано облекчаване на болката, а също и че локалните лечения с
продукти, съдържащи диклофенак са добре поносими, с намален риск от нежелани
системни реакции в сравнение с перорални НСПВС.9–11||

100 g осигуряват на пациентите 12 дни облекчение на
болките в ставите без прием на таблетки2,8¶
Волтарен Форте 2,32% Гел освен това има предимството да бъде удобен за
използване. 100 g стигат за 12 дни,¶ осигурявайки толкова дози, колкото 48
таблетки напроксен (250 mg), 72 таблетки ибупрофен (200 mg) или 144 таблетки
ацетилсалицилова киселина (300 mg).2,12–14

ТАБЛЕТКИ

или

За пациенти в зряла възраст, асортимента от лекарства, които приемат перорално
може да причини безпокойство и объркване. С Волтарен Форте 2,32% Гел можете
да предложите на своите пациенти алтернатива на пероралните аналгетици,
продавани без лекарско предписание, която осигурява облекчаване на болката в
ставите без да се добавя още една таблетка към тяхното ежедневие.
*Ако се прилага веднъж сутрин и веднъж вечер.
† ≥ 50% намаляване на болката при движение в проучване на болка следствие навяхване на глезена между ден 1 и 5.
‡ В ден 5 в проучване на болка следствие навяхване на глезена.
|| При диклофенак за локално приложение има повишен риск от леки дерматологични странични ефекти (напр. кожни раздразнения), но те
не са сериозни и са обратими.11,15
¶ Изчисления на базата на броя дози, а не на ефективността. Дозите на Волтарен Форте
¶ Изчисления на базата на броя дози, а не на ефективността. Дозите на Волтарен Форте 2,32% Гел са изчислени, като два пъти на ден,
по 4 g гел за едно приложение, водещи до 12 дни лечение с една туба от 100 g. Фразата „без прием на таблетки“ се отнася до формулировката
за локално приложение на този продукт спрямо перорални формулировки на алтернативни лекарства за облекчаване на болката, и не означава, че
пациентите никога няма да имат причина паралелно с това да използват перорални лекарства (напр. като бързодействащ медикамент).
OTC (over-the-counter) = продаван без рецепта
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:
При локално приложение на ВОЛТАРЕН ФОРТЕ 2.32% гел върху големи области от кожата и за продължителен период от време не може да се
изключи вероятността за поява на системни нежелани реакции.
ВОЛТАРЕН ФОРТЕ 2.32% гел трябва да се поставя само върху здрава и интактна кожа (при липса на отворени рани или наранявания).
Той не бива да влиза в контакт с очите или лигавици и не трябва да се поглъща. Да се преустанови лечението, ако се развие кожен обрив след
прилагането на лекарствения продукт. ВОЛТАРЕН ФОРТЕ 2.32% гел може да се използва с неоклузивни превръзки, но не трябва да се употребява с
оклузивни превръзки.
Информация за помощните вещества
ВОЛТАРЕН ФОРТЕ 2.32% Гел съдържа: Пропиленгликол, който може да предизвика слабо локализирано дразнене на кожата при някои
хора;Бутилхидрокситолуен, който може да причини кожни реакции (напр. контактен дерматит) или дразнене на очите и лигавиците.

Волтарен Форте 2,32 % гел е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и юноши над 14 години. Съдържа диклофенак
диетиламин. За подробна информация, относно противопоказания, специални предупреждения и предпазни мерки при употреба, както и нежелани
лекарствени реакции, запознайте се с пълния текст на кратката характеристика на продукта (КХП 38227/20.06.2017) на официалната страница
на ИАЛ (www.bda.bg).
Притежател на разрешението за употреба: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited, Обединено кралство
За повече информация: GSK Consumer Healthcare, тел. 02/9531034
Волтарен е търговска марка, притежавана от или лицензирана на групата компании GSK. Безопасността на пациентите е от първостепенно
значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, предозиране или неправилна употреба, ако
междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на телефон: (02)
953 10 34/ факс: (02) 950 56 05. Моля съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция
по лекарствата.
Референции
1. GSK. Global Pain Index, 2017 (data on file). 2. Voltaren Diclofenac Diethylamine Gel (Tube and/or Dispenser). Core data sheet, 2016. 3. Altman R,
etal. Drugs 2015;75:859–77. 4. Brune K. Curr Med Res Opin 2007;23:2985–95. 5. Quartarone G, Hasler-Nguyen N. Presented at the ACR/ARHP Annual Meeting,
Boston, MA, USA, 2014. Abstract 2243. 6. Riess W, etal. Arzneimitte-Forsch 1986;36:1092–6. 7. Gondolph- Zink B, Gronwald U. Akt Rheumatol 1996;21:298–
304. 8. Predel HG, et al. Med Sci Sports Exerc 2012;44:1629–36. 9. Davies NM, Anderson KE. Clin Pharmacokinet 1997;33:184–213. 10. US Department of
Health and Human Services. Comparative effectiveness review, 2011. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65646/pdf/Bookshelf_NBK65646.
pdf. 11. Zacher J, et al. Postgrad Med 2011;123: 1–7. 12. Ibuprofen 200 mg. Summary of product characteristics, 2016. Available at: https://www.medicines.
org.uk/emc/medicine/15681. 13. Aspirin 300 mg. Summary of product characteristics, 2015. Available at: https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/30291.
14. Naproxen 250 mg. Summary of product characteristics, 2016. Available at: https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/25766. 15. Derry S, et al. Cochrane
Database Syst Rev 2015:CD007402.
CHBA/CHVOLT/0002/18
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Постменопаузален
свръхактивен
пикочен
мехур
Нарушенията в съхраняващата функция на пикочния мехур,
водещи до уринна инконтиненция (неволево изпускане на урина), имат значим негативен ефект
върху качеството на живота, засягащи здравни, психологически,
социални и професионални функции. Медикаментозната терапия
на симптомите от долните отдели
на уринарния тракт (lower urinary
tract - LUTS) e разработена с цел
оптимизиране на контролa при
патологични състояния (1).
Ефективната терапия има за
цел значително намаление на уринарните симптоми. Фармакотерапията трябва да е индивидуализирана и базирана на степента на
оплакванията, страничните ефекти на лекарствата, наличие на съпътстващи заболявания и прием
на други медикаменти.
Антимускариновите средства
продължават да са текущия „златен стандарт” за първа линия терапия на ОАВ. Бета3-адренергичните рецепторни агонисти, поради тяхната ефикасност и благоприятен профил на безопасност,
са нова алтернатива за лечение.
Комбинирането на селективни антимускаринови средства и бета3адренергични рецепторни агонисти дава нова възможност за повлияване на ОАВ.
Възрастта е от основните фактори, водещи до промени в тазовото дъно и развитието на LUTS.
Нарушенията в тазовото дъно водят до пролапс на тазови органи, OAB, уринна инконтиненция
(UI) и сексуална дисфункция. Ма-
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кар че е трудно да се отграничат ефектите на намалените нива
на естрогени в периода на менопауза от тези, които са нормални
за възрастта, е доказано, че тазовите органи и заобикалящата ги
подкрепяща мускулна и съединителна тъкан са зависими от естрогените.
По тази причина, менопаузата
е основен рисков фактор за развитие на нарушения в тазовото
дъно и LUTS, като оплакванията
обикновено се засилват значител-

Синдромът на свръхактивния пикочен мехур (overactive bladder OAB) е нарушение с висока честота, което е свързано със значителна заболеваемост, особено в напреднала възраст. Той се
дефинира като неотложност на
уринирането, която обичайно е
придружена от често уриниране
и никтурия, с или без неотложна (urge) уринна инконтиненция, при липсата на инфекции на
на уринарния тракт или на друга патология.

но след периода на менопауза и
напредване на възрастта.
LUTS обхващат голям диапазон от симптоми, които засягат
съхраняващата функция на пикочния мехур (уринна инконтиненция, повишена честота на уриниране през деня и през нощта,
неотложност) и/или уринарни и
постмикционни симптоми (интермитентност, напън, прекъсната
струя, болка при уриниране, усет
за непълно изпразване на пикоч-
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ния мехур).
Синдромът на свръхактивния
пикочен мехур се дефинира от
International Continence Society
(ICS) като неотложност, с или без
инконтиненция при неотложност,
обикновено съчетани с повишена честота на уриниране и никтурия. Според дефиницията, неотложността е важен компонент от
диагнозата на OAB и е в основата на другите симптоми на заболяването.
Традиционно LUTS се свързват с увеличение на простатата
при мъже и OAB при жени:
l съхраняваща функция – неотложност, повишена честота на
уриниране, инконтиненция, никтурия
l симптоми при уриниране –
бавна или интермитентна струя и
напън
l пост-миктурия – усет за непълно изпразване на пикочния
мехур
Уринарните симптоми са два
пъти по-чести при жени, отколкото при мъже. Уринната инконтиненция при жени в средна възраст е 17%, а при по-възрастни жени – 55%. Почти половината от жените на възраст 48-54 години имат стрес уринна инконтиненция (SUI), като 25% се диагностицират с инконтиненция при
неотложност (UUI). Доживотният
риск за развитието на симптоматиката е 30% при жените и 20%
при мъжете.
Свръхактивният пикочен мехур
не е заболяване; той представлява съвкупност от симптоми, които не са животозастрашаващи, и
включва: неотложност, повишена честота на уриниране, никтурия и инконтиненция. Пациентките с ОАВ не се оплакват от болка или дизурия. ОАВ често (но не
винаги) е свързан с детрузорна
свръхактивност (DO) при уродинамично изследване. Около 64%
от случаите с OAB имат уродинамично доказана DO, докато 83%
от болните с DO имат симптома-
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Таблица 1. Дефиниции при свръхактивен пикочен мехур:
l свръхактивен пикочен мехур – клинична диагноза, която се характеризира с наличието на уринарни симптоми, които се
състоят от четири компонента: неотложност, повишена честота на уриниране, никтурия и инконтиненция при неотложност.
l неотложност - оплакване от внезапно желание за уриниране, което трудно се потиска. Неотложността е ключов симптом
на ОАВ, но към момента е трудно да бъде дефинирана или характеризирана за целта на научни изследвания или клиничната
практика.
l повишена честота на уриниране – може да бъде регистрирана чрез водене на дневник. Обикновено се счита, че седем
епизода на уриниране през деня са нормални, но този брой е силно зависим от продължителността на съня, приема на течности и наличието на съпътстващи заболявания.
l никтурия – прекъсване на съня еднократно или многократно, поради необходимост от уриниране. Три или повече епизода на никтурия представляват умерена или значима по тежест симптоматика. Както и повишената честота на уриниране през
деня, никтурията е многофакторен симптом, който често може да не е свързан с ОАВ (напр. повишена продукция на урина
през нощта, обструктивна сънна апнея).
l инконтиненция при неотложност – дефинира се като неволево изпускане на урина, свързано с неотложна необходимост
от уриниране. При пациенти със смесена уринна инконтиненция (едновременна стрес и неотложна инконтиненция) може да е
трудно да се отдиференцират двата типа.

тика, предполагаща OAB.
Свръхактивният пикочен мехур може да е идиопатичен (често пъти неврологичен) или вторичен поради неврологична причина (напр. множествена склероза, травми на гръбначния мозък). Идиопатичният ОАВ може
да се дължи на обструкция на изхода на пикочния мехур или да
няма видима причина. ОАВ се
класифицира като „влажен”, ако е
свързан с уринна инконтиненция
или”сух” без инконтиненция (таблица 1).
При интактен пикочен мехур,
честотата на уриниране зависи
от количеството приета течност
и капацитета на пикочния мехур.
Повечето експерти считат, че
нормалната честота на уриниране
е по-малко от осем епизода през
деня и един (или по-малко) през
нощта. Трябва да се има предвид,
че жените уринират по-често от
мъжете и в по-малък обем. Броят
на дневни/нощни епизоди на уриниране се увеличава с възрастта.
Жените с повишени дневни епизоди през деня (по-често от два
часа) и през нощта (по-често от
два пъти) са със значимо по-лошо качество на живот, отколкото
тези с нормална честота на уриниране.
Причините за неотложност могат да са многобройни: урогенитална атрофия; наличие на камъни
в пикочния мехур; заболявания на

пикочния мехур (напр. злокачествени); остър бактериален цистит;
рекурентни инфекции на уринарния тракт; интерстициален цистит; diabetes insipidus; хабитуална полиурия в резултат на полидипсия; нощна полиурия; повишена диуреза в резултат на повишен
прием на течности или приложение на медикаменти (напр. диуретици); тревожност; кофеин; пролапс на тазови органи; наличие
на маточни миоми; тумори в областта на таза; уретрални симптоми; уретрални стриктури.
Наличието на уринарни симптоми има значим негативен ефект
върху качеството на живот, като
най-тежките случаи могат да доведат и до социална изолация.
Инконтиненцията е особено травмиращ симптом, който води до
депресия, социална изолация и
влошаване на общото състояние.
Наличието на ОАВ е свързано с
висока честота на сексуална дисфункция при жените.
При възрастни жени инконтиненцията води до повишена заболеваемост и инвалидизация, нарушения на съня и емоционалното състояние, и е с по-значим негативен ефект върху свързаното
със здравето качество на живот,
в сравнение със захарния диабет,
артериалната хипертония, астмата или депресията. Честотата на
ОАВ според възрастовата група е
посочена в таблица 2.
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Таблица 2. Честотата на свръхактивен пикочен мехур при жени, според
възрастовите групи (по години):
l 18-29 – 5.9%
l 30-39 – 4.2%
l 40-49 – 8.5%
l 50-59 – 11.8%
l 60-69 – 12.3%
l 70-79 – 15.6%

Патофизиологията на ОАВ се
обяснява с миогенна, неврогенна и уротелиална хипотеза. Счита се, че частичната денервация
на детрузора увеличава неговата
възбудимост. Промени в пътища
на ЦНС, които инхибират активността на пикочния мехур, и повишаване на чувствителността на
сензорни нервни окончания в субуротелиалните слоеве на стената
на пикочния мехур, са в основата
на втората хипотеза. И при двете теории, крайният изход е свръхактивност на детрузорния мускул.
Моторната нервна регулация
на пикочния мехур е през парасимпатиковата нервна система,
която предизвиква мускулна контракция на детрузора. Тя се медиира от ацетилхолин, който действа на мускариновите рецептори
(М1, М2 и М3).
Медикаментозната терапия при
заболяването е базирана на използването на медикаменти с антихолинергични свойства. Те блокират парасимпатиковата инерва-
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Таблица 3. Терапевтични възможности за лечение на свръхактивния пикочен мехур
1. Първа линия терапия:
l трениране на мускулите на тазовото дъно
l комбиниране на трениране на мускулите на тазовото дъно с медикаментозна терапия
2. Втора линия терапия:
l перорални антимускаринови средства или бета3-адренорецепторни агонисти
l приложение на лекарствени форми с непосредствено или удължено действие
l трансдермален oxybutynin (дермален пластир или гел) при жени на възраст >18 години
l при липса на ефект от терапията, модифициране на дозировката на назначените перорални медикаменти
l антимускаринови средства не трябва да се прилагат при болни с тясноъгълна глаукома, освен след консултация с офталмолог, нито при такива със забавено изпразване на стомаха или с данни за ретенция на урина
l необходимо е да се направят опити за повлияване на констипацията и сухотата в устата преди решението да се преустанови
ефективната терапия с антимускаринови средства.
3. Трета линия терапия – при внимателно подбрани случаи, които не се повлияват от първа и втора линия терапия:
l интрадетрузорно приложение на botulinum toxin A (100 IU)
l периферна тибиална нервна стимулация
l нервна стимулация на n. sacralis при наличие на тежка, неповлияваща се от терапията, симптоматика
4. Допълнителна терапия:
l уретрални (трансуретрални, транспубични и др.) катетри не се препоръчват при свръхактивен пикочен мехур, поради неблагоприятно съотношение между риск за нежелани странични ефекти/полза, освен като последна мярка
l в редки случаи – аугментационна цистопластика при тежък, рефрактерен и усложнен ОАВ

ция и намаляват интензитета на
детрузорните мускулни контракции.
Вторичен ефект на антимускариновите медикаменти е директният локален ефект върху М2
подтипа рецептори в уротелиума.
Съществуват данни, според
които вагиналните естрогени водят до промяна в автономната и
сензорната вагинална инервация
и могат да предизвикат обратимост на уротелиалното увреждане, инфилтрацията на възпалителни клетки и атрофията на мускулатурата на пикочния мехур.

