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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.
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Ефикасност
и безопасност
на rupatadine
за лечение
на алергичен
ринит и
хронична
уртикария
Rupatadine* е перорален неседиращ антихистамин от второ поколение с двоен афинитет
за свързване както с хистаминовите Н1, така и с рецепторите на проинфламаторния липиден медиатор - тромбоцитния
активиращ фактор (PAF)**.
Допълнително, rupatadine проявява
противовъзпалително
действие чрез инхибиране на
секрецията на провъзпалителни цитокини от мастоцитите.
Прилага се перорално веднъж
дневно и е показан за лечение
на алергичен ринит и хронична
уртикария (1).
Rupatadine има добър профил на безопасност и поносимост, без седативни и антихолинергични ефекти върху централната нервна система
или нежелани сърдечносъдови
ефекти и може да бъде приеман с или без храна. Поради пероралното си приложение, той
не води до нежеланите ефекти
на интраназалните антихистамини.

Фармакокинетика и
метаболизъм
(Таблица 1)
Rupatadine
(8-chloro-11[1-[(5-methyl-3-pyridinyl)
me t hy l ] pi p e r id i n - 4 - y l id e ne ] 6 , 1 1 - d i h yd r o - 5 H - b e n z o [ 5 , 6 ]
cyclohepta[1,2-b]
pyridine

2

fumarate) е селективен, дългодействащ хистаминов антагонист с периферна Н1 рецепторна активност (H1 антихистамин от второ поколение). Desloratadine и неговите
хидроксилирани метаболити са
някои от метаболитите на рупатадин, които допринасят за
цялостната ефикасност на ле-

карството и продължителността му на действие (2).
Абсорбция. След перорално приложение, рупатадин се
абсорбира бързо, като времето за достигане на максимална плазмена концентрация
(Tmax) при възрастни е между 45 минути и 1 час. Върховата плазмена концентрация
(Cmax) след единична доза е
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2.3 ng/ml и средният полуживот при здрави доброволци е
5.9 часа (4.3-14.3 ч.). Бързата
абсорбция корелира с началото на антихистаминовото/анти-PAF действие, оценено чрез
инхибиране на еритема и папулата, започващо в рамките на
1-2 часа след приема.
Метаболизъм. След перорален прием, rupatadine подлежи на значителен пресистемен метаболизъм. Елиминира
се главно чрез жлъчката, като
в урината и изпражненията се
откриват незначителни количества непроменено активно вещество.
In vitro изследванията на
метаболизма с човешки чернодробни микрозоми показват, че в биотрансформацията
на рупатадин участва основно изоензимната система цитохром P450 CYP3A4.
Rupatadine има линейна фармакокинетика при дози между
10 и 40 mg. Степента на свързване на лекарството с плазмените протеини е 98-99%, но
въпреки това то се разпределя добре и е в състояние да
достигне до таргетните рецептори. Изследванията показват,
че когато се приема заедно с
храна, максималната плазмена
концентрация на активното вещество се забавя с около един
час, но въпреки това максималната концентрация в кръвта остава непроменена независимо от приема на храна.
Антихистаминови
свойства. Rupatadine има висок
афинитет към Н1 рецептора.
Тази активност е демонстрирана както in vitro, така и в много фармакологични in vivo модели при животни и хора, които показват, че рупатадин има
мощна антагонистична активност спрямо Н1 рецептора,
която е сходна или по-голяма
от тази на loratadine и сравни-
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Таблица 1. Фармакологични характеристики на rupatadine
Показател
Механизъм на действие

Фармакологичен профил
Хистамин Н1 рецепторен антагонизъм
PAF рецепторен антагонизъм
Други противовъзпалителни ефекти
Фармакокинетика
Еднократна доза
Многократни дози
Cmax (ng/ml)
2.3
1.9
tmax (ч)
0.8
0.75-1.0
AUC 0-24 (ng/ml/h)
7.6
8.4
Cmax/AUC
Cmax и AUC нарастват линейно с дозата (10-40 mg)
Ефекти при приемане с храна
Незначително, леко увеличение на tmax
Свързване с плазмените протеини
98%-99%
Метаболизъм
Екстензивен пресистемен чернодробен метаболизъм чрез окислително глюкурониране
Основно метаболизиране чрез CYP3A4, при което се произвеждат няколко активни
метаболита
Полуживот T1/2 (ч)
4.6
5.8
Елиминиране
60.9% в изпражненията
34.6% в урината
Възрастови особености
Леко повишени Cmax и AUC и намален клирънс, които са с малко клинично значение
AUC – площ под кривата; Cmax – максимална концентрация; tmax – време до максимален ефект;
PAF – тромбоцит активиращ фактор
Таблица 2. Отношение доза-отговор при инхибиране на PAF-индуцираните уртики и екзема
Rupatadine Ранно инхибиране Максимално инхибиране
Обсъждане
Степен (%)
Време до настъпване
Степен (%) Време
на ефект (ч)
до максимален ефект (ч)
10 mg
Липсват данни
Липсват данни
41
24
20 mg
42
6
56
24
Задържа се до 48 ч.
40 mg
68
4
87
6
Остава >60% за 72 ч.
80 mg
91
4
93
48
Запазва ефективност 96 ч.
след приложение