Медикаментозна терапия
на свърхактивния
пикочен мехур
Медикаментозната терапия на
LUTS има за цел да оптимизира невралния контрол на долните отдели на пикочните пътища.
Пикочният мехур може да е свръхактивен или недостатъчно активен; към момента липсва лекарствена терапия за недостатъчно
активния пикочен мехур.
Налице са няколко варианта за
лечение на ОАВ, които включват
упражнения за тазовото дъно, медикаментозна и оперативна тера-
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Таблица 4. Медикаменти за лечение на свръхактивен пикочен мехур
1. Антихолинергични медикаменти:
l oxybutynin IR 2.5-5 mg 2-3 пъти дневно
l oxybutynin ER 5-30 mg дневно
l oxybutynin patch – 1 дермален пластир два пъти седмично
l oxybutynin gel – 1 g дневно
l solifenacin – 5-10 mg дневно
l darifenacin – 7.5-15 mg дневно
l fesoterodine – 4-8 mg дневно
l propiverine IR – 15 mg дневно
l propiverine ER – 30 mg дневно
l tolterodine IR – 1-2 mg дневно
l tolterodine ER – 2-4 mg дневно
l trospium IR – 20 mg два пъти дневно; 60 mg дневно
2. Неантимускаринови медикаменти:
l mirabegron – 25-50 mg дневно
l ботулинов токсин А – 100-300 U
3. Трициклични антидепресанти:
l imipramine – 10 mg два пъти дневно
l amitryptiline – 10-20 mg дневно
l desmopressin – 0.1-0.2 mg дневно

пия (таблици 3 и 4).
Антихолинергичните медикаменти намаляват амплитудата на контракциите на пикочния мехур, подобряват капацитета му, редуцират неволевите контракции, неотложността и честотата на уриниране. Тази група медикаменти инхибират ефектите на
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невротрансмитера ацетилхолин в
периферната и централната нервна система чрез блокиране на никотиновите и/или на мускариновите рецептори. Към момента са
идентифицирани пет подтипа мускаринови рецептори (М1-5), които имат различно разпределение в
тъканите.
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Тъй като в мозъчната тъкан
също има мускаринови рецептори, то тяхното блокиране може да
води до развитието на неврологични нарушения и повишен риск
за деменция.
Активирането на тези рецептори потиска отделянето на норадреналин от периферните автономни ганглии. Антихолинергичните медикаменти са противопоказани при случаи с ретенция на
урина, гастростаза, нарушен чревен мотилитет и неконтролирана
тясноъгълна глаукома.
Селективните антихолинергични медикаменти имат по-голям
афинитет към М2 и М3 мускариновите рецептори, които
преобладават в пикочния
мехур, като по този начин намаляват страничните системни ефекти.
Всички антихолинергични медикаменти облекчават симптомите на
ОАВ и имат приемлив
профил на безопасност.
Те намаляват значително честотата на инконтиненция, миктурия и епизодите на неотложност.
Лекарствените форми с
удължено действие имат
предимство по отношение на ефикасността и
профила на безопасност,
в сравнение с тези с непосредствено освобождаване.
Въпреки ефикасността на антихолинергичните медикаменти, някои болни не отговарят оптимално на терапията. Честотата на нежелани странични ефекти е относително висока (сухота в устата,
сухота в очите, запек, нарушени
когнитивни функции, замъглено
зрение), което е причина за преустановяване на лечението. Изборът на конкретен медикамент
трябва да се базира на индивидуалните характеристики и наличието на съпътстващи заболявания.
Oxybutynin,
solifenacin
и
tolterodine повишават риска за де-

менция при пациентите със захарен диабет (ЗД), като oxybutynin
е свързан с най-висок риск, показваха резултатите от проучване (1). За шестгодишен период на
проследяване, деменция са развили 3.9% от взималите oxybutynin,
4.3% от тези на solifenacin и 2.2%
от получавалите tolterodine в
сравнение с 1.2% в контролната
група (р<0.001).
Мултивариантният анализ (след
отчитане на влиянието на други
фактори като придружаващи заболявания, възраст, пол, социалноикономическо положение, географски регион и урбанизация) е
потвърдил, че дългосрочното при-

ложение на oxybutynin е свързано с най-висок риск за деменция
(HR 2.35; 95% CI, 1.96-2.81), но
в сравнение с контролната група tolterodine (HR 2.24; 95% CI,
1.85-2.73) и solifenacin (HR 2.16;
95% CI, 1.81-2.58) също са били
свързани с повишен риск.
Това проучване не предоставя
данни дали други лекарства като
trospium и darifenacin имат също
отношение към развитието на деменция. Неговите автори препоръчват на лекарите, които предписват терапия на възрастни хора
със ЗД и ОАВ с едно от трите
антихолинергични лекарства, да
проследяват стриктно когнитивна-

Брой 2, 2018

та им функция (2).
Естрогените се използват от
дълго време за лечение на ОАВ,
макар че данните, които подкрепят тяхното приложение са предимно от неконтролирани обсервационни проучвания, в които са
използвани различни дозировки и
пътища на приложение.
Към момента, системната естрогенна терапия не се препоръчва за лечение на симптомите
на постменопаузален свръхактивен пикочен мехур или стрес инконтиненция, поради липса на категорични данни за терапевтичен
ефект.
Топикалните лекарствени форми на естрогените се
прилагат при жени след
менопаузата при наличието на вагинална атрофия и симптоми на свръхактивен пикочен мехур.
При жени с ОАВ, вагиналният естрадиол и
перорален антихолинергичен медикамент с непосредствено освобождаване (oxybutynin 5 mg
два пъти дневно) подобряват в сходна степен
неотложността, честотата и неотложната инконтиненция.
Синергичните ефекти на топикалната естрогенна терапия в комбинация с антихолинергичен медикамент за лечение на ОАВ не са ясни.
Комбинацията от tolterodine и
вагинален естроген показва позначимо подобрение в дневната честота на уриниране, обема урина и качеството на живот,
в сравнение с монотерапията с
tolterodine. В същата група е отчетена тенденция за подобрение
на симптомите на никтурия, неотложност и неотложна инконтиненция, но разликите не са били сигнификантни в сравнение с получавалите само антимускариновото средство.
Бета3-адренорецепторните
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агонисти (mirabegron, amibegron,
solabegron) са лекарствени средства, които нямат нежеланите
странични ефекти на антихолинергичните средства, поради различен механизъм на действие. В
детрузорния мускул и уротелиума са отграничени три подтипа бета-адренорецептори (бета1,
бета2, бета3), като предоминират
бета3-адренорецепторите (около
97%).
Пикочният мехур е инервиран
едновременно от симпатикови и
парасимпатикови нервни окончания. Активирането на симпатиковите нерви увеличава капацитета
на пикочния мехур чрез релаксиране на детрузора, поради активиране на бета3-рецепторите.
Частичната денервация на детрузорния мускул (миогенната основа на ОАВ) може да промени
функцията на гладката мускулатура (денервационна свръхсенсибилизация), което предизвиква локални контракции на малки
единици от мускулатурата. Тези
минимални локални контракции
в стената на пикочния мехур създават усещането на неотложност.
Приложението на бета3-агонисти
потиска локалните миогенни контракции, което води до облекчаване на симптоматиката.
Mirabegron* е първият бета3адренорецепторен агонист, въведен в клиничната практика, който
притежава висока вътрешна активност за бета3-рецепторите и
ниска за бета1- и бета 2-рецепторите. В сравнение с антихолинергичните медикаменти, mirabegron
предизвиква дозо-зависима релаксация на детрузорния мускул по време на напълване, потиска детрузорната свръхактивност (антиспазмолитик) и подобрява капацитетните възможности на пикочния мехур, без да нарушава контрактилитета по време
на уриниране.
Няколко клинични проучвания сравняват mirabegron с плацебо и/или с активна терапия
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(tolterodine ER 4 mg) при 9 310
пациентки на възраст 55-61 години, със симптоматика на ОАВ ≥3
месеца, ≥8 епизода на уриниране
през деня и поне три епизода на
неотложност. Всички изследвания са фокусирани върху епизодите на дневна микция и инконтиненция, както и върху показатели за качеството на живот.
Резултатите показват, че трите
различни дози mirabegron (25, 50
и 100 mg) водят до сигнификантно намаление в сравнение с плацебо на дневните епизоди на уриниране, инконтиненция и неотложност за 24 часов период, което е свързано с подобрение в качеството на живот.
В
проучванията,
в
които са сравнявани mirabegron и
tolteridine ER 4 mg дневно, е установена сходна ефикасност на
двата медикамента. Промените в
стойностите на артериалното налягане и сърдечната честота са
били леки и сходни между двете групи (0.6-2.3 удара/min при
mirabegron срещу 1-2.1 у/min при
tolterodine). Същото се е отнасяло и за честотата на тахикардия,
която е била сходна между двата
медикамента и сравнима с плацебо.
Mirabegron е толериран добре,
като общата честота на свързаните с терапията нежелани странични ефекти е сходна при различните дозировки (25 mg, 50 mg и
100 mg), плацебо и tolterodine ER
4 mg.
Mirabegron притежава сравнима ефикасност с антимускариновия медикамент, като най-честите
нежелани странични ефекти, наблюдавани при продължителна до
12 месечна терапия, са повишено
артериално налягане, главоболие,
назофарингит и инфекции на уринарния тракт, които по честота са
сходни с плацебо и tolteridine.
Честотата на сухота в устата
при mirabegron е сходна с тези
при плацебо и пет пъти по-ниска в сравнение с tolteridine ER 4
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mg. Тъй като сухотата в устата е
най-неприятният антихолинергичен страничен ефект и честа причина за преустановяване на терапията с антимускариновите медикаменти, mirabegron е ценна терапевтична алтернатива. Освен
това, mirabegron е свързан с пониска честота на запек, отколкото повечето антимускаринови медикаменти. Тези предимства го
правят подходящ при болни, които не могат да толерират подобни
усложнения.
Предимствата на mirabegron в
доза 50 и 100 mg са доказани при
пациентки >65-годишна възраст,
при болни, които не са получавали предходна терапия или такива,
преустановили приема на антимускаринови медикаменти. Подобрението в дневния брой епизоди
на инконтиненция с mirabegron
50 mg не е статистически различно от наблюдаваното при
tolteridine 4 mg, oxybutynin 10
mg, darifenacin 7.5 mg и 15 mg, и
fesoterodine 4 и 8 mg.
Всички антимускаринови медикаменти имат значително по-висока честота на сухота в устата,
в сравнение с mirabegron 50 mg.
С изключение на darifenacin 15
mg, fesoterodine 8 mg, solifenacin
5 и 10 mg, и trospium 60 mg, останалите антимускаринови лекарствени средства имат сходен
с mirabegron 50 mg риск за констипация. Изброените пет медикамента са свързани със сигнификантно по-висок риск за запек,
в сравнение с mirabegron 50 mg.
Замъгляване на зрението е рядко усложнение, честотата на което е сходно между различните терапии.
Mirabegron има още две предимства по отношение на безопасността пред антимускариновите медикаменти. Последните
са свързани с главоболие, сомнолентност и когнитивни нарушения, които се обясняват с експресията на всичките пет подтипа
мускаринови рецептори (М1-М5)
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в мозъчната тъкан и възможността им да преминават през кръвно-мозъчната бариера. По тези
причини, mirabegron може да е от
полза при болни с когнитивни нарушения.
Мирабегрон намалява честотата на ритмичните контракции на
пикочния мехур по време на фазата на пълнене без да потиска
амплитудата по време на миктурия. Поради това, този медикамент е подходящ за лечение на
симптоми на ОАВ, свързани с обструкция на изходящия тракт на
пикочния мехур, с по-нисък риск
за затруднения в уринирането, в
сравнение с антимускариновите
медикаменти.
Благоприятното съотношение ефикасност/поносимост на
mirabegron го прави предпочитан като първа линия терапия
при ОАВ при наличие на когнитивни нарушения или симптоми на увеличен резидуален
обем в резултат на обструкция
на изходящия тракт на пикочния мехур.
Комбинирането на бета3-адренорецепторен агонист с антимускаринов медикамент може да подобри ефикасността на лечението на ОАВ. Това намалява дозировките и на двете лекарствени
средства, което подобрява толерантността, в сравнение с монотерапията, без да понижава ефикасността.
В Европа Betmiga (mirabegron)
се използва при възрастни със
синдром на свръхактивен пикочен мехур (3). Използва се за лечение на някои симптоми на заболяването: неотложност (внезапен позив за уриниране); повишена честота на уриниране (нужда от често уриниране) и инконтиненция при неотложност (неволно изпускане на урина от пикочния мехур при внезапно усещане за силна нужда от уриниране).
Препоръчителната
начална
доза mirabegron e 50 mg; по-ни-

ски дози (25 mg) се препоръчват
при пациенти с тежко бъбречно увреждане (еGFR 15-29 ml/
min/1.73 m2) или умерено чернодробно увреждане. С повишено
внимание трябва да се предписва при наличие на обструкция на
изходящия тракт на пикочния мехур, както и при пациенти на терапия с антихолинергични медикаменти за лечение на свръхактивен пикочен мехур, поради потенциален риск за ретенция на урина. (ИТ)
* Уринната инконтиненция (УИ) е неволево изпускане на урина, което често се среща
при жени - 25% (във възрастовата група 1421 години); 44-57% (в средна възраст) и до
75% (>75 години). Вероятно честотата на заболяването е още по-голяма, защото немалка
част от жените не споделят наличието на подобни оплаквания.
Рискови фактори за УИ са: бременност,
травми на тазовото дъно след вагинално
раждане, периода на менопауза, предходна
хистеректомия, затлъстяване, инфекции на
долните пикочни пътища, функционални
и/или когнитивни нарушения, хронична
кашлица, запек, прием на някои лекарства
(антихипертензивни
средства,
мускулни
релаксанти и седативни медикаменти).
Наблюдават се три типа УИ според
функционалните
нарушения:
стресова
УИ (stress urinary incontinence - SUI),
неотложна УИ (urge urinary incontinence UUI) и смесена УИ (mixed urinary incontinence - MUI). Тази разлика не винаги е ясна,
особено при по-възрастни жени.
Стресовата УИ (СУИ) се дължи на
слабост на уретралния сфинктер и води до
невъзможност за задържане на урина при
кашлица, смях или кихане.
Неотложната УИ (НУИ) представлява
неволево изпускане на урина, което е
свързано с внезапен, неудържим позив за
уриниране. Най-честата причина за НУИ е
идиопатичният свръхактивен пикочен мехур,
но също така може да се дължи и на различни
неврологични
нарушения
(неврогенен
пикочен мехур) като като множествена
склероза, мозъчносъдов инцидент, болест на
Parkinson, гръбначномозъчно увреждане.
Свръхактивният пикочен мехур - СПМ
(overactive bladder - OAB) е съвкупност
от симптоми, които включват неотложно
уриниране (с или без УИ), което обикновено
се съпровожда от често уриниране и
никтурия.
Основна цел на терапията на УИ е да се
постигне подобрение в континенцията.
Клиничният успех от лечението се дефинира
като намаление с поне 50% на честотата
на епизодите на УИ. Основните методи на
терапия са два: оперативен и неоперативен
(фармакологичен и нефармакологичен поведенческа
терапия).
Поведенчестата
терапия има за цел да постигне тренировка
на мускулите на тазовото дъно (pelvic floor
muscle training - PFMT) (упражнения на Kegel).
** Betmiga (mirabegron) на Astellas е
регистриран в България (www.bda.bg). Mirabegron e подходящ избор при случаите
със СПМ, които не отговарят на терапията
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с антимускаринови средства или не могат
да толерират техните нежелани странични
действия (3).
Мирабегрон
(таблетки
с
удължено
освобождаване
за
еднократно
дневно
приложение) подобрява симптоматиката
и качеството на живот при неотложна
УИ (СПМ), в сравнение с плацебо, като
по-ефикасни са по-високите дози на
медикамента. Той релаксира детрузора
на пикочния мехур (антиспазмолитик)
и подобрява съхраняващата функция на
пикочния мехур.
Медикаментът
е
първи
селективен
представител на бета3-адренорецепторни
агонисти, одобрени за лечение на НУИ
(СПМ). Mirabegron не оказва влияние върху
микционното налягане или върху остатъчния
обем урина след изпразване на пикочния
мехур.
Във фаза 3 клинични проучвания, проведени
в Европа, САЩ и Австралия, mirabegron
(Betmiga на Astellas Pharma) в дози 50 или
100 mg дневно за период от 12 седмици
постига значимо намаляване на броя на
епизодите на инконтиненция при позив, броя
на микциите за 24 часа и промяна в броя на
дните без инконтиненция за седмица, като
притежава и добър профил на безопасност
и поносимост (4, 5, 6, 7). Препоръчителната
дневна доза е 50 mg дневно, но при болни
с намалена функция на бъбреците или на
черния дроб, особено при тези, приемащи
някои други лекарства, лекарят може да
предпише по-ниска доза (25 mg дневно) (4,
8).
Използвани източници:
1.Tomaszewski J. Postmenopausal overactive bladder. Prz Menopauzalny 2014; 13 (6):
313–329 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4352916/
2. Yang Y., Liu H., Lin T. et al. Association between different anticholinergic
drugs and subsequent dementia risk in patients with diabetes mellitus. PLoS One
2017; 12(4):e0175335 http://journals.plos.
org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0175335#pone-0175335-g001
3. EMA Betmiga (mirabegron) www.ema.
europa.eu/docs/bg_BG/document_library/
E PA R _ - _ Su m m a ry _ for _ t he _ pu bl ic / hu man/002388/WC500137262.pdf
4. Gras J. Mirabegron for the treatment of
overactive bladder. Drugs Today 2012, 48(1):
25
5. Chapple C., Kaplan S., Mitcheson D. еt al.
Randomized double-blind, active-controlled
phase 3 study to assess 12-month safety and
efficacy of mirabegron, a b(3)-adrenoceptor agonist, in overactive bladder. Eur Urol.
2013;63(2):296-305 www.europeanurology.
com
6. Angulo J., Khullar V., Nitti V., Siddiqui E.
Evidence available on the use of the selective
b3-adrenoceptor agonist mirabegron for the
treatment of overactive bladder. Actas Urol
Esp. 2013; 37(10):640-651 www.elsevier.es/
es-revista-actas-urologicas-espanolas-292
7. Robinson D, Thiagamoorthy G, Cardozo L. A drug safety evaluation of mirabegron
in the management of overactive bladder. Expert Opin Drug Saf. 2016;15(5):689-96. doi:
10.1517/14740338.2016.1165663
8. Chapple C., Siddiqui E. Mirabegron for the
treatment of overactive bladder: a review of efficacy, safety and tolerability with a focus on
male, elderly and antimuscarinic poor-responder populations, and patients with OAB in Asia.
Expert Rev Clin Pharmacol. 2017;10(2):131151. doi: 10.1080/17512433.2017.1275570
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Инфекции
на уринарния
тракт
Инфекциите на уринарния
тракт (ИУТ) са едни от най-честите видове инфекции. Те са отговорни за голяма част от антибиотичното лечение в болнични
условия, както и за посещения в
спешни отделения.
Асимптоматичната бактериурия е честа във всички възрастови групи и нерядко е обект на
ненужна терапия. Точната диагноза на ИУТ
е от ключово значение за икономически
ефективното лечение
и подходящото приложение на антимикробна терапия (1).
В продължение на
години
съществуваха
значителни
вариации
в интерпретирането на
изследванията, цвета и
мириса на урината, като
показатели за вероятна
ИУТ, особено при възрастни пациенти.
Честата
свръхдиагноза на заболяването и последващото лечение
са свързани с прилагане на антибиотици, което в около 40%
от случаите е ненужно. Свръхпредписването на антимикробни средства води до повишена резистентност на микроорганизмите, риск за нежелани странични ефекти и повишени медицински разходи.

Десет факта за ИУТ
1. Цветът и лошият мирис
на урината не трябва да се използват като аргумент за започване на антибиотична терапия.
Визуалното изследване на урината не е от полза за диагности-
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циране на ИУТ при жени поради ниска чувствителност, специфичност и предиктивност на
този показател.
Лошо миришещата урина е
несигурен показател за инфекция при катетеризирани пациенти и обикновено се дължи на
повишена концентрация на урея
в резултат на дехидратация.
2. Наличието на бактерии
в урината при микроскопско изследване или микробиологични
култури без клинични симптоми на ИУТ обикновено се дължи на контаминация или асимптоматична бактериурия. ИУТ не
е лабораторно базирана диагно-

за. Тя трябва да се основава на
клинични симптоми и да се потвърди чрез позитивна микроскопия и микробиологично изследване на урина.
Количествените
измервания на бактериални колонии не
трябва да определят терапията
при асимптоматични пациенти.
При симптоматични жени, брой
колонии >10х2 cfu/ml обикновено са от клинично значение.
При симптоматични мъже, брой
колонии >10х2 cfu/ml обикновено насочват към диагнозата на
ИУТ или простатит.
3. Добрите проби имат помалко от пет епителни клетки
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на поле при анализ на урината.
Замърсените проби трябва да се
обмислят за повторение или да
се вземат чрез катетеризиране.
4. Наличието на позитивна
левкоцитна естераза при анализ на урината не трябва да се
използва като подкрепа на диагнозата на ИУТ или започване
на антимикробна терапия. Изследването на левкоцитна естераза с тестови ленти е с висока
чувствителност и специфичност
за наличието на пиурия.
За потвърждаване на диагнозата е необходимо наличие на
симптоматика. Самостоятелното
наличие на пиурия или бактериурия не е индикация за
антимикробна терапия
и може да доведе до
свръхлечение в почти
половината случаи.
В редки случаи,
липсата на левкоцитна естераза при наличието на симптоми за
ИУТ, може да наложи
вземането на урокултура. В този случай,
диагнозата може да се
насочи към уретрит,
вагинит или полово
предавани инфекции.
5. Изследването на
урина и количественото
определяне
на левкоцитите в урината не
трябва да се използват за подкрепата на диагнозата на ИУТ
или за започване на антибиотично лечение.
При пациенти с неутропения
или левкопения, броят на левкоцитите може да е нисък. Гранични стойности на левкоцитите
от 6-20 клетки/ml може да отразява степента на хидратация на
пациента. Например, пациенти
с олигурия или анурия (на диализа) обикновено имат някаква
степен на пиурия.
Левкоцити в урината може да
се установят и при умерена хематурия. Пиурия е налице и при
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неинфекциозни състояния, като
остра бъбречна недостатъчност,
полово предавани инфекции или
неинфекциозен цистит поради
поставен уретрален катетър.
6. Нитратите/нитритите в
урината не трябва да се използват като самостоятелен метод за
диагноза и започване на антимикробна терапия. Те имат висока позитивна стойност за степента на бактериурия, но бактериурията сама по себе си не е
показател за клинично значима
ИУТ. Диагнозата на ИУТ трябва да се обмисли при всеки пациент с повишени нитрати/нитрити в урината и наличие на
клинични симптоми за заболяването.
Негативната левкоцитна естераза в комбинация с негативни
нитрати/нитрити обикновено изключват наличието на инфекция
при бременни жени, възрастни пациенти и урологично болни. Комбинацията от негативна левкоцитна естераза и негативен тест за нитрати има 90%
негативна предиктивна стойност
за наличието на ИУТ.
Дори левкоцитната естераза и нитратите да са налични,
чувствителността за бактериурия е само около 48%, а специфичността – 93%, което налага комбинирането им с клинични симптоми за поставянето на
диагноза на ИУТ.
7. Почти всички пациенти с
уретрални катетри (тип Foley)
се колонизират в рамките на две
седмици с 2-5 микроорганизма.
Данните от изследване показват, че 98% от хронично катетеризираните пациенти имат бактериурия, а при 77% колонизацията е полимикробна. Средните интервали между епизодите
на бактериурия с нови микроорганизми са 1.8 седмици.
Бактериурията и пиурията при хронични катетеризирани пациенти трябва да се лекува само при наличието на симп-

томи на инфекция (фебрилитет, левкоцитоза, супрапубична болка). Пиурията или бактериурията сами по себе си не са
индикация за антимикробна терапия.
Макар че антибиотиците могат да забавят развитието на
бактериурия при катетеризирани пациенти, профилактичното
им приложени не се препоръчва при хора с хронично катетеризиране, но може да се обмисли под формата на краткосрочна (обикновено до две седмици)
терапия в определени случаи,
когато ползите от профилактиката надвишават рисковете.
8. Наличието на бактериурия не поставя диагнозата
ИУТ, поради което при асимптоматични пациенти не се налага антимикробна терапия. Честотата на бактериурия при възрастни пациенти без уретрални
катетри в социални институции
варира между 25 и 50% за жени
и 15-49% за мъже, като тя се
увеличава успоредно с повишаването на възрастта. Бактериурията и пиурията при възрастни в повечето случаи трябва да
се приемат като очаквани.
Симптоматичната ИУТ е значително по-рядка от асимптоматичната бактериурия. Асимптоматичната бактериурия не е
свързана с дългосрочни негативни ефекти като пиелонефрит,
сепсис, бъбречна недостатъчност или хипертония. Свръхупотребата на антибиотици води
до развитието на резистентност
към тях и има потенциални неблагоприятни странични ефекти.
Самостоятелното наличие на
пиурия, левкоцитната естераза или нитратите, успоредно с
асимптоматична
бактериурия,
не са непременно индикация за
антимикробна терапия в общата
популация.
Някои от изключенията са
бременни жени и урологични
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процедури, свързани с кървене. Нови данни показват, че при
млади жени с рекурентни ИУТ,
наличието на бактериурия дори
може да има протективен ефект
срещу бъдещи ИУТ с по-патогенни микроорганизми.
9. Наличието на прояви на
системна инфекция (фебрилитет, левкоцитоза), както и на
симптоми за ИУТ (особено дизурия) трябва да са налични за
поставянето на диагноза ИУТ
при некатетеризирани пациенти.
Симптомите на активна инфекция при катетеризирани пациенти са по-трудни за преценка.
Възрастни пациенти с остри
промени в менталния статус,
придружени от бактериурия и
пиурия, без други данни за ИУТ
трябва да са под наблюдение за
24-48 часа без приложение на
антибиотици, докато се постави
точната диагноза.
При възрастни пациенти, острите ментални и функционални нарушения са неспецифични
прояви на различни състояния,
които могат да включват дехидратация, хипоксия или неблагоприятни странични ефекти на
приемани медикаменти. Диагнозата на ИУТ трябва да е свързана с други белези за системно
възпаление.
Хора с деменция или постоянна катетеризация имат висока
честота на бактериурия.
Диагнозата инфекция/сепсис
от уринарен произход при случаи с асимптоматична бактериурия не трябва да се поставя,
ако не са изключени други източници на инфекция и липсва
локална симптоматика от уринарния тракт.
10. Наличието на кандида в
урината при катетеризирани пациенти е често, особено в интензивните отделения, като найчесто отразява колонизация или
асимптоматична инфекция. Лечение на кандида в урината се
налага в редки случаи като ясни
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симптоми за инфекция или липса на друго инфекциозно огнище.
Не се налага лечение при
асимптоматична кандидурия при
катетеризирани пациенти без
данни за неутропения, като първоначалното лечение на кандидурията трябва да включва премахване или подмяна на уретралните катетри.
Кандидурията има ниска честота на системни усложнения,
освен при високо рискови пациенти след трансплантация
или такива с потиснат имунитет
в резултат на терапия с кортикостероиди.
Изолирането на кандида в
урината при некатетеризирани
болни трябва да насочи към вагинална или външна контаминация. Противогъбична терапия
се налага при симптоматични
пациенти.

Fosfomycin – старият-нов
антибиотик за лечение
на ИУТ
Fosfomycin* е широкоспектърен антибиотик, който повлиява ефективно Gram-негативни и
някои Gram-позитивни микроорганизми (като стафилококи).
Тъй като структурно той няма
връзка с други класове антибиотици, може да се използва като
алтернатива при мултирезистентни причинители (2).
Принадлежи към класа фосфонови антибиотици, които включват fosfomycin, fosmidomycin и
alafosfalin. Прилага се перорално като fosfomycin-trometamol
за лечение на ИУТ. Разпределя
се добре в различните тъкани и
постига клинични концентрации
в серума, меките тъкани, белите дробове, костите, ликвора и
сърдечните клапи.
Около 58% от приложената доза се открива в урината в
рамките на 24 часа, като концентрацията се запазва за продължително време (>24 часа) и
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го прави подходящ за лечение
на ИУТ.
Fosfomycin инхибира биосинтеза на бактериалната клетъчна
стена чрез блокиране на ранни
етапи в синтеза на пептидогликани. Той е широкоспектърен
антибиотик с умерена активност
срещу различни видове бактерии, включващи стафилококи,
Haemophilus sp., Acinetobacter
sp. и повечето чревни Gramнегативни, с висока минимална
инхибиторна концентрация за
Klebsiella sp., Enterobacter sp. и
Serratia sp.
Пикови плазмени нива от 2232 mg/l се достигат 2-2.5 часа
след
еднократна
перорална
доза. Антибиотикът не се свързва с плазмените протеини, не се
метаболизира в организма и се
екскретира основно непроменен
чрез урината.
Пиковата концентрация в
урината се достига на четвъртия час след приема. След еднократна перорална доза от 3
g fosfomycin (одобрената доза),
нива от >128 mg/l се поддържат
за поне 36-48 часа. Тези нива са
достатъчни за инхибирането на
повечето уропатогени.
Има добра пенетрация в бъбреците, стената на пикочния
мехур, простатата и семенните
мехурчета. Леките степени на
бъбречна недостатъчност не повлияват нивата на fosfomycin в
урината.
Поради продължителния серумен полуживот и високата
концентрация в урината след перорално приложение, fosfomycin
може да се обсъжда като лечение на ИУТ с еднократна доза.
Резултати от рандомизирани
клинични проучвания показват,
че еднократна доза fosfomycin
trometamol има сходна клинична
и/или бактериологична ефикасност с тази на 3- до 7-дневни режими, включващи ciprofloxacin,
norfloxacin, cotrimoxazole или
nitrofurantoin при жени с неус-
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ложнени инфекции на долните
пикочни пътища (3, 4).
Fosfomycin
trometamol
има намалена активност срещу
Morganella
morgani,
Porphyromonas vulgaris, P. aeruginosa и Enterococcus foecalis.
Въпреки дългогодишното му
приложение в клиничната практика, Е. coli има ниска резистентност към него.
Установено е, че той е запазил активността си срещу хинолон-резистентните щамове на E.
coli, а кръстосаната резистентност с други видове антибиотици към момента не е проблем.
Fosfomycin trometamol се
прилага като първа линия терапия за лечение на неусложнен цистит, в комбинация с
nitrofurantoin. Може да се използва в еднократна доза от 3 g
за лечение на жени с неусложнени ИУТ (в Европа не е одобрен за приложение при бременни). Използван е успешно
за лечение на простатит при
мъже в доза 3 g на всеки 2-3
дни за период от три седмици,
но са необходими допълнителни изследвания в тази област.
(ИТ)
* Fosfomycin Zentiva на Zentiva е регистриран в България (www.bda.bg)
За допълнителна информация:
Терапия на уроинфекциите в напреднала
възраст. МД 2009, бр. 2/март www.spisaniemd.bg
Използвани източници:
1. Schulz L., Hoffman R., Pothof J. et al.
Top ten myths regarding the diagnosis
and treatment of urinary tract infections. J
Emerg Med 2016; 51 (1): 25-30 www.jemjournal.com/article/S0736-4679(16)001220/fulltext
2. Raz R. Fosfomycin: an old-new antibiotic.
Clin Microbiol Infect 2012; 18: 4–7 www.
clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(14)62696-3/fulltext
3. Keating G. Fosfomycin trometamol: a review of its use as a single-dose oral treatment for patients with acute lower urinary tract infections and pregnant women with asymptomatic bacteriuria. Drugs.
2013;73(17):1951-66
4.Parate S. A comparative study of fosfomycin trometamol and nitrofurantoin in acute
uncomplicated urinary tract infection. Int
J Med Res Rev 2016;4(5):787-793 http://
medresearch.in/index.php/IJMRR/article/
view/585/917
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Новини
от ЕМА
Нови медикаменти
Европейската
лекарствена
агенция (ЕМА, www.ema.europa.
eu) одобри за приложение следните медикаменти:
l Fasenra (benralizumab) на
AstraZeneca за поддържащо лечение при възрастни пациенти с
тежка еозинофилна астма, които не могат да бъдат контролирани с комбинирана терапия с високи дози инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета-агонисти.
Медикаментът е моноклонално
антитяло, което активира NK
клетките за намаление на еозинофилите. Benralizumab e
първият одобрен респираторен биологичен медикамент
с осемседмичен поддържащ
дозировъчен режим.
Голям брой болни с тежка
еозинофилна астма имат влошаване на симптоматиката и
са с повишен риск за посещения в спешни отделения,
хоспитализация и фатален
изход, въпреки адекватната текуща терапия.
Одобрението на ЕМА е базирано на резултатите от клиничната програма WINDWARD, която включва фаза 3 проучванията
SIROCCO, CALIMA и ZONDA.
Обобщените данни сочат значително намаление на степента на
изостряния на заболяването (до
51%) и подобрение в дихателната
функция с увеличение на форсирания експираторен обем за една
секунда (FEV1) до 159 ml, което
е наблюдавано още на четвъртата
седмица от първото приложение
на медикамента и се е задържало
през целия период на лечение.
Отчетено е подобрение в симптоматиката на заболяването
(бронхоспазъм, кашлица, стяга-
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не в гърдите и задух). Честотата
на нежелани странични ефекти е
била сходна между benralizumab
и плацебо.
l Ontruzant (trastuzumab) на
Samsung Bioepis е първият биоподобен на Herceptin (trastuzumab)
на Roche медикамент за лечение
на ранен и метастазирал рак на
гърдата, както и на метастазирал
стомашен карцином.
Годишните
продажби
на
Herceptin са за почти $7 милиарда. Към момента липсва информация за цената на Ontruzant, но се
очаква да е значително по-ниска.
Ontruzant е четвъртият биоподобен медикамент, разработен от
Samsung Bioepis, който получава одобрение за продажби в Европа, след Benepali (etanercept),

Flixabi (infliximab) и Imraldi
(adalimumab).
l Zejula (niraparib) на Tesaro
за поддържаща терапия при някои
пациенти с чувствителен на платина рецидивирал високостепенен, серозен, епителен карцином
на яйчниците и фалопиевите тръби, както и при първичен перитонеален карцином. Медикаментът ще се прилага при болни, които имат пълен или частичен отговор към базирана на платина химиотерапия.
Всяка година в Европа се диагностицират около 45 000 жени
с овариален карцином, което го
прави шестото по честота злокачествено заболяване при жените.
Базираната на препарати на платината химиотерапия е ефектив-
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на, но ефикасността й намалява с
времето, като преживяемостта без
прогресия на заболяването намалява след всяка успешна терапия.
Niraparib е първият перорален поли (ADP-рибоза) полимераза (PARP) 1/2 инхибитор за еднократно дневно приложение, който е одобрен в Европа при пациенти, независимо от наличието на
BRCA мутации.
Според компанията-производител, новият медикамент дава шанс
за удължаване на преживяемостта без прогресия на заболяването след проведена химиотерапия,
базирана на препарати на платината.
Резултатите от клинични проучвания показаха, че терапията с
niraparib намалява риска за прогресия на заболяването или
фатален изход със 73% при
пациенти с BRCA мутация и
с 55% при такива без BRCA
мутация.
l Talz (ixekizumab) на Eli
Lilly за лечение на псориатричен артрит (PsA), самостоятелно или в комбинация
с конвенционални модифициращи заболяването антиревматични лекарства (DMARD)
при пациенти, които не се
повлияват или не толерират един
или повече DMARD. Медикаментът е антитяло, което се свързва с интерлевкин 17А – протеин,
който участва във възпалителните процеси.
Одобрението на регулаторния
орган е базирано на резултатите от две рандомизирани, двойно-слепи, плацебо контролирани,
фаза 3 проучвания, които обхващат общо 780 пациенти.
SPIRIT-P1 изследва профила
на безопасност и ефикасността на
медикамента в сравнение с плацебо при пациенти с активен PsA,
които преди това не са лекувани с
биологични DMARD.
Резултатите показват, че 58%
от пациентите на терапия с
ixekizumab са постигнали 20% на-

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 59

PHARMA
маление на сборните показатели за активност на заболяването
(ACR29), срещу 30% в контролната плацебо група.
SPIRIT-P2 има за цел да изследва медикамента при пациенти
с активен PsA, при които е имало неуспех от предходна терапия
с един или два TNF инхибитори, в
сравнение с плацебо. Резултатите
показват ACR20 отговор при 53%
срещу 20% в контролната плацебо група.
l Alofisel (darvadstrocel) на
Tigenix за лечение на комплексни
перианални фистули при възрастни пациенти с неактивна или слабо активна луминална болест на
Crohn, когато те не са се повлияли от поне една конвенционална
или биологична терапия.
Активната субстанция на медикамента са експандирани мастни
стволови клетки, които след активиране нарушават пролиферацията на лимфоцитите, намаляват освобождаването на проинфламаторни цитокини в зоните на възпаление и спомагат за заздравяването на тъканите около фистулния
канал.
l Alkindi (hydrocortisone) на
Diurnal за заместваща терапия
при деца и подрастващи до 18-годишна възраст с адренална инсуфициенция. Хидрокортизонът е
синтетична форма на кортизол,
който е основният глюкокортикоид, секретиран от адреналния кортекс.
l Crysvita (burosumab) на
Kyowa Kirin за лечение на Хсвързана хипофосфатемия с радиологични данни за костно заболяване при деца >1 година.
Активната субстанция на медикамента е човешко моноклонално антитяло, което се свързва и инхибира активността на фибробласт-растежен фактор 23. По
този начин се намалява загубата
на фосфати през бъбреците и други метаболитни аномалии, които
са отговорни за костните промени
при заболяването.

l Adynovi (рекомбинантен
фактор VIII) на Shire за профилактика и приложение при необходимост при пациенти на възраст >12 години с хемофилия А.
Медикаментът е с удължен полуживот, поради което се аплицира
през по-продължителни интервали (две седмици) за намаляване на
риска за кървене.
l
Mvasi
(биоподобен
bevacizumab)
на
Amgen
и
Allergan, който ще се прилага при
широк кръг индикации: карцином
на дебелото черво, рак на гърдата,
несквамозен не-дребноклетъчен
белодробен карцином (NSCLC),
бъбречноклетъчен
карцином,
чувствителен или резистентен на
препарати на платината епителен
рак на яйчниците, фалопиевите
тръби или първичен перитонеален
и цервикален карцином.

Нови медикамента за
лечение на диабет тип 2

metformin. Медикаментът е наличен в таблетна лекарствена форма
(ertugliflozin/1000 mg metformin;
2.5 mg/850 mg; 7.5 mg/1000 mg; и
7.5 mg/850 mg).
l Steglujan (фиксирана комбинация ertugliflozin и sitagliptin)
се прилага когато metformin и/
или sitagliptin не могат да осигурят адекватен гликемичен контрол, както и при пациенти, които са на комбинирана терапия с
ertugliflozin и sitagliptin в отделни таблетки. Новата комбинация е налична в таблетна лекарствена форма (5 mg ertugliflozin
и 100 mg sitagliptin, или 15 mg
ertugliflozin и 100 mg sitagliptin).
Най-честите нежелани странични ефекти на ertugliflozin са вулвовагинални микотични инфекции
или други женски генитални микотични инфекции. Епизодите на диабетна кетоацидоза са изключително редки.

ЕМА одобри три лекарствени форми с инхибитора на натриево-глюкозния
котранспортер-2
(SGLT2) ertugliflozin на MSD за
лечение на диабет тип 2 (ДТ2) в
допълнение към диета и повишена
физическа активност при пациенти >18 годишна възраст:
l Steglatro (ertugliflozin) се
прилага като монотерапия при болни, при които приложението на
metformin не е подходящо поради
наличие на контраиндикации или
нетолериране, или като допълнение към друга терапия на ДТ2.
Медикаментът се предлага в таблетна лекарствена форма от 5 и
15 mg.
l Segluromet (фиксирана комбинация ertugliflozin и metformin)
се прилага при пациенти, които не са достатъчно добре контролирани на максимално толерирана доза metformin (като монотерапия или в комбинация с
други антидиабетни медикаменти), както и при болни, които са
на комбинирано лечение с отделни таблетки ertugliflozin и

l Semglee (insulin glargine) на
Mylan – биоподобен аналог на
Lantus (на Sanofi) ще се прилага
като базален инсулин за лечение
на възрастни, подрастващи и деца
>2-годишна възраст със захарен
диабет на инсулиново лечение.
Медикаментът е наличен в разтвор, съдържащ 100 U/ml. Друг
биоподобен аналог на insulin
glargine (Abasaglar на Lilly и
Boehringer Ingelheim) бе регистриран в Европа през 2014.
l Ozempic (semaglutide) на
Novo Nordisk за лечение на възрастни пациенти с недобре контролиран ЗД2, в добавка към диета и повишена физическа активност.
Медикаментът ще се прилага
като монотерапия при липса на
толеранс или наличие на контраиндикации за metformin, както и
в комбинация с други лекарствени средства за терапия на диабет.
Активната субстанция на ме-
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Одобрение получиха и
още две антидиабетни
средства:
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дикамента е рецепторен агонист
на глюкагон-подобния пептид-1
(GLP-1 RA), който увеличава
глюкозо-зависимата секреция на
инсулин и намалява освобождаването на глюкагон.

Разширени индикации
за приложение
l
Zytiga
(abiraterone)
на Janssen, в комбинация с
prednisone/prednisolone, ще се
прилага и при новодиагностицирани пациенти с високорисков
метастатичен хормон-чувствителен рак на простатата (mHSPC) в
комбинация с андроген-депривационна терапия (ADT).
Към момента, медикаментът се
използва при: метастатичен кастрационно-резистентен рак на
простатата (mCRPC) при болни,
които са асимптоматични или с
леки оплаквания след неуспех на
ADT, и все още не са индицирани за химиотерапия; при пациенти с прогресия на заболяването
на фона на или след базирана на
docetaxel химиотерапия.
Решението на регулаторния орган е базирано на резултатите от
международното
многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, фаза 3
проучване LATITUDE, които показват, че приемът на abiraterone
води до намаление с 38% на риска за фатален изход и с 53% на
риска за влошаване на състоянието (увеличение с 18.2 месеца на
периода без прогресия на заболяването).
l Alecesna (alectinibe) на
Roche ще се прилага и като първа линия терапия на ALK-позитивен не-дребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC). Одобрението на регулаторния орган е
базирано на резултатите от фаза
3 клиничното проучване ALEX,
което показа, че приложението на
медикамента намалява риска за
влошаване на заболяването или
фатален изход с 53% в сравнение
с crizotinib.
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Данните сочат, че периодът без
прогресия на заболяването при
alectinibe е 25.7 месеца, в сравнение с 10.4 месеца при crizotinib.
Освен това, alectinibe намалява с
84% риска за разпространение на
тумора или метастазиране в ЦНС,
в сравнение с crizotinib.
l
Adcetris
(brentuximab
vedotin) на Takeda за лечение и
на CD30-позитивен кожен Т-клетъчен лимфом (CTCL) след една
предходна системна терапия.
Adcetris е конюгат антитяло-медикамент, насочен срещу CD30,
който е експресиран в кожните
лезии на около 50% от болните
с CTCL (подтип на не-Ходжкинов
лимфом, който засяга предимно
кожата).
Положителното становище на
регулаторния орган е базирано
на резултатите от фаза 3 клиничното проучване ALCANZA, които показват статистически значимо подобрение в общия отговор за период от поне четири месеца, в сравнение с терапията с methotrexate или bexarotene
(56.3% срещу 12.5% съответно).
Новият медикамент е свързан с
по-висока честота на пълен отговор от терапията, удължен период без прогресия на заболяването
и по-ефикасно облекчение на симптоматиката.

Лекарствена безопасност
1. ЕМА препоръча преустановяването на продажбите на лекарствени средства с модифицирано
или удължено действие, съдържащи paracetamol. Според експертите на регулаторния орган, предимствата на дългодействащите продукти не надхвърлят риска за усложнения от свръхдоза на медикамента (1).
Лекарствени средства, съдържащи paracetamol с модифицирано действие (създадени за по-продължителен ефект), се продават
в различни страни на ЕС с търговските имена Alvedon 665 mg,
Panadol Artro, Panadol Extend,
Panadol Retard 8 hours, Panadil
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665 mg, Paratabs Retard и Pinex
Retard.
Комбинирани медикаменти, съдържащи paracetamol с модифицирано освобождаване и наркотичния аналгетик tramadol, се продават с търговските имена Diliban
Retard или Doreta SR.
Решението на регулаторния орган е базирано на обзор на наличните данни, включващ ретроспективен фармакокинетичен и клиничен анализ на 53 случаи на остра
свръхдоза с paracetamol с модифицирано освобождаване.
Установено е, че максимални плазмени концентрации могат
да се постигнат късно, а високи концентрации (особено след
прием на високи дози), могат да
персистират за период от няколко дни.
2. Комитетът за лекарствена безопасност (PRAC) на EMA
препоръча спирането на продажбите на разтворите, съдържащи
хидроксиетил-скорбяла (HES) в
рамките на ЕС (2).
HES се прилага като плазма
експандер за обемно заместване при остра кръвозагуба, когато приложението на кристалоидни
разтвори не е достатъчно ефективно.
Решението е базирано на резултатите от две проучвания, които
показват, че разтворите съдържащи HES, се прилагат при критично болни пациенти, както и такива със сепсис и бъбречно увреждане въпреки ограниченията, приети през 2013 за намаляване на
риска за бъбречни усложнения и
фатален изход при тази група пациенти. (ИТ)
Използвани източници:
1. Modified-release paracetamol-containing
products to be suspended from EU market
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_
library/Press_release/2017/12/WC500240441.
pdf
2. PRAC recommends suspending hydroxyethyl-starch solutions for infusion from the market
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_
library/Referrals_document/Hydroxyethyl_
starch_107i/Recommendation_provided_by_
Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500241325.pdf
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Сливания
и придобивания във фармацевтичната
индустрия
Новата година стартира с тласък на пазара на сливания и придобивания (M&A) във фармацевтичния сектор. Две сделки през
януари (на Sanofi и на Celgene)
надхвърлиха като обща стойност
$20 милиарда:
l Sanofi затвърждава присъствието си на пазара на медикаменти за лечение на хематологични
заболявания с придобиването на
Bioverativ срещу $11.6 милиарда.
Водещи продукти на Bioverativ са
Eloctate - рекомбинантен антихемофилен фактор VIII (Fc слят протеин), и Alprolix – рекомбинантен коагулационен фактор IX (Fc
слят протеин), съответно за лечение на хемофилия А и В. В процес
на разработка и комерсиализация
е fitusiran – експериментална РНК
намеса за лечение на хемофилия А
и В, с или без инхибитори.
Sanofi закупи правата върху тирозинкиназния инхибитор
PRN2246 на Principia BioPharma
срещу $800 милиона. Експерименталната перорална терапия
преминава през кръвномозъчната
бариера, повлиява имунни клетки
в мозъчната сигнална система и
има потенциал за лечение на множествена склероза и други заболявания на ЦНС.
Междувременно Sanofi обяви
планове да придобие белгийската
фармацевтична компания Ablynx
срещу 3.9 милиарда евро. Ablynx
е фокусирана върху разработването на нанотела – следващо поколение биологични терапии, които биха намерили приложение в
хематологията, имуно-онкология-

та, пулмологията и терапията на
възпалителните заболявания.
В най-напреднала фаза е
caplacizumab, който в момента се
анализира от регулаторните органи в Европа и САЩ като първи
представител на нов клас терапия
за придобита тромботична тромбоцитопенична пурпура.
l Celgene ще придобие Juno
Therapeutics срещу $9 милиарда, което ще постави компанията
сред водещите в разработването
на CAR-T терапия*. Водещ продукт на Juno е JCAR017, изследванията с който показват значителна ефикасност и безопасност.
CAR-T терапията е едно от найголемите постижения на биотех-

нологиите и дава възможност на
пре-програмиране на Т-клетки за
унищожаване на ракови новообразувания. Водещи компании в тази
област са Novartis и Kite, която
наскоро бе купена от Gilead срещу $12 милиарда, а Juno бе третата по напредък в тази област.
l Roche закупи срещу $1.7 милиарда американската Ignyta, специализирана в онкологични заболявания със специфични редки
мутации. Водещ продукт на компанията е entrectinib – перорален
тирозинкиназен инхибитор, разработен за лечение на тумори, които имат ROS1 сливания (при недребноклетъчен рак на белите
дробове, NSCLC) или NTRK сли-
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вания (при различни видове солидни тумори).
Резултатите от фаза 2 клиничното проучване STARTRK-2 при
болни с позитивен на ROS1 сливания NSCLC показаха положителен отговор при между 70 и 80%
от изследваните и преживяемост
без прогресия на заболяването от
29.6 месеца.
l Bayer и Loxo Oncology се
споразумяха за съвместно разработване и продажба на две нови
онкологични терапии с потенциални приходи от $1.5 милиарда.
Larotrectinib
(LOXO-101)
и
LOXO-195 са насочени срещу слетите протеини на тропомиозин рецепторната киназа (TRK), които се
продуцират при някои генетични
аномалии, свързани с различни злокачествени тумори. Резултатите от
клинични проучвания с larotreclinib
показват клинично значим продължителен отговор с честота от 75%.
l Novartis разкри планове
за придобиването на Advanced
Accelerator Applications (AAA)
срещу $3.9 милиарда, с което ще
увеличи онкологичното си портфолио. Споразумението включва Novartis да получи достъп до
Lutathera (177Lu-Dotatate) – първи представител на радиолигандна
терапия (RLT), одобрена в Европа
през септември.
Медикаментът се прилага при
гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори (NETs) - неоперабилен или метастатичен, прогресивен, добре диференциран,
позитивен на рецептори на соматостатина.
Резултатите от фаза 3 клинични
изпитвания показват, че Lutathera
постига статистически значима
клинична редукция (със 79%) на
риска за прогресия на заболяването или фатален изход, в сравнение
с контролната терапия.
Срещу $170 милиона, Novartis
закупи правата за продажби в САЩ
на Luxturna (voretigene neparvovecrzyl) на Spark Therapeutics, предназначен за лечение на RPE65 му-
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тация, свързана с дистрофия на
ретината и загуба на зрение. Медикаментът е първата одобрена в
САЩ генна терапия и най-скъпият
медикамент – еднократен курс на
лечение струва $850 000 (по $425
000 на око).
l Janssen сключи споразумение с Legend Biotech за разработване, производство и продажби
на експерименталната CART-клетъчна терапия LCAR-B38M срещу $350 милиона.
Медикаментът таргетира специфично В-клетъчния матуриращ
антиген (BCMA) – протеин, който е високо експресиран в миеломните клетки. При успех и регистрация от страна на регулаторните органи, LCAR-B38M ще оси-

гури иновативен подход в лечението на мултипления миелом.
l Mallinckrodt придоби американската биофармацевтична компания Sucampo Pharmaceuticals
срещу $1.2 милиарда. Водещ
продукт на Sucampo е Amitiza
(lubiprostone), който е одобрен от
FDA за лечение на хронична идиопатична констипация, синдром на
раздразненото черво със запек и
индуцирана от наркотични аналгетици констипация при възрастни.
Други важни медикаменти на
компанията са VTS-270 за лечение
на болестта на Niemann-Pick тип
С и CPP-1X/sulindac за терапия на
фамилна аденоматозна полипоза.
l Takeda придоби белгийската TiGenix срещу $630 милиона.

Водещи продукти на TiGenix са
Cx601 за лечение фистули при пациенти с болест на Crohn и Cx611
– експериментална терапия при
тежък сепсис, налагащ апаратна
вентилация и/или приложение на
вазопресори.
Междувременно
Takeda
сключи споразумение с Denali
Therapeutics за разработване на
нови медикаменти за болестта на
Alzheimer. (ИТ)
* CAR-T (chimeric antigen receptors, chimeric
T-cell receptors) са специфично създадени рецептори, пренесени чрез вирусни вектори в
имунни ефекторни Т-клетки, предварително
взети от болния. Модифицираните по този начин Т-клетки, след като са върнати обратно в
организма чрез адоптивен клетъчен трансфер,
са насочени срещу специфично злокачествено
заболяване на пациента. Първата одобрена от
американската FDA индикация на CAR-T терапия е за остра лимфобластна левкемия.

Hemlibra – нов медикамент за лечение на хемофилия А
Helimbra (emicizumab) на Roche e първи представител на нов клас медикаменти за превенция на
кървене при пациенти от всички възрасти с хемофилия А и инхибиторни антитела, който наскоро
бе одобрен от Европейската ЕМА (1).
Хемофилията е наследствено предавано заболяване при мъжете. В света има между 200 000 и
300 000 мъже с хемофилия А или В. Пациентите с хемофилия А не произвеждат, или произвеждат недостатъчно количество от кръвосъсирващия
протеин фактор VIII (FVIII).
Приблизително един на всеки
5 000 мъже се ражда с хемофилия А.
Хемофилията се отнася към
така нерачените “Х-свързани рецесивни унаследявания”,
което означава, че мутиралият ген за фактор VIII (FVIII)
се намира в женската (Х) хромозома.
Дъщерята на мъж, болен от
хемофилия, ще бъде носител
на гена, но няма да страда от симптоми на заболяването. За синовете на майка, носеща гена на хемофилията, рискът да заболеят е 50%. За дъщерите на същата майка съществува 50% вероятност
да бъдат носители на мутиралия ген.
Организмът може да развие инхибитори (антитела) към медикаментите за лечение на хемофилия, като по този начин намалява тяхната ефективност и повишава риска за кървене. Този процес е най-тежкото свързано с терапията усложне-
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ние на хемофилия А, което силно затруднява лечението.
Hemlibra е първото моноклонално антитяло, което
е одобрено за лечение на пациенти с хемофилия
А и наличие на инхибиторни антитела в Европа.
То действа чрез наподобяване на коагулационната
функция на фактор VIII. Прилага се чрез седмични подкожни инжекции, което го прави по-удобно
от сега съществуващата стандартна терапия, която
изисква чести и продължителни инфузии.
Безопасността и ефикасността на emicizumab е изследвана в две фаза 3 клинични проучвания: рандомизирано клинично проучване със 109 пациенти на възраст >12 години, и текущо едноклоново изследване при 60 деца на възраст <12 години.
Резултатите показват, че приложението на медикамента е
довело до намаление на епизодите на кървене и необходимостта от прилагане на коагулационни фактори с
80-90%, в сравнение с приеманите при нужда заобикалящи агенти без профилактично лечение.
Най-честите нежелани странични ефекти са били
реакции на мястото на инжектиране, главоболие,
тромботична микроангиопатия, фебрилитет, диария, мускулни и ставни болки. (ИТ)
Използван източник:
1. First-in-class medicine to prevent bleeding in haemophilia A patients
with inhibitors www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Press_release/2018/01/WC500242419.pdf
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Хранителни
добавки с
витамини и
минерални
вещества
Витамините, минералните соли и
микроелементите* се доставят найдобре чрез здравословна, добре балансирана диета, в която хранителните вещества са в оптимално съотношение, абсорбират се най-добре и са
най-безопасни. Поради това, рутинният прием на хранителни добавки
не се препоръчва за здравото население, но някои таргетни подгрупи може
да имат ползи – хора със специфични
нужди през различни етапи от живота и високорискови подгрупи с някои
медицински състояния или приемащи
определени медикаменти (1).
Повечето рандомизирани клинични изпитвания с витамини и минерални добавки, обаче, не показват
ясни ползи по отношение на първичната или вторична профилактика
на различни хронични заболявания,
които не са свързани със съответна
нутритивна недостатъчност.
Всъщност, някои проучвания показват, че добавките с микроелементи в количества, които надвишават препоръчителния дневен прием (recommended dietary allowance,
RDA), като например високи дози
бета каротин, фолиева киселина, витамин Е или селен могат да имат
дори вредни ефекти, включително
повишена честота на смъртност, рак
и хеморагичен инсулт.
Важно е клиницистите да съветват пациентите си, че тези добавки
не са заместител на здравословната
и балансирана диета и не осигуряват
повече ползи от нея и да подчертаят многобройните предимства от получаването на витамини и минерали чрез храната вместо от добавките,
тъй като микроелементите в храните обикновено се абсорбират по-до-

бре от организма и са свързани с помалко потенциални нежелани ефекти.
Здравословната диета осигурява
редица важни хранителни вещества
в биологично оптимални съотношения, за разлика от изолираните съединения във високо концентрирана
форма. И наистина, изследванията
показват, че положителните здравни
резултати са по-силно свързани с диетичните модели и специфичните видове храни, отколкото с индивидуалния прием на микроелементи или минерални вещества.
Въпреки че рутинният прием на
добавки с микроелементи не се препоръчва за общата популация, таргетното им приложение може да бъде

на форма – в добавки или обогатени
храни, отколкото в естествената форма в диетата (фолат). Пренаталните
мултивитамини/мултиминерални добавки осигуряват фолиева киселина, както и витамин D и много други
есенциални микронутриенти по време на бременността.
Бременните жени трябва да бъдат
съветвани да приемат също богата
на желязо диета. Въпреки че може да
бъде разумно да се предписва допълнително желязо за профилактика и
лечение на желязодефицитна анемия
при бременните с ниски нива на хемоглобин или феритин, съотношението полза-риск от скрининга за анемия и рутинното добавяне на желязо по време на бременност не е добре изследвано.
Допълнителният прием на калций
може да намали риска за гестационна хипертония и прееклампсия, но
са необходими големи потвърдителни проучвания. Добавките с високи
дози витамин D по време на бременност също изисква допълнително изследване.

Кърмачета и деца

оправдано при високорискови групи,
чиито хранителни нужди може да не
бъдат осигурени само чрез диетата,
включително хора в определени етапи от живота им и такива със специфични рискови фактори (Таблица 1).

Бременност
Има достатъчно доказателства за
това, че жените, които планират бременност или са в първия триместър
на бременността, трябва да бъдат съветвани да приемат адекватни дози
фолиева киселина (0.4-0.8 mg/ден) за
профилактика на дефекти на невралната тръба.
Фолиевата киселина е един от
малкото микроелементи, които са с
по-голяма бионаличност в синтетич-
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Американската академия по педиатрия препоръчва изключително или
частично кърмените деца да получават: (1) допълнително витамин D
(400 IU/ден), започвайки малко след
раждането и продължавайки до отбиване и преминаване на пълноценно,
обогатено с витамин D, мляко (>/=1
L/ден) и (2) допълнително желязо (1
mg/kg/ден) от четвърти месец до въвеждането на храни, съдържащи желязо – обикновено след 6-и месец.
Кърмачетата, които получават
формула, обогатена с витамин D и с
желязо, обикновено нямат нужда от
допълнителното им добавяне. Всички деца трябва да бъдат подложени
на скрининг при навършване на една
година за дефицит на желязо и желязодефицитна анемия.
Здравите деца, които консумират
добре балансирана диета, не се нуждаят от мултивитамини/мултиминерални добавки и трябва да избягват
такива, съдържащи дози микроелементи, които надвишават препоръч-
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PHARMA
Таблица 1. Ключови препоръки за суплементация с витамини и минерални добавки
Общи препоръки за суплементация при здрава популация според етапа от живота
Бременност
Фолиева киселина
Кърмачета и деца
За кърмени деца – витамин D до отбиване и желязо от 4-6-месечна възраст
Средна и напреднала възраст
Някои хора могат да имат полза от допълнителен прием на витамин
В12, витамин D и/или калций
Препоръки за суплементация при високорискови подгрупи
Медицински състояния с нарушение в абсорбцията или метаболизма на хранителните вещества
Бариатична хирургия
Мастноразтворими витамини, витамини от група В, желязо, калций,
цинк, мед, мултивитамини/мултиминерали
Пернициозна анемия
Витамин В12 (1-2 mg/ден перорално или 0.1-1 mg/месец интрамускулно)
Болест на Crohn, друго възпалително
Желязо, витамини от група В, витамин D, цинк, магнезий
чревно заболяване, цьолиакия
Остеопороза или други свързани с костите проблеми Витамин D, калций, магнезий
Свързана с възрастта макулна дегенерация
Специфична комбинация на антиоксидантни витамини, цинк, мед
Медикаменти (дългосрочна употреба)
Инхибитори на протонната помпа
Витамин В12, калций, магнезий
Метформин
Витамин В12
Ограничено или субоптимално хранене
Мултивитамини/мултиминерали, витамин В12, калций, витамин D, магнезий

вания дневен внос (RDA). През последните години, добавките с омега-3
мастни киселини се разглежда като
потенциална стратегия за намаляване
на риска за нарушения от аутистичния спектър или нарушение на вниманието/хиперактивност при деца, но
за това липсват доказателства от големи рандомизирани проучвания.

Средна и напреднала
възраст
По отношение на витамин В12,
възрастните на >/=50 години може да
не абсорбират адекватно естествената протеин-свързана форма на това
хранително вещество и поради това
трябва да бъдат съветвани да си доставят RDA (2.4 mcg/ден) със синтетичен В12, който се съдържа в обогатените храни или добавки. Пациентите с пернициозна анемия имат
нужда от по-високи дози (Таблица 1).
Понастоящем
препоръчваните
дози (от храна или добавки) за витамин D за поддържане на костното здраве са 600 IU/ден за възрастни до 70 години и 800 IU/ден за тези
на възраст над 70 години. Някои професионални организации препоръчват 1000 до 2000 IU/ден, но все още
широко се обсъжда дали дозите над
RDA предлагат допълнителни ползи.
По отношение на калция, дневните RDA са 1000 mg/ден за мъжете на
възраст 51-70 години и 1200 mg/ден
за жените на 51-70 години и за всич-
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ки възрастни над 70 години.
Като се имат предвид опасенията, че добавките с калций могат да
увеличат риска за образуване на бъбречни камъни и сърдечносъдови заболявания, пациентите трябва да се
стремят да изпълнят тази препоръка
главно чрез консумация на богата на
калций диета и да приемат калциеви
добавки само, ако са необходими за
постигане на таргетните RDA (често
се изискват само около 500 mg/ден
под формата на добавки).
Неотдавнашен мета-анализ предполага, че суплементирането с умерени дози калций (<1000 mg/дневно) плюс витамин D (>/=800 IU/ден)
може да намали риска за фрактури и
загуба на костна плътност при жени
след менопауза и мъже на възраст
>/=65 години.
Добавките с мултивитамини/
мултиминерали не се препоръчват при здрави възрастни хора.
Едно голямо проучване при мъже в
САЩ показва умерено намаляване на
риска за рак, но резултатите изискват
потвърждаване в големи проучвания,
които включват и жени и позволяват
анализ според изходния нутритивен
статус, който е потенциално важен
модификатор на ефекта от лечението.
В момента се провежда 4-годишно
проучване, което се очаква да изясни
съотношението полза-риск на приема на мултивитаминови/мултимине-
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рални добавки, прилагани за първична профилактика на рак и сърдечносъдови заболявания.

Други ключови аспекти
При снемане на анамнеза, клиницистите трябва винаги да се информират за употребата на хранителни добавки с микроелементи за оценка на
потенциалните лекарствени взаимодействия. Така например, допълнителният прием на витамин К може да намали ефективността на warfarin, а биотинът (витамин B7) може да повлияе
на точността на изследването на тропонин и други лабораторни тестове.
След вземане на решение за прием на хранителни добавки е важно да
се използва продукт, който е преминал тестове за контрол на качеството.
Препоръчва се да се следи за доказателства от независима оценка, тъй
като това гарантира, че съдържанието
отговаря на описаното и че продуктът
е чист (не е заразен с микроби, тежки
метали или токсини). (ЕП)
* Хранителните добавки включват повече от 90 000
продукта на пазара в САЩ и са свързани с годишни
приходи от приблизително $30 милиарда. В неотдавнашни национални проучвания, 52% от възрастните
в САЩ съобщават за употреба на най-малко една добавка, а 10% за най-малко четири такива продукта.
Витамините и минералите са сред най-популярните
добавки и се приемат съответно от 48% и 39% от
възрастните, обикновено с цел да поддържат здравето и да профилактират настъпване на заболявания.
Използван източник:
1. Manson J., Bassuk S. Vitamin and Mineral Supplements. What Clinicians Need to Know. JAMA 2018
doi:10.1001/jama.2017.21012 https://jamanetwork.
com/journals/jama/fullarticle/2672264
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алергозан

®

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ОСТРИ АЛЕРГИИ

алергозан® обвити таблетки 25 mg

 ПРИ РИнИтИ, конюнктИвИтИ И сенна хРема
 ПРИ ЛекаРственИ И хРанИтеЛнИ аЛеРгИИ
 ПРИ кожнИ аЛеРгИчнИ РеакцИИ - обРИвИ, съРбеж, ухаПване от насекомИ И уРтИкаРИя

алергозан® маз 18 g 1%

 ПРИ аЛеРгИчен обРИв И хРонИчнИ деРматозИ - ПРодъЛжИтеЛно възПаЛенИе

алергозан® крем 18 g 1%

 ПРИ ухаПване от насекомИ, контактен деРматИт И остРИ аЛеРгИчнИ РеакцИИ
алергозан® 25 mg обвити таблетки е лекарствен продукт без лекарско предписание. При деца на възраст от 6 до 14 години се отпуска по лекарско
предписание. алергозан® крем/маз 18 g 1% - лекарствени продукти без лекарско предписание за възрастни и деца. Пълна лекарствена информация е на
разположение при поискване. СОФАРМА АД, София 1220, ул. Илиенско шосе 16, тел.: 02 813 42 00, факс: 02 936 02 86; Моля, съобщавайте нежелани
лекарствени реакции, възникнали при употреба на Алергозан®, на следните адреси: Софарма АД, София 1797, бул. Кл. Охридски 3, България,
тел.: +359 2 8177413; факс: +359 2 9743759, e-mail: safety@sopharma.bg; Изпълнителна
агенция по лекарствата, bda@bda.bg | ИАЛ-8687/23.02.2018
Брой 2, 2017
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ТАЛЕРТ

®

ЛЕКАРСТВО, КОЕТО СЕ СПРАВЯ
ДОРИ С УПОРИТИ АЛЕРГИИ

ТАЛЕРТ® сиРоп е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 2 год. ТАЛЕРТ® ТАбЛЕТки е лекарствен продукт без лекарско
предписание за възрастни и деца над 6 год. Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване. СОФАРМА АД, София 1220, ул. Илиенско шосе 16,
тел.: 02 813 42 00, факс: 02 936 02 86; Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на ТАЛЕРТ® сироп и ТАЛЕРТ® таблетки
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на следните адреси: Софарма АД, София 1797, бул. Кл. Охридски 3, България, тел.: +359 2 8177413, факс: +359 2 9743759 , e-mail: safety@sopharma.bg;
Изпълнителна агенция поБългария
лекарствата, bda@bda.bg | ИАЛ-13174/26.03.2018
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Miele

ProHygiene

Допълнително обслужване за клиентите
на Miele Professional
Тестът ProHygiene проверява
количеството бактерии върху
дезинфекцираното пране
Материите, използвани в болниците, домовете за възрастни хора,
както и в медицинските заведения, не трябва да съдържат бактерии, предизвикващи инфекции. Надеждна защита може да се осигури
само ако дезинфекционните процеси и използваните
продукти са перфектно съчетани. ProHygiene следи за
взаимодействие на процеса и препаратите, помагайки на сервизните техници
на Miele Professional в поддръжката на пералните машини.
Що се отнася до процесите по дезинфекциране
на прането за спасителни
служби, болници и здравни
заведения, германският институт Robert Koch препоръчва годишни тестове според признати методи. Това
включва употребата на калибрирани датчици, с чиято
помощ сервизните техници
на Miele са в състояние да
проверят истинността на параметрите на основния процес в термоелектрическия тест. За да се докаже, че процесите на изпиране и дезинфектиране са ефективни, може
да бъде използването на био-индикатори, подложени на същия процес на изпиране, като самите текстилни материи.
Био-индикаторът съдържа два
човешки патогена Staphylococcus
aureus ATCC 6538 и Enterococcus
faecium ATCC 6057 в определени количества. Сервизен инженер,

който извършва изпитването, поставя био-индикатор в пералната машина, която се тества между прането. В прането се поставя
и уред за регистриране на данни в

защитна торба преди началото на
програмата. В края на програмата,
уредът предоставя подробности за
температурите и времето за задържане, които могат да бъдат оценени и документирани незабавно.
Измитият био-индикатор се
изпраща от сервизния инженер в независимата лаборатория
„Meducomp GmbH“ в Берлин. Там
се правят проверки за наличието на бактерии. Резултатите са налични след приблизително две седмици, а клиентът на Miele получа-
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ва подробна информация. Сертификат се издава като доказателство за успешен резултат от тест.
Резултатите от теста могат да бъдат получени и по искане на местни здравни органи или на
органи за безопасност на
храните и здравето и трудовата медицина - като доказателство за спазване на
разпоредбите за хигиена и
безопасност на труда.
Профил на компанията:
Miele е водещ производител в света на премиум домакински уреди за готвене,
печене, парови и хладилни
продукти, кафемашини, съдомиялни, перални и продукти за почистване на подове. Тази гама се допълва
от съдомиялни, перални и
сушилни за професионална употреба, както и перални-дезинфектори и стерилизатори за медицинско
и лабораторно приложение
(Miele Professional). Компанията Miele, основана
през 1899 г., има 8 производствени завода в Германия както и по един завод
в Австрия, Чехия, Китай и
Румъния. Оборотът за 2015/2016
г. възлиза на приблиз. 3,71 милиарда евро, като продажбите извън
Германия имат дял от около 70%.
Miele се представлява от собствени търговски дъщерни дружества
и от вносители в почти 100 държави. Компанията Miele, понастоящем четвърто поколение семейна
собственост, наема работна сила
от около 18 400 души, от които 10
300 души в Германия. Седалището
на компанията се намира в Гютерсло/Вестфалия, Германия.
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Алергология

Авторска обзорна статия
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В настоящата статия е
представен
практически алгоритъм за избор
на клиничен подход за
поведение при пациенти с тежка астма (1). Той
е базиран на интегрирания клиничен подход
(integrated care pathway, ICP) – структуриран подход за мултидисциплинарна грижа, който подробно описва основните стъпки за поведение при
всеки конкретен пациент.
Този подход подпомага създаването на протоколи на базата на клиничните насоки и тяхното последващо приложение в клиничната практика и е в помощ на пациентите и специалистите по здравни и социални грижи. Различава се от практическите насоки, тъй като се използва
от мултидисциплинарен екип, и е съсредоточен върху качеството и координирането на грижите.

ICP е в основата на стандартните грижи в онкологията и палиативните грижи, като понастоящем е предложен и при астма,
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и алергичен ринит (за които е и дигитализиран).
При пациентите с тежка астма
е задължителна консултацията със
специалист с опит в лечението на
заболяването, като оптимизирането на терапията включва потенциално започване на лечение с биологични средства, за които се
смята, че представляват пробив в
лечението на тежка астма.
Omalizumab е моноклонално
антитяло (мАт) срещу имуноглобулин Е (анти-IgE) и е първото биологично средство, създадено за лечение на тежка алергична астма, което показва убедителни резултати от рандомизирани
контролирани проучвания (РКП)

и такива от реалната практика по
отношение на намаляване на тежките екзацербации при възрастни
и деца.
Някои пациенти с неатопична
астма също могат да имат полза
от приложението на omalizumab.
Необходими са по-нататъшни изследвания, за да се оцени по-добре клиничната му ефикасност
при тези болни и да се определят
предиктивни фактори за отговора
на лечението.
Mepolizumab и reslizumab, които са анти-интерлевкин-5 (анти-IL-5) моноклонални антитела
(мАт), или benralizumab – моноклонално антитяло срещу рецептора за IL-5, са ефикасни за намаляване на екзацербациите при
пациентите с тежка еозинофилна
астма. В процес на разработване са и други биологични средства, които повлияват различни
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патогенетични пътища при астма. Обещаващи резултати има за
dupilumab, който е мАт срещу
алфа рецептора на IL-4 и инхибира IL-4/IL-13 сигнализацията.
Понастоящем има налични различни биологични средства срещу
IgE и IL-5 и понякога лекарите
изпитват затруднение при избора
на оптималното за конкретния пациент биологично лечение. Това
се дължи на припокриването на
характеристиките на популациите
от пациенти, които са подходящи
за различните биологични терапии, тъй като не съществуват директни сравнителни проучвания, а
мета-анализите за тези лечения не
са достатъчно категорични.

Клинични подходи при
тежка астма
Консенсусът на U-BIOPRED
– безпристрастни биомаркери
за прогнозиране на резултатите при респираторните заболявания (Unbiased Biomarkers for the
Prediction of respiratory disease
outcomes) предоставя алгоритъм
за лечение на тежка астма, въз основа на фактори като недостатъчна терапия, лошо придържане към
лечението и/или полиморбидност.
Съвсем наскоро работна група
на Американското торакално общество/Европейското респираторно общество предложи препоръки за поведение при тежка астма
в развитите страни.
При пациенти с правилно поставена диагноза, тежката астма
се определя от нивото на насто-
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Таблица 1. Препоръки на NICE за лечение с omalizumab, mepolizumab и reslizumab
Omalizumab за лечение на тежка персистираща алергична астма
Omalizumab е моноклонално антитяло, което се свързва с IgE. Във Великобритания е разрешен за употреба като допълнителна терапия за подобряване на контрола на астмата при възрастни и юноши (>/=12 години) и деца (на възраст 6-11 години) с
тежка персистираща алергична астма, които имат:
l положителни кожни тестове или in vitro реактивност към целогодишни инхалаторни алергени
l намалена белодробна функция (форсиран експираторен обем за една секунда, ФЕО1<80% за възрастни и юноши)
l чести дневни симптоми или събуждания през нощта
l множество документирани тежки екзацербации, независимо от високата дневна доза на инхалаторни кортикостероиди (ICS)
плюс дългодействащи бета2-агонисти (LABA)
В разрешението за употреба се посочва, че лечението с omalizumab трябва да се има предвид само при пациенти с убедителни доказателства за IgE медиирана астма. Уточнено е също така, че 16 седмици след започване на лечение с omalizumab, лекарят трябва да оцени ефективността на терапията и да продължи приложението на omalizumab само при пациенти, при които
се наблюдава значително подобрение на астмата. Уточнява се също, че лечението с omalizumab трябва да се започва и проследява в специализиран център от лекари с опит в диагностиката и лечението на тежка персистираща астма.
Mepolizumab за лечение на тежка рефрактерна еозинофилна астма
Mepolizumab като допълнителна терапия към оптималната стандартна терапия се препоръчва като възможност за лечение на
тежка рефрактерна еозинофилна астма при възрастни само в случай че:
l броят на еозинофилите в периферната кръв е >/=300 клетки/mcl през последните 12 месеца и
l пациентът е съгласен със и спазва оптималното стандартно лечение и
l е имал четири или повече екзацербации на астмата, налагащи употребата на системни кортикостероиди в предходните 12
месеца или
l е приемал продължителено перорални кортикостероиди в доза, еквивалентна на най-малко 5 mg prednisolone дневно през
предходните шест месеца
След 12 месеца лечение:
l Спрете mepolizumab при липса на адекватен отговор на лечението или
l При адекватен отговор, продължете лечението и оценявайте отговора всяка година
Адекватният отговор се определя като:
l Намаляване с най-малко 50% на екзацербациите на астма, налагащи употребата на системни кортикостероиди при пациентите с четири или повече екзацербации през предходните 12 месеца или
l Клинично значимо намаляване на продължителната употреба на перорални кортикостероиди при запазване или подобряване на контрола на астмата
Reslizumab за лечение на еозинофилна астма
Reslizumab като допълненителна терапия се препоръчва като възможност за лечение на тежка еозинофилна астма при възрастни, която не е адекватно контролирана въпреки поддържащата терапия с високи дози ИКС плюс друго средство само в
случаите когато:
l Броят на еозинофилите в периферната кръв е >/=400 клетки/mcl
l Пациентът е имал три или повече екзацербации на астмата през последните 12 месеца
След 12 месеца:
l Спрете reslizumab при липса на адекватен отговор на лечението или
l При адекватен отговор, продължете reslizumab и оценявайте отговора всяка година
Адекватният отговор се определя като:
l Клинично значимо намаляване на броя на тежките екзацербации, налагащи употребата на системни кортикостероиди или
l Клинично значимо намаляване на продължителната употреба на перорални кортикостероиди при запазване или подобряване на контрола на астмата

ящия клиничен контрол и наличието на рискове като неконтролирана астма, която може да доведе до риск за чести тежки екзацербации (или смърт) и/или нежелани лекарствени реакции, и/или
хронична заболеваемост (включително увредена белодробна функция).
Пациентите, които се нуждаят от биологична терапия, са тези
с неконтролирана астма въпреки
оптималното фармакологично ле-

чение.
Всички биологични средства,
одобрени за астма от Европейската агенция по лекарствата (EMA)
и Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), са за
лечение на подбрани пациенти с
тежка неконтролирана астма, въпреки високите дози на контролиращата терапия, включваща наймалко инхалаторни кортикостероиди (ИКС) и с тежки екзацербации.

В стратегията на Глобалната инициатива за астма (GINA),
omalizumab,
mepolizumab
и
reslizumab представляват първите
(и към момента единствени) терапии за тежка астма (стъпка 5).
Националният институт за
здраве и отлични клинични постижения на Великобритания (NICE)
предлага през 2013 г. алтернативни насоки за omalizumab, които са
преразгледани през 2016 г., а за
mepolizumab и reslizumab – през
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2017 г. (Таблица 1).

Механизми на действие
на биологичните средства
Терапевтичните възможности
при тежка астма повлияват предимно фенотип 2 на астмата, характеризиращ се с доминираща
роля на цитокините от тип 2 – IL4, IL-5 и IL-13 и IgE. Трябва да
се имат предвид механизмите на
действие на биологичните средства, според които omalizumab
е показан при умерена до тежка алергична астма независимо
от изходния брой на еозинофилите, докато анти-IL-5 може да бъде
ефективен както при алергична,
така и при неалергична еозинофилна астма.
Биомаркерите са важни за определяне на индивидуализираната
терапия при тежка астма, но наличните към момента биомаркери са несъвършени по отношение
на избора на най-добрата възможност за всеки отделен пациент.
Така например, ролята на фракцията на издишания азотен оксид
(FeNO) и периостина е недостатъчно разбрана, а от друга страна – всички налични биологични
средства са ефективни при пациенти с висок брой еозинофили.
Допълнително, предвид настоящите познания, използването на
съществуващите към момента биомаркери не е показало ползи за
оценката на ефикасността нито в
краткосрочен, нито в дългосрочен
план.

Противовирусни ефекти
на omalizumab
Риновирусите
представляват
най-честата причина за екзацербация на астмата. Повишаването
на дозата на ИКС не намалява вирус-индуцирания бронхоспазъм,
докато едно проучване при живеещи в центъра на града деца с астма предполага, че omalizumab намалява вирусните екзацербации.
В допълнение, приложението на
omalizumab 4-6 седмици преди започване на училище намалява ек-
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зацербациите през есента.
Нещо повече, omalizumab подобрява отговора на интерфероналфа при риновирусни инфекции
и в групата с omalizumab по-голямото повишаване на интерфероналфа е свързано с по-малко екзацербации. Оmalizumab също така
съкращава честотата и продължителността на риновирусните заболявания при деца с астма. Тези
проучвания предполагат, че алергичното възпаление води до повишена податливост на вирусни заболявания.
Omalizumab е одобрен за деца
на възраст над 6 години от ЕМА
през 2009 г. и от FDA през 2016 г.
Другите съществуващи биологични средства все още не са одобрени при деца под 12 години.
Omalizumab се прилага подкожно на всеки 2-4 седмици въз основа на изходното ниво на общите
IgE и телесното тегло. Reslizumab
се прилага интравенозно на всеки
4 седмици въз основа на телесното тегло. Mepolizumab се прилага
под формата на подкожна инжекция с фиксирана доза на всеки 4
седмици.

Правила за прекратяване
на лечението
Биологичните средства са скъпоструващо лечение, което при
наличие на ефикасност трябва да
се продължи в рамките на години.
Поради това е важно да се прецени дали трябва да бъдат продължени след кратък курс на лечение (например по-малко от 4 месеца – правило за ранно спиране)
и дали може да бъдат спряни след
по-дълъг курс на лечение (например 3 години – правило за късно
спиране).
Правило за ранно спиране.
Правилото за ранно спиране е изследвано при omalizumab. Изходните характеристики на пациента не са надежден предиктивен
фактор за ползата от omalizumab.
Глобалната оценка на лекаря за
ефективността на терапията след
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16 седмици лечение е най-значимият критерий за отговора на терапията. Това се потвърждава във
всички РКП или проучвания от
реалната практика.
Няма данни в полза на създаване на валидирано правило за спиране на анти-IL-5 мАт. Въпреки това, NICE предлага насоки за
12-месечно спиране на анти-IL-5
мАт (Таблица 1).
Правило за късно спиране.
Има налични малко данни, които да помогнат на клиницистите
във вземането на решение относно дългосрочната употеба на биологични средства при астма. Едно
проспективно проучване оценява
ползата и задържането на отговора при пациенти, които продължават или спират дългосрочното лечение с omalizumab.
Повече пациенти в групата с
omalizumab (67%) нямат екзацербации в сравнение с плацебо групата (47.7%). Времето до първата екзацербация също е по-дълго при пациентите, лекувани с
omalizumab, и пациентите, продължили omalizumab, са със значително по-добър контрол на астмата, отколкото тези, които са
преустановили терапията. Липсва
проучване по отношение на късното спиране за анти-IL-5 мАт.

Стратификация
на пациентите за
биологична терапия
Подборът на пациентите за лечение с наличните биологични терапии се основава главно на клиничните крайни точки, тестовете
за алергия, нивата на IgE и кръвните еозинофили (Таблица 2).
Няма достатъчно данни за другите
биомаркери като периостин или
FeNO. Все още се обсъжда въпросът за оптималния праг на еозинофилите за започване на анти-IL-5.
Въз основа на резултатите от
ключови проучвания, за започване на mepolizumab често се изисква минимално ниво от 150/mm3,
докато NICE предлага по-високи
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Таблица 2. Стратификация на пациентите за лечение с биологични средства
Основни механизми на действие
Анти-IgE
Други потенциални механизми на действие Антириновирусно действие
Биомаркер за избор на пациенти
IgE към инхалаторни алергени от вътрешната среда
Стратификация на пациента
Тежка астма плюс висока доза контролиращ
Ефикасност
РКП и проучвания от реалната практика
Деца
>/=6 години
Избор на пациенти
Общи IgE и ИТМ
Начин на приложение
Подкожно
Клинично значими резултати
Тежка екзацербация
Безопасност
10 години постмаркетингово наблюдение
Биомаркер за ефикасност
Еозинофили
Демонстрирано правило за ранно спиране GETE (4 месеца)
Правило за късно спиране
Неясно
IL – интерлевкин; Ig – имуноглобулин; ИКС –инхалаторен кортикостероид; РКП –
не; ИТМ – индекс на телесната маса; GETE – глобална оценка на ефективността

Анти-IL-5
Еозинофили
медикамент (ИКС) плюс екзацербации
РКП
>/=12 години
ИТМ за reslizumab
Mepolizumab: подкожно Reslizumab:
интравенозно
безопасност при проучвания фаза III
Неясно (12 месеца)

рандомизирано контролирано проучвана лечението

Таблица 3. Интегриран клиничен подход в помощ на лекарите за разграничаване на пациентите с тежка астма, които са подходящи за лечение с omalizumab или анти-интерлевкин-5 моноклонални антитела (анти-IL-5 мАТ)
Стъпка 1
При пациенти, които са с алергия, но без еозинофилия (ниво <300/mm3), omalizumab трябва да бъде лекарство на първи избор
При пациентите, които нямат алергия и имат висок брой на еозинофилите в кръвта (mepolizumab >/=300/mm3, reslizumab
>/=400/mm3), анти-IL-5 мАт трябва да бъдат лекарства на първи избор
При деца на възраст между 6 и 12 години, които отговарят на критериите, omalizumab е единственият избор
При пациентите, които са с алергия и с еозинофилия и отговарят на критериите за приложение на някое от тези средства,
липсват налични директни сравнителни данни, а мета-анализите не са достатъчно информативни, поради което всеки от тези
терапевтични класове може да се счита за лечение на първи избор. Въпреки това, при вземане на решение, лекарите трябва
да имат предвид възможността да спрат omalizumab след 16 седмици, в комбинация с многото натрупани данни от реалната
практика и над десетгодишното постмаркетингово наблюдение, което потвърждава неговата безопасност.
Стъпка 2
При пациентите, лекувани с omalizumab, след 16 седмици трябва да се оцени цялостната ефективност на лечението, като
се препоръчва преминаване към анти-IL-5 мАт за тези, които не са отговорили на терапията и имат висок брой еозинофили в кръвта. Това е възможно, тъй като mepolizumab може да е ефективен при пациенти, които преди това са лекувани с
omalizumab.
За пациентите, лекувани с анти-IL-5 моноклонални антитела (Таблица 1), все още няма ясни правила за спиране на терапията след 12 месеца
Важно е, че няма данни по отношение на комбинираната терапия с различни биологични средства за пациентите, които са с
частичен отговор на прилаганото лечение
Съществуват значителни неудовлетворени терапевтични потребности за пациентите, които са с нисък брой еозинофили и нямат алергия. При тази популация пациенти, които не са с тип 2 астма, може да се обмисли бронхиална термопластика и трябва да се оцени придържането им към лечението, наличието на други съпътстващи астмата заболявания (рефлукс на киселинно
съдържимо, риносинуит), рискови фактори (тютюнопушене, експозиция на алергени) или диференциална диагноза (хронична
обструктивна белодробна болест, аспирация, дисфункция на гласните връзки).

нива (Таблица 1). Стойност на еозинофилите в кръвта от 400/mm3
се счита за необходим праг за започване на reslizumab.
В таблица 3 е представен ICP
за приложение на биологични
средства при тежка астма с цел да
се подпомогнат лекарите в подбо-

ра на подходящите за omalizumab
или анти-IL-5 мАт пациенти, чрез
използване на стъпаловиден подход (Таблица 3). Това се основава
не само на ефикасността и профила на безопасност на мАт, но и на
фактори като наличието на правила за ранно спиране и възраст

(Фигура 1).
В заключение, към момента
липсват сравнителни доказателства за ефикасността и ефективността на биологичните средства
при тежка астма, тъй като не съществуват директни сравнителни
РКП от типа “head to head”, срав-
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Фигура 1. Клинични подходи при избор на биологична терапия за астма

няващи анти-IgE и анти-IL5.
Необходими са „платформени проучвания” при тежка астма, сравняващи различните биологични средства както помежду
им, така и с други фармакологични (дългодействащи мускаринови
антагонисти, азитромицин, перорални антагонисти на простагландин D2 – CRTH2 антагонисти) и
нефармакологични терапии (бронхиална термопластика, белодробна рехабилитация, намаляване на
теглото) в допълнение или вместо мАт.
За допълнителна информация:
В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.bg) можете да намерите повече от 100
статии, свързани с тежка астма и нейното
лечение

Ig – имуноглобулин; GETE – глобална оценка на ефективността на лечението.;
IL – интерлевкин; мАт – моноклонално антитяло
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Клинично приложение на локален спрей
Ангал Ментол при тонзилофарингити
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Тонзилофарингитът е често срещано възпалително заболяване, свързано главно със сезона на обикновена настинка и ангажиращо небните тонзили, фаринкса или и двете
анатомични структури.
Въпреки че тонзилофарингитът
обикновено протича без усложнения, важно при него е да се облекчат симптомите, които най-често
засягат качеството на живот и всекидневните дейности на пациентите.
Най-честото оплакване от тяхна страна е дисфагия, която може да бъде
съпроводена и от кашлица (1).
Тонзилофарингитите влияят и върху на начина на живот: производителността на боледуващите е намалена средно с 26.4%; 44.5% от тях са
отсъствали от работа или от училище в продължение на поне 1-2 дни;
93% са имали затруднения в съня си, а придружаващите субективни оплаквания при повечето от изследваните пациенти са носна обструкция и
кашлица, показват данни в САЩ (2).

Болезненото гърло е основното смущение при пациентите с
тонзилофарингит, според данните
от проведено в четири европейски държави проучване (3).
За облекчаване на неприятните
симптоми и дискомфорт на орофаринкса, както и за подобряване на качеството на живот, пациентите с тонзилофарингит обикновено приемат симптоматично
лечение, най-често без лекарско
предписание.
Предлагат се различни продукти, съдържащи болкоуспокояващи средства, локални анестетици, антисептични или антимикробни средства, повечето от тях под формата на таблетки за смучене, които пък от
своя страна се разтварят по ези-

ка, но трудно биха имали ефект
локално върху повърхността на
тонзилите или задната фарингеална стена.
Тези лекарства в повечето случаи се използват предимно на принципа на самолечение,
но ключовата роля на оториноларинголога е да препоръча или
да назначи доказано ефективно
локално средство за своите пациенти и то под формата на спрей,
който осигурява директна апликация върху мястото на възпалението.

Етиология на
тонзилофарингитите
Вирусите са отговорни за 8595% от случаите на възпалено
гърло при възрастните пациенти,
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за 70% от случаите на възпалено
гърло при деца между 5 и 16 години, както и за 95% от тонзилофарингитите при деца под 5 години (4).
Най-чести вирусни причинители са: аденовирус, риновирус, грипни вируси, коронавирус и респираторен синцитиален вирус, но понякога и вирус
на Epstein-Barr, вирус на херпес
симплекс, цитомегаловирус или
човешки имунодефицитен вирус
(HIV).
Най-честият бактериален причинител на тонзилофарингит е
група А beta-хемолитичен стрептокок (GABHS), но понякога
се включват и Staphylococcus
aureus, Streptococcus pneumoniae,
Mycoplasma
pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae. Рядко
могат да се включат и Bordetella
рertussis,
Fusobacterium,
Corynebacterium
diphtheriae,
Treponema pallidum и Neisseria
gonorrhoeae.

Клинична картина
Дисфагията е отличителен белег при тонзилофарингитите и
често ирадиира към ушите. Малки
деца, които не могат да се оплачат от болки в гърлото, често отказват да се хранят.
Висока температура в продължение на няколко дни, неразположение, главоболие, халитоза и
заглушен говор са симптоми, които често превалират. Може да се
установи и скарлатинообразен
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или неспецифичен обрив по лигавиците и кожата.
Небните дъги са подути и хиперемирани, както и задната фарингеална стена. В повечето случаи е налице шийна лимфаденопатия. Необходими са кръвни изследвания и тест за beta-хемолитичен стрептокок (Rapid Antigen
Test или микробиологична посявка).
Бързите антигенни тестове са
специфични, но не са чувствителни и е възможно да се наложи да бъдат последвани от микробиологична посявка, която е
около 90% специфична и 90%
чувствителна).
Нелекуваните
бактериални тонзилофарингити
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Симптоматично лечение
Симптоматичното
лечение
включва употребата на локални анестетици, дезинфекция с
антисептици, хидратация и общоукрепващо лечение. Ефективен локален медикамент е спреят Ангал Ментол. Продуктът съдържа като активни съставки
хлорхексидинов диглюконат 2
mg/ml и лидокаинов хидрохлорид 0.5 mg/ml. В България няма
регистриран друг продукт с този
състав*.
Хлорхексидинът е определен
като златен стандарт сред оралните антисептични средства (6).
Двойната катионна структура на
молекулата позволява нейното

бактерициден ефект както срещу
Грам-положителни, така и срещу Грам-отрицателни бактерии,
фунгициден ефект срещу дерматофити и дрожди, както и някои
противовирусни свойства. Това
води до инхибиране на инфекциозните причинители и намалява
риска за развитие на опортюнистични инфекции.
Локалната терапия с lidocaine
е позната от десетилетия, а неговата ефикасност, както и профил
на безопасност и поносимост са
много добре проучени. Лидокаин
има благоприятно съотношение
ефикасност/токсичност и много
рядко може да предизвика алергични реакции.

Един от регистрираните в България локални орални спрейове
е Ангал, като неговите предимства са:
l Съдържа: chlorhexidine – златен

l Не съдържа антибиотик - не крие

стандарт сред оралните антисептици с
продължителност на повърхностното
действие до 7 часа

риск от развитие на резистентни микроорганизми
l Подходящ е за хора със захарен ди-

Съдържа: lidocaine – локален
анестетик с начало на обезболяващо
действие от втората минута и добър
профил на безопасност и поносимост,
сравнима с placebo

абет, както и за бременни и кърмещи
жени. За последните две категории пациенти трябва да се има предвид, че
Ангал Ментол съдържа 44.4% алкохол.

l

могат да доведат до усложнения
(например перитонзиларен абсцес, ревматична треска, гломерулонефрит).

Лечение
Антимикробната резистентност
се възприема като нарастващ проблем, който сериозно застрашава общественото здраве и изисква незабавни действия. Анализ
на достъпните за пациенти антибиотици в Европейския съюз установи доминирането на продукти, които съдържат локален антибиотик tyrothricin.
Антибиотиците за локална употреба увеличават риска за развитие на антибактериална резистентност и затова се препоръчва
ограничаването на тяхната употреба (5).

прикрепване от една страна към
отрицателно заредените структури на повърхността на лигавиците и от друга - към отрицателно заредените клетъчни стени на
бактериите (7).
Когато хлорхексидин атакува
микробиалната клетъчна стена,
той индуцира промени, увреждащи повърхностната й структура.
Това причинява осмотичен дисбаланс с последваща преципитация на цитоплазмата, водещи
до клетъчна смърт.
Субстантивността на хлорхексидин усилва този бактерициден ефект, което допринася за
задържането на chlorhexidine в
устната кухина, както и за неговия удължен остатъчен антимикробен ефект.
Хлорхексидин проявява силен

Приложен в оралната мукоза,
lidocaine бързо достига до ноцицепторите, причинявайки бързо начало на действието, което
се проявява в супресия на чувството за болка – във фаринкса
и при преглъщане – типичните
оплаквания при възпалено гърло (8).
Локалният спрей Ангал Ментол е клинично доказано ефективен при пациенти с тонзилофарингити. Допълнително негово
предимство е и формата спрей,
която позволява по-добро разпространение върху мястото на
болката и възпалението.
Приложението му при възрастни и деца над 12-годишна
възраст е 3 до 5 впръсквания,
6 до 10 пъти дневно, а при деца
над 6-годишна възраст: 2 до 3
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впръсквания, 3 до 5 пъти дневно.
Не се употребява при деца под
6-годишна възраст. Ако не настъпи подобрение след 3-4 дневно лечение, е необходима консултация с лекар.

Антибиотично лечение
при стрептококова
инфекция
Като предпочитано средство на
избор за стрептококов тонзилофарингит се счита penicillin V; дозата е 250 mg за 10 дни при пациенти с тегло <27 kg и 500 mg
за пациенти, тежащи >27 kg.
Amoxicillin е ефективен и има
предимството, че също може да се
дава перорално.
Като други перорални лекарства могат да се използват макролиди при пациенти, алергични към
пеницилин, цефалоспорини от
първо поколение и clindamycin.
Лечението може да започне незабавно или да се забави, докато резултатите от теста/посявката бъдат известни. Ако антибиотичното лечение е започнало, то трябва да бъде спряно при отрицателни култури.

Тонзилектомия
Тази интервенция се препоръчва при рецидивиращи ангини (>6
епизода/за 1 година; >4 епизода/за
2 години или >3 епизода/за 3 го-

секция медицината днес в българия
дини) или ако острата инфекция е
протекла с усложнения, независимо от назначените антибиотици.
Други индикации за тонзилектомия са: обструктивна сънна
апнея, повтарящ се перитонзиларен абсцес и съмнение за карцином.
Решенията за тази процедура
от страна на лекаря трябва да бъдат индивидуални, въз основа на
възрастта на пациента, множество
рискови фактори и имунния отговор при рецидивите на инфекцията.

под внимание все по-нарастващата антибиотична резистентност.
Антибиотична терапия се налага само при доказана бактериална
инфекция, а при рецидиващи тонзилофарингити и след внимателно
проследяване на пациента – тонзилектомия.

Заключение
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Тонзилофарингитът е втората най-често срещана остра инфекция в практиката на медицинските специалисти (4). Тъй като в
преобладаващата част от случаите
причинителите са с вирусен произход, необходимо е да се започне
със симптоматично лечение.
Подходящо средство на избор
е Ангал Ментол под формата на
спрей. Продуктът може да се използва при възрастни и деца над 6
години, както и при пациенти със
захарен диабет, кърмещи майки и
бременни. Ако не настъпи подобрение след 3-4 дневно лечение, е
препоръчителна повторна консултация с лекар.
В лечението на тонзилофарнигитите винаги трябва да се взема
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Ezetimibe, добавен към статиновата терапия,
намалява риска за инсулт след преживян
миокарден инфаркт
Доц. д-р Яна Симова1, д-р Димитър Симов2, д-р Петър Поломски1
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Значителна част от пациентите със сърдечносъдови заболявания не успяват да достигнат до
прицелните нива на холестерола в
липопротеините с ниска плътност
(LDL-C), въпреки оптималната терапия със статин.
Поради това, често се налага
към терапията със статин да се добави допълнителен липидопонижаващ медикамент, за да се постигнат таргетните стойности на LDL-C. Една от възможностите за подобна комбинирана терапия е използването на ezetimibe, който инхибира
интестиналната резорбция на холестерол и в резултат на това понижава
серумните нива на LDL-C.

Връзката между повишените
стойности на LDL-C и риска за
сърдечносъдово заболяване (ССЗ)
е потвърдена от редица епидемиологични проучвания. Лечението със статини е много ефективно за понижение на LDL-C и съществено понижава честотата на
значимите нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ - major
adverse cardiovascular events) както при първична, така и при вторична профилактика.
Според настоящите препоръки
за лечение на дислипидемия при
пациенти с установено ССЗ, както
и при тези с много висок сърдечносъдов риск, прицелните стойности на LDL-C трябва да бъдат
<1.8 mmol/l или да се понижат с
50% при изходни стойности между 1.9 и 3.6 mmo/l (1).
За да се постигнат тези стойности, при голяма част от болни-

те се налага понижение на LDL-C
с повече от 50%. Установено е, че
едва една трета от хората с много
висок сърдечносъдов риск постигат LDL-C <1.8 mmol/l (2).

Механизъм на действие
на ezetimibe
Циркулиращите плазмени нива
на холестерол имат два основни
източника: синтез от черния дроб
и абсорбция на приетия с храната
и намиращия се в жлъчния сок холестерол, основно в дуоденума и
проксималния йеюнум. От холестерола, който навлиза в интестиналния лумен, около една четвърт
идва с храната, а останалите три
четвърти - от жлъчния сок (3).
Интестиналната холестеролова абсорбция включва инкорпориране на свободния холестерол
в смесени жлъчни мицели и последваща делипидация на мицелите

чрез транспортерите от мембраната на интестиналните ентероцити.
В последните свободният холестерол се включва в хиломикрони.
През 2004 година Altmann и
сътр. откриват Niemann-Pick C1подобен 1 протеин (NPC1L1) стеролов транспортен протеин,
експресиран върху ентероцитния
лумен, както и върху хепатобилиарната (каналикуларна) повърхност (4). Холестеролът в чревния лумен или жлъчката се инкорпорира в клетъчната мембрана,
свърза се с NPC1L1 и се интернализира чрез ендоцитоза.
Езетимиб инхибира интестиналната холестеролова абсорбция,
блокирайки селективно NPC1L1
протеина в йеюнума и не позволява на интестиналните луменни мицели да навлязат в ентероцита (5).
Редуцирайки ентероцитната холестеролова абсорбция, формирането и секреция на хиломикрони, както и обратния транспорт
на холестерол от жлъчния сок,
ezetimibe намалява чернодробните запаси от холестерол и увеличава експресията на LDL рецептора на повърхността на хепатоцитите, което от своя страна води
до понижение на серумните нива
на LDL-C.
Ezetimibe не повлиява абсорбцията на триглицеридите, постъпващи с храната, мастно разтворимите витамини или на медикаменти, като warfarin. След като се метаболизира чрез глюкоронидация
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в тънките черва и черния дроб,
ezetimibe се екскретира в жлъчката и обратно в интестиналния лумен, където отново може да инхибира NPC1L1 протеина (6).
Този ентеро-хепатален кръговрат позволява на ezetimibe да
има дълъг полуживот (22 часа).
В метаболизма на ezetimibe не
участва цитохром Р450, което означава, че няма съществени взаимодействия с други медикаменти като статини, фибрати,
amiodarone и amlodipine.
Освен интестиналната холестеролова абсорбция, ezetimibe взаимодейства и с NPC1L1, понижава
билиарната абсорбция на холестерол и така допълнително намалява
серумните нива на LDL-C.
Приемът на статини редуцира значително стойностите на
LDL-C с 35-60%. Инхибирането
на холестероловия синтез в черния дроб от този клас медикаменти води до компенсаторно увеличаване на експресията на LDL рецепторите, повишено поемане на
LDL-C от черния дроб, както и
увеличение на интестиналната холестеролова абсорбция (7).
От друга страна, лечението с
ezetimibe, като монотерапия, индуцира чернодробния синтез на
холестерол. В резултат на тези
компенсаторни ефекти, комбинираното лечение на хиперхолестеролемията със статини и ezetimibe
води до адитивни ефекти при понижение на серумните стойности
на LDL-C (8).

Клинична ефективност
на ezetimibe
През миналата година в списание Circulation бяха публикувани резултати от проучването
IMPROVE-IT*, показващи допълнителни ползи от добавянето на
еzetimibe към стандартното лечение със simvastatin при хора, преживели наскоро и стабилизирани
след миокарден инфаркт (МИ) (9).
IMPROVE-IT е най-мащабното
до момента проучване за дисли-

секция медицината днес в българия
пидемия - повече от 18 000 участници, хоспитализирани по повод
на остър коронарен синдром през
предходните 10 дни преди рандомизация, и със стойности на LDLC от 1.3 до 2.6 mmol/l на фона на
предшестваща терапия със статин
и LDL-C от 1.3 до 3.2 mmol/l при
липса на такава терапия.
Новите данни сочат, че добавянето на ezetimibe към утвърдената в актуалните клинични ръководства терапия със статин намалява честотата на исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ), като ефектът е най-силен в групата с предходен ИМИ.
Болните с преживян миокарден инфаркт са изложени на значим риск от повторен исхемичен
инцидент, в т.ч. и ИМИ. Ezetimibe
подпомага нормализирането на
липидния профил и се очаква допълнително да редуцира МАСЕ.
В новия анализ на IMPROVEIT акцентът e поставен върху мозъчносъдовите инциденти, особено при болните с инсулт преди рандомизацията. Те са разделени в две групи - на терапия с
плацебо/simvastatin 40 mg (PS) и
ezetimibe 10 mg/simvastatin 40 mg
(ЕS), проследени са средно за 78
месеца.
Ефективноста на приложената терапевтична схема е оценена,
общо и по подгрупи, като първичните цели са обща сърдечносъдова смъртност, честота на МАСЕ
(значим коронарен инцидент, нестабилна ангина или коронарна
реваскуларизация) и нефатален
ИМИ от каквато и да етиология.
От включените 18 144 болни,
641 (3.5%) са имали поне един
инсулт. Сред болните с предшестващ инсулт за 527 (82%) е документиран ИМИ.
Като независими рискови фактори за ИМИ се приема на първо място преживян ИМИ – което повишава вероятността за нов
инсулт трикратно – риск от 18.8%
при предишен ИМИ срещу 4.3%
при хората без предходна мозъч-
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на исхемична увреда.
Напредналата възраст и наличието на предсърдно мъждене
(ПМ), застойна сърдечна недостатъчност (СН), захарен диабет тип
2, МИ и бъбречна недостатъчност
също са предразполагащи фактори за ИМИ.
Общо за изследваната група,
статистически незначимо се понижават случаите на първи инсулт, независимо от етиологията - в групата ЕS те са 4.2% срещу 4.8% при PS (съотношение на
риск - HR 0.86; 95% доверителен
интервал - CI 0.73–1.00; р=0.052).
По-съществена редукция от
21% се наблюдава в групата ES за
ИМИ като първи инцидент (3.4%
срещу 4.1%; HR, 0.79; 95% CI,
0.67–0.94; p=0.008). Макар и незначителен статистически, трябва
да се отбележи известен ръст на
инцидентите на хеморагичен мозъчен инсулт (ХМИ) в ES рамото
(0.8% срещу 0.6%; HR, 1.38; 95%
CI, 0.93–2.04; р=0.11).
При общата оценка на МАСЕ
се установява, че комбинацията ezetimibe/simvastatin намалява честотата на инсултите с всяка етиология (HR, 0.83; 95% CI,
0.70–0.98; p=0.029) и в по-голяма
степен тази на ИМИ (HR, 0.76;
95% CI, 0.63–0.91; p=0.003).
По време на проучването са регистрирани 719 инсулта, от които
641 (89%) са при болни без история за предходен ИМИ или ХМИ,
а 78 (11%) са повторни мозъчни
инциденти.
При ЕS инцидентите на първи
инсулт са с 49 по-малко, сравнено
с групата PS. Повторните инсулти в ЕS групата са с 20 по-малко, което води до съществена редукция от 17% общо за мозъчно
съдовите инциденти (n=325 срещу
n=394; RR, 0.83; 95% CI, 0.70–
0.98; р=0.029).
Най-високорисковите пациенти - тези с предходен ИМИ или
ХМИ - отбелязват и най-съществено намаление на риска - 8.6%
по-малка вероятност за нов мо-

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 81

Списание мд

секция медицината днес в българия

81
България

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 82

Списание мд
зъчен инцидент с всякаква етиология (10.2% срещу 18.8%; HR,
0.60; 95% CI, 0.38–0.95; р=0.030)
и 7.6% по-малък риск за ИМИ
(8.7% срещу 16.3%; HR, 0.52;
95% CI, 0.31–0.86; p=0.011), при
добавяне на еzetimibe към терапията със статин.
По време на проследяването,
средните стойности на LDL-C са
1.4 mmol/l на фона на комбинирана терапия и 1.8 mmol/l при монотерапия (p<0.001). През седемго-

секция медицината днес в българия
дишния период на наблюдение се
установява (р=0.016), че честотата на МАСЕ е по-ниска на фона
на комбинирана терапия (32.7%)
в сравнение с монотерапията със
статин (34.7%).
Понижението съответства на
величината на постигната редукция в стойностите на LDL-C. Броят пациенти, които е необходимо
да бъдат лекувани със simvastatin
+ ezetimibe вместо с монотерапия
със simvastatin (NNT - number

needed to treat), за да се намали
един нежелан съдречносъдов инцидент, е 50.
Честотата на нежеланите лекарствени реакции е еднаква в двете
групи. Заключението на това проуване е, че терапията с ezetimibe
има добър профил на безопасност
и че по-ниските постигнати стойности на LDL-С са свързани с понисък риск за МАСЕ, и по-малка
вероятност за нов или за повторен мозъчносъдов инцидент.

Изводи за клиничната практика:
l При значителна част от пациентите с много висок

сърдечносъдов риск или с предшестващо ССЗ прицелните стойности на LDL-C не могат да бъдат постигнати на фона на монотерапия със статин
l Комбинираната антилипемична терапия ezetimibe и
статин понижава в по-голяма степен стойностите на
LDL-C в сравнение с монотерапията със статин
l Ezetimibe понижава ентероцитната холестеролова
абсорбция, формирането и секреция на хиломикрони,
както и обратния транспорт на холестерол от жлъчния
сок, като по този начин намалява чернодробните запаси от холестерол, увеличава експресията на LDL рецептора на повърхността на хепатоцитите и води до
* IMPROVE-IT - IMProved Reduction of
Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial
Използвани източници:
1. Reiner Z., Catapano A., De Backer G. et al.
ESC/EAS Guidelines for the management of
dyslipidaemias. European Heart Journal (2011)
32:1769-1818
www.escardio.org/static_file/
Escardio/Guidelines/publications/DYSLIPguidelines-dyslipidemias-FT.pdf
2. Waters D., Brotons C., Chiang C. et al. Lipid
treatment assessment project 2: a multinational survey to evaluate the proportion of patients
achieving low-density lipoprotein cholesterol
goals. Circulation. 2009;120:28-34 http://circ.
ahajournals.org/content/120/1/28.long
3. Davis H., Basso F., Hoos L. et al. Cholesterol homeostasis by the intestine: lessons from
Niemann-Pick C1 Like 1 [NPC1L1) Atheroscler

понижение на серумните нива на LDL-C
Прогностичните
ефекти
на
комбинацията
ezetimibe+статин спрямо монотерапия със статин са
доказани за първи път в проучването IMPROVE-IT, в
което постигнатите по-ниски стойности на LDL-C на
фона на ezetimibe + статин са свързани със значително понижение на честотата на МАСЕ при проследяване
l Добавянето на ezetimibe към стандартната липидопонижаваща терапия значимо понижава риска за нов
или повторен инсулт, като този ефект е най-изразен
във високорисковата група пациенти, които вече имат
преживян мозъчносъдов инцидент.
l

Suppl. 2008;9:77-81 www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1567568808703106
4. Altmann S., Davis H., Zhu L. et al. Niemann-Pick C1 like 1 protein is critical for intestinal cholesterol absorption. Science. 2004;
303(5661):1201-4 www.sciencemag.org/content/303/5661/1201.long
5. Davis H, Tershakovec A., Tomassini J. et al.
Intestinal sterol transporters and cholesterol absorption inhibition. Curr Opin Lipidol. 2011;
22(6):467-78 http://journals.lww.com/co-lipidology/pages/articleviewer.aspx?year=2011&
issue=12000&article=00006&type=abstract
6. Temel R., Tang W., Ma Y. et al. Hepatic Niemann-Pick C1-like 1 regulates biliary cholesterol concentration and is a target of ezetimibe.
J Clin Invest. 2007; 117(7):1968-78 www.jci.
org/articles/view/30060
7. Phan B., Dayspring T., Toth P. Ezetimibe

82
България

therapy: mechanism of action and clinical update. Vasc Health Risk Manag. 2012; 8: 415427
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3402055/
8. Guyton J. Combination regimens with statin,
niacin, and intestinally active LDL-lowering
drugs: alternatives to high-dose statin therapy? Curr Opin Lipidol. 2010 Aug; 21(4):3727 http://journals.lww.com/co-lipidology/pages/articleviewer.aspx?year=2010&issue=0800
0&article=00014&type=abstract
9. Bohula E., Wiviott S., Giugliano R. et al. Prevention of stroke with the addition of ezetimibe
to statin therapy in patients with acute coronary
syndrome in IMPROVE-IT. Circulation. 2017
Dec 19;136(25):2440-2450 http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/09/27/CIRCULATIONAHA.117.029095

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 83

Списание мд

секция медицината днес в българия

ISSN 1312-4471

Брой 2 (104), Година XV, Април 2018

Кардиология

Авторска обзорна статия

Фиксирана комбинация ramipril/amlodipine отвъд чисто медицинските ползи
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Артериална хипертония (АХ) засяга 24.1% от
мъжете и 20.1% от жените, което съответства на
общо 1.13 милиарда възрастни хора по света (1).
Много различни антихипертензивни лекарствени
комбинации са доказано ефективни за контрол на
АХ, но въпреки това значителна част от хипертониците остaват нелекувани. Недостатъчното придържане към терапията е често срещан проблем,
отчасти поради сложните режими на лечение и
нуждата да се приемат множество медикаменти.

Лошият комплайънс води до
продължителни периоди на неконтролирана АХ, последващи усложнения и дължаща се на тях инвалидизация. В глобален мащаб това е
свързано със сериозни икономически последствия, не само със значителни разходи за лечение, но и
висок процент загуба на трудоспособност в ранна възраст (2, 3).
При повече от две трети от хипертониците контрол на артериалното налягане (АН) може да се постигне само с прилагането на терапия, включваща два и повече медикамента. Данни от проучването
UKPDS сочат, че за стриктен контрол на АН са необходими минимум две лекарствени средства при
60% от пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и най-малко три
медикамента при 29% (4).
Според ръководството за поведение при АХ на Европейското дружество по хипертония и Европейското кардиологично дружество, публикувано в списание
European Heart Journal, инициирането на антихипертензивна терапия с комбинация от два медика-

мента може да бъде обсъдено при
болни с изразено повишение на
изходните стойности на АН или с
висок сърдечносъдов риск (5).
Повече от десетилетие в европейските препоръки за лечение
на АХ е застъпено приложението
на фиксирани антихипертензивни
комбинации. Освен фармакологичните предимства, този подход повишава придържането на болните
към терапията, опростява лечението, дава по-голямо удобство за болния. Не бива да се забравя и фактът, че приемът на по-голям брой
таблетки оставя усещането в пациента, че е по-болен.
Доказано е, че комбинираната
антихипертензивна медикация при
отделни високорискови групи като
хора със ЗД и/или бъбречни заболявания, редуцира АН значително по-ефективно от монотерапия.
Отделно, приложението им във
фиксирана комбинация предлага
предимствата на по-кратък период
до достигане до прицелните стойности на АН и понижена честота
на странични ефекти (6).
Антихипертоничните
лекар-

ства действат по множество различни пътища и, поради това, комбинацията от различни съставки,
с различни механизми на действие, е разумен подход за постигане на контрол на АН. Комбинираните лекарствени средства имат
адитивни фармакологични и хемодинамични, взаимно допълващи
се и неутрализиращи страничните
ефекти, свойства.
В клиничната практика обикновено индикациите за приложение
на комбинирана терапия са следните:
l АН не може да бъде контролирано посредством монотерапия,
поради което е необходимо добавянето на второ средство с различен механизъм на действие (адитивен ефект)
l Пациентът съобщава за нежелани лекарствени реакции на определен медикамент, което може да
бъде подобрено при добавяне на
друг антихипертензивен медикамент - например добавянето на инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi) намалява периферните отоци, предизвикани
в резултат на прием на блокер на
калциевите канали (ССВ)
l Систолното АН е =/>20
mmHg или диастолното АН е
=/>10 mmHg над прицелните стойности
l Наличие на показания за приложение на антихипертензивни медикаменти с различен механизъм
на действие
Сред препоръчваните двойни
антихипертензивни
комбинации
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спадат (7):
l ACEi и CCB
l ACEi и диуретик (тиазиден
или тиазидоподобен)
l ангиотензин рецепторен блокер (ARB) и диуретик (тиазиден
или тиазидоподобен)
l ССВ и диуретик
В
Journal
of
Clinical
Hypertension, през февруари 2018,
бе публикуван интересен анализ,
съпоставящ приложението на комбинациите от отделни антихипертензивни медикаменти и фиксираните лекарствени форми върху
комплайънса на пациентите и икономическия ефект на това лечение
(8).
В това изследване Bramlage и
съавтори анализират две лекарствени схеми, прилагани в Германия - ramipril/amlodipine (R/A)
и candesartan/amlodipine (C/A).
Включени са над 80 000 пациенти с АХ - 71 463, лекувани с R/A,
които при 87.2% са прилагани като
отделни медикаменти и при 15.3%
под формата на фиксирана комбинация. При 10 495 е приложена
терапия C/A, съответно при 13.5%
в комбинирана форма и при 86.5%
с разделен прием.
Болните на фиксирана комбинация R/A са по-млади (63.4+/14.1 срещу 68.9 +/-14.1 години;
р<0.001) и преобладаващо мъже
(56.2% срещу 49.9%; р<0.0001),
спрямо тези, приемащи отделно
двата медикамента от комбинацията. Аналогично е разпределението по пол и възраст за групата C/A
във фиксирана комбинация (65.5
+/-13.1 срещу 70.0 +/-13.3 години; р <0.001 и мъже - 49.5% срещу 43.8%; р<0.0001).
За разлика от няколко други големи проучвания (9-11), систолното (САН) и диастолното (ДАН)
артериално налягане се понижават
във всички групи в хода на анализа и не се открива статистически значима разлика межу приемалите фиксирана доза или свободна
комбинация R/A (САН: −8.7 срещу −9.1 mmHg; ДАН: −4.1 сре-

секция медицината днес в българия
щу 4.1 mmHg), респективно C/A
(САН: −8.4 или −7.5 mmHg; ДАН:
−3.7 или −3.5 mmHg).
На втория месец от проследяването сравним брой с фиксирана
комбинация и самостоятелни форми са прекратили лечението, но
след третия месец, до края на първата година отказът от терапията
е значимо по-рядък при лекуваните с фиксирана комбинация (R/A
43.1% и C/A 48.6%) спрямо тези
на терапия с единични медикаменти (R/A: 65.7% и C/A: 55.5%)
(р<0.001).
И за двете комбинации се установява по-висока себестойност на
лечението с фиксирани форми, що
се касае до цената на медикаментите (R/A: €230.20 срещу €134.16;
р<0.001; C/A: €339.61 срещу
€235.01; р<0.001). Това се дължи
на наличието на множество достъпни, на по-ниска цена генерични
форми, но авторите посочват, че
по-добрият комплайънс и по-редкият отказ от терапия дават по-добри дългосрочни резултати по отношение на профилактиката на усложненията на АХ, а оттам и общо
по-значим положителен икономически ефект (2, 3, 8).
В България фиксираната комбинация R/A е представена от генеричния продукт Egiramlon на Egis.
Това прави тази комбинация за лечение на АХ изключително достъпна и осигурява възможност за
придържане към лечението на голяма група от болни.
R/A е доказано ефективна
фиксирана комбинация за контрол на АХ. Няколко проучвания
с Egiramlon, проведени в Европа
през последните десет години, категорично потвърждават ползите
от фиксирана форма както по-отношение на комплайънса, така и за
постигане на прицелните стойности на АН (9-11).
В представения анализ следва да
се отчете и основното му ограничение, а именно високата пропорция на участници с прием на отделно дозирани медикаменти, кое-
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то неминуемо се отразява на резултатите, що се отнася до степента на понижение на САН и ДАН.
По-ранните проучвания върху фиксираната комбинацията R/A
недвусмислено показват, че тя се
приема по-добре от болните, подобрява комплайънса и осигурява
добър контрол на АХ в групи със
сериозни рискови фактори за сърдечносъдови инциденти, като пациенти със ЗД, със затлъстяване и
такива с бъбречна увреда.
В проучването на OlszaneckaGlinianowicz (24 240 болни) се изследва ефективностт а, профилът
на поносимостта и оценката на пациента за терапията с комбинация
от два антихипертензивни медикамента, фиксирани в една таблетка R/A (Еgiramlon) (10).
По време на проследяването дозата на ramipril и на amlodipine в
комбинираната терапия може да се
повишава по преценка на лекуващия лекар. Ефективността на антихипертензивната терапия се повишава от 33% изходно до 77% в
края на проследяването.
Поносимостта към терапията с Egiramlon е оценена като добра или много добра при 99% от
хипертониците с нормално телесно тегло, 98% от тези с наднормено тегло и 96% от тези със затлъстяване – фигура 1. Честотата на
странични ефекти е много ниска 0.35% в цялата група, независимо
от телесното тегло.
Проучването на Simony (11) от
университета в Будапеща включва
9 052 болни с метаболитен синдром, с умерена до средно тежка
АХ и има срок на проследяване
половин година. Прицелните стойности за АН са 140/90 и 140/85
mmHg за групата със ЗДТ2, като
началната доза е определена индивидуално и титрирана на три последващи визити.
От участниците 63% (5 707)
са се придържали към протокола на проучването до шестия месец. Средната възраст за тези пациенти е 61.3 +/- 12 години, като 2
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736 (47.9%) са мъже. Прицелните
стойности на АН в края на шестия
месец достигат 74%, като се отчита благоприятен ефект върху метаболитния профил.
Понижението на АН е статистически значимо: САН намалява от 158.7+/-8.97 на 131.6 +/7.73 mmHg (p<0.0001), а ДАН от 91.9+/-7.3 до 79.8+/-12.2 mmHg
(p<0.0001).
В поданализ на проучването RAMONA (12) при 1 276 хипертоници със ЗД тип 2 се прилага Egiramlon в четири различни дозови нива (5/5, 5/10, 10/5 и
10/10 mg). След четиримесечно
проследяване АН се понижава съществено: от 157.5/91.3+/-9.6/7.6
mmHg до 130.9/79.6+/-7.4/5.8
mmHg. Прицелните стойности на
АН (<140/85 mmHg) са постигнати при 70% от пациентите. Този
положителен ефект настъпва на
фона на благоприятно повлияване
на метаболитния профил, което е
от особено значение при болните
със ЗДТ2.

Изводи за клиничната
практика:
l Egiramlon понижава доказано
по-ефективно стойностите на АН
от приема на ramipril и amlodipine
по отделно. Това спомага за подобро придържане към лечението и по-рядък отказ от терапия в
дългосрочен план.
l По-стриктният контрол на АН
с фиксирана комбинация води до
избягване на редица усложнения
на АХ, а оттам - до редуциране
разходите за лечението им.
l Социално-икономическите ползи от приложението на фиксирана комбинация не се изчерпват с
разходите в сферата на здравеопазването, в следствие на подобрения комплайънс, а резултират
и в по-ниска заболеваемост и инвалидизация, водещи до преждевременна загуба на работоспособност.
*Акроними на клинични проучвания:
RAMONA - Monitoring of the blood pressure
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Фигура 1. Поносимост и удобство при лечение на АХ с фиксирана комбинация
ramipril/amlodipine според телесното тегло

lowering effectiveness of ramipril-amlodipine
fix combination UKPDS - The UK Prospective
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НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ
ХИПОГЛИКЕМИИ
С TRESIBA®
спрямо glargine U1001-4,*

Информация от кратката характеристика на продукта.
Tresiba® 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (1 ml
съдържа 100 единици инсулин деглудек) за лечение на ЗД при възрастни, юноши и деца
от 1 година нагоре. Този лекарствен продукт е базален инсулин за подкожно приложение
веднъж дневно по всяко време на деня, за предпочитане по едно и също време всеки ден.
Дозира се в зависимост от индивидуалните нужди и може да е необходимо коригиране
на дозата при повишена физическа активност, промяна в диетата или при съпътстващо
заболяване. В случаите, когато приложението по едно и също време на деня е
невъзможно, Tresiba® позволява гъвкавост по отношение на времето на приложение.
Винаги трябва да се осигуряват минимум 8 часа между инжекциите. Липсва клиничен
опит за гъвкавост по отношение на времето на прилагане на Tresiba® при деца и юноши.
Препоръчителната дневна начална доза при ЗД тип 2 е 10 единици. При ЗД тип 1 Tresiba®
трябва да се използва веднъж дневно с прандиалния инсулин. Изискват се последващи
индивидуални корекции на дозата. Препоръчва се внимателно проследяване на
глюкозата по време на преминаването от други инсулинови продукти. Може да се
наложи коригирането на дозите и времето за прилагане на успоредните бързодействащи
или краткодействащи инсулинови продукти или друго съпътстващо антидиабетно
лечение. За пациенти с диабет тип 2, смяната на базалния инсулин с Tresiba® може да
стане единица към единица, въз основа на дозата на предишния базален инсулин,
последвано от индивидуални корекции на дозата. Трябва да се обмисли намаляване на
дозата с 20% въз основа на дозата на предишния базален инсулин, последвано от
индивидуални корекции на дозата, когато се преминава към Tresiba® от базален инсулин,
прилаган два пъти дневно и когато се преминава към Tresiba® от инсулин гларжин (300
единици/ml). За пациенти с диабет тип 1 трябва да се обмисли намаляване на дозата с
20% въз основа на дозата на предишния базален инсулин или на базалния компонент от
схема на продължителна подкожна инсулинова инфузия, последвано от индивидуални
корекции на дозата, въз основа на гликемичния отговор. При добавяне към GLP-1
рецепторни агонисти, препоръчителната начална дневна доза е 10 единици. При
добавяне на GLP-1 рецепторни агонисти към Tresiba®, се препоръчва намаляване на
дозата на Tresiba® с 20% за минимизиране на риска от хипогликемия. Tresiba® може да се
използва при пациенти в старческа възраст и при пациенти с бъбречно и чернодробно
увреждане. Необходимо е да се интензифицира проследяването на глюкозата и дозата на
инсулина трябва да се коригира индивидуално. Педиатрична популация Липсва
клиничен опит във връзка с употреба на този лекарствен продукт при деца под 1 годишна
възраст. При смяна на базален инсулин с Tresiba®, намаляването на дозата на базалния и
болусния инсулин трябва да се преценява индивидуално, за да се намали риска от
хипогликемия. Начин на приложение Tresiba® не трябва да се прилага интравенозно,
интрамускулно и в инсулинови инфузионни помпи. Tresiba® не трябва да се изтегля от
патрона на предварително напълнената писалка в спринцовка. Прилага се подкожно в
бедрото, мишницата или коремната стена. Пациентите трябва да бъдат инструктирани
винаги да използват нова игла. Повторната употреба на иглите за инсулинови писалки
повишава риска от запушване на иглата, което може да доведе до субдозиране или
предозиране. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или
някое от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при
употреба: Пропускане на хранене или непланирана усилена физическа активност могат
да доведат до хипогликемия. Пациенти, чийто гликемичен контрол е съществено
подобрен, могат да почувстват промяна в своите обичайни предупредителни симптоми
на хипогликемия. Обичайните предупредителни симптоми могат да изчезнат при

пациенти с дългогодишен диабет. Съпътстващо заболяване, особено инфекции и
фебрилни състояния, обикновено повишават инсулиновите нужди. Съпътстващи
заболявания на бъбреците, черния дроб или заболявания, засягащи надбъбречните
жлези, хипофизната или щитовидната жлеза, могат да наложат промени на
инсулиновата доза. Удълженият ефект на Tresiba® може да забави възстановяването от
хипогликемията. Неподходящата доза и/или преустановяване на лечението при
пациенти, нуждаещи се от инсулин, могат да доведат до хипергликемия и потенциално
до диабетна кетоацидоза. Обикновено първите симптоми на хипергликемия се
появяват постепенно за няколко часа или дни. Те включват жажда, често уриниране,
гадене, повръщане, сънливост, зачервена суха кожа, сухота в устата, загуба на апетит,
както и дъх с мирис на ацетон. При ЗД тип 1, нелекуваните хипергликемични епизоди
евентуално водят до диабетна кетоацидоза, която е потенциално животозастрашаващо
състояние. Преминаването на пациенти към друг тип, марка или производител на
инсулин трябва да става под лекарски контрол и може да доведе до необходимост от
промяна на дозата. Комбинация с пиоглитазон Докладвани са случаи на сърдечна
недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при
пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се
има предвид, ако се обмисля лечение с комбинация от пиоглитазон и Tresiba®. При
използване на тази комбинация, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци
и симптоми на сърдечна недостатъчност, повишаване на теглото и оток. Лечението с
пиоглитазон трябва да се прекрати, ако настъпи някакво влошаване на сърдечните
симптоми. Нарушение на очите Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко
подобрение в гликемичния контрол може да се свърже с временно влошаване на
диабетната ретинопатия, докато дългосрочно подобреният гликемичен контрол
намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Избягване на лекарствени
грешки Пациентите трябва да бъдат инструктирани винаги да проверяват етикета на
инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне случайно объркване с други
инсулинови продукти. Пациентите трябва визуално да проверяват набраните единици
върху дозовия брояч на писалката. Пациенти, които са слепи или имат увредено зрение,
трябва да бъдат инструктирани винаги да получават помощ/съдействие от друг човек,
който има добро зрение и е обучен да използва устройството за инсулин. За да се
избегнат грешки при дозирането и потенциално предозиране, пациентите и
медицинските специалисти никога не трябва да използват спринцовка за изтегляне на
лекарствения продукт от патрона в предварително напълнената писалка. Инсулинови
антитела Прилагането на инсулин може да предизвика образуване на инсулинови
антитела. В редки случаи наличието на антитела може да наложи промяна на дозата
инсулин, за да се коригира склонността към хипер- или хипогликемия. Натрий Този
лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. той
практически не съдържа натрий.Взаимодействия: Следните вещества могат да намалят
инсулиновите нужди: перорални антидиабетни лекарствени продукти, GLP-1
рецепторни агонисти, MAO-инхибитори, бета-блокери, АСЕ-инхибитори, салицилати,
анаболни стероиди и сулфонамиди. Следните вещества могат да увеличат инсулиновите
нужди: перорални контрацептиви, тиазиди, глюкокортикоиди, тиреоидни хормони,
симпатикомиметици, растежен хормон и даназол. Бета-блокерите могат да маскират
симптомите на хипогликемия. Октреотид/ланреотид могат да повишат или да понижат
инсулиновите нужди. Алкохолът може да усили или намали хипогликемичното действие
на инсулина. Фертилитет, бременности кърмене: Няма клиничен опит във връзка с
употреба на Tresiba® при бременни жени и по време на кърмене. Шофиране и работа с

машини: В резултат на хипогликемия, способността на пациента да се концентрира и
реагира може да се влоши. Нежелани лекарствени реакции: Много чести –
хипогликемия. Тежката хипогликемия може да доведе до загуба на съзнание и/или
гърчове и може да причини преходно или трайно нарушение на мозъчната функция или
дори смърт. Симптомите на хипогликемия обикновено възникват внезапно и могат да
включват студена пот, хладна бледа кожа, отпадналост, нервност или тремор,
безпокойство, необичайна уморяемост или слабост, обърканост, трудно концентриране,
сънливост, прекомерен глад, промени в зрението, главоболие, гадене и сърцебиене;
Чести - реакции на мястото на инжектиране (включващи хематом, болка, кървене,
еритема, възли, подуване, промяна на цвета, сърбеж, топлина и бучки на мястото на
инжектиране). Тези реакции обикновено са леки и преходни. Нечести – липодистрофия
(непрекъснатото редуване на местата на инжектиране в дадена област на инжектиране
може да помогне за намаляване на риска от развитие на тези реакции); периферен оток;
Редки – свръхчуствителност (която се проявява с подуване на езика и устните, диария,
гадене, умора и сърбеж), уртикария. Алергични реакции от “бърз тип” към самия инсулин
или помощните вещества може да са потенциално животозастрашаващи. Педиатрична
популация. Безопасността и ефикасността са демонстрирани в дългосрочно изпитване
при деца на възраст от 1 до под 18 години. Честотата, типа и сериозността на нежеланите
реакции при педиатричната популация не се различават от опита при общата диабетна
популация. Други популации Честотата, типът и тежестта на нежеланите реакции,
наблюдавани в старческа възраст и при пациенти с бъбречно или чернодробно
увреждане, не показват някакви различия спрямо по-големия опит в общата популация.
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: При инсулина не
може точно да се дефинира предозиране. Въпреки това може да се развие хипогликемия
в последователни стадии, ако на пациента се приложи много повече инсулин от
необходимото. Несъвместимости: Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с
никакви други лекарствени продукти. Специални предпазни мерки при изхвърляне и
работа: Tresiba® не трябва да се използва, ако разтворът не изглежда бистър и безцветен.
Пациентът трябва да изхвърля иглата след всяка инжекция. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo
Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/12/807/004.
Дата на актуализиране на текста: 02/2018. По лекарско предписание.
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