ма с cetirizine.
Проучванията при хора показват, че при пациенти с алергичен ринит, rupatadine бързо
и значимо намалява назалните
и неназални симптоми в сравнение с плацебо след контролирана експозиция на алергени
във Виенската провокационна
камера*** (3). Ефектът на облекчение на симптомите се наблюдава на 15-а минута, а на
втория час се повлиява и назалната конгестия.
Izquierdo и сътр. определят
ефекта на приема на единични дози rupatadine 10, 20 и 40
mg, както и многократни дози
20 или 40 mg веднъж дневно
в продължение на 7 дни върху
хистамин-индуцираните кожни
обриви при здрави добровол-

ци от мъжки пол. Резултатите показват, че както процентът, така и продължителността
на инхибиране се повишават
с увеличаване на дозата, като
достигат максимални стойности от 69, 82 и 93% след 10,
20 и 40 mg.
След многократни дози, инхибирането на кожните обриви се увеличава бързо и остава високо (70-90%) по време
на проучването.

PAF антагонистична
активност
Rupatadine демонстрира конкурентна PAF антагонистична
активност в субмикромоларни нива in vitro, като стойностите на половината на максималната инхибиторна концен-
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трация (half maximal inhibitory
concentration, IC50) в модели,
оценяващи тромбоцитната агрегация в промити тромбоцити
от заешка или човешка богата
на тромбоцити плазма, са съответно 0.2 и 0.68 μM.
В тези модели анти-PAF активността на rupatadine е пониска от тази на специфичните PAF антагонисти WEB-2086
и Ginkgolid B, но значително
по-висока от тази на антихистамините loratadine, ketotifen,
mepyramine,
cetirizine
или
terfenadine. Ефикасността на
рупатадин се увеличава линейно при увеличаващи се дози до
40 mg, над нея повишаването
на дозата се свързва с по-бавно нарастване на ефикасността
(Таблица 2).
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Church показва, че рупатадин има дългосрочна ефикасност до 72 часа срещу PAF-индуцираните кожни обриви след
провеждане на тест с убождане
(skin prick testing) при прилагане на четири пъти по-висока
от препоръчителната доза.
Антихолинергични ефекти. При приложение на еднократни дози рупатадин в дозовия диапазон от 10 до 80 mg
не се наблюдават антихолинергични ефекти.
Други противовъзпалителни/антиалергични
ефекти.
Няколко проучвания потвърждават, че в различни модели
на свръхчувствителност тип
1, рупатадин проявява инхибиторни ефекти по отношение
на мастоцитната дегранулация и еозинофилния химиотаксис. Така например, той блокира мастоцитната дегранулация
при сенсибилизирани кучета, освобождаването на LTC4
от перитонеални мастоцити от
плъх и освобождаването на тумор некрозис фактор (TNF)алфа от човешки мастоцити.
Barrӝn и сътр. показват, че
при човека, rupatadine в концентрации между 10 и 100 nM
инхибира индуцирания от еотаксин еозинофилен химиотаксис. Рупатадин инхибира също
така и индуцирания от PAF и
LTB4 химиотаксис на човешки неутрофили, като ефектът
му е по-силен от други антихистамини, като cetirizine,
fexofenadine,
loratadine
и
mizolastine, както е демонстрирано от Ramis и сътр.
Изследвания с активирани от хистамин човешки пъпни венозни ендотелни клетки (HUVEC) показват, че рупатадин инхибира секрецията на провъзпалителни цитокини (интерлевкин [IL-6] и IL8), като ефектът му е по-изразен в сравнение с този на
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desloratadine, levocetirizine и
fexofenadine.
Рупатадин инхибира също
производството на някои лимфоцитни цитокини (IL-5, IL-6,
IL-8, GM-CSF и TNF-a). Деслоратадин се свързва с подобен модел на цитокинно инхибиране за GM-CSF и IL-8, но
rupatadine е значително поефективен в инхибиране на освобождаването на TNF-aлфа,
IL-5 и IL-6 от човешки лимфоцити, когато лекарствата се
прилагат едновременно с клетъчното активиране и в инхибирането на IL-5 от активирани клетки, когато са били прилагани преди активирането.
Rupatadine оказва ефекти и
върху адхезионните молекули
и транскрипционни фактори.
Свързва се с дозо-зависимо
инхибиране на експресията на
неутрофилни адхезионни молекули (CD18 и CD11b) след
стимулиране с PAF. Има данни и че рупатадин инхибира
индуцираната от хистамин активност на нуклеарен фактор
капа-бета (NF-kB) в HUVEC
клетъчна линия, паралелно с
намалението в производството
на IL-6 и IL-8, които са регулирани от NF-kB, което оказва допълнителен антиинфламаторен ефект.
В проучване, включващо
човешки алвеоларни епителни клетки, рупатадин инхибира индуцираната от хистамин
чрез Н1 рецептора активност
на NF-kB и активиращ протеин (АР)-1 и в това отношение
е подобен на други антихистамини като деслоратадин и левоцетиризин.
В този модел рупатадин и
деслоратадин, но не и левоцетиризин, са в състояние да инхибират NF-kB активността
независимо от хистамин и Н1рецептора, но само рупатадин
може да инхибира активността
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на АР-1 независимо от Н1-рецепторите.

Клинична
ефикасност
Има натрупани данни от
многобройни
двойно-слепи,
рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания за ефикасността на рупатадин при
алергичен ринит и хронична
уртикария, както и от сравнителни проучвания с различни
други неседативни антихистамини.
В тези проучвания с рупатадин се наблюдава бързо начало на действие при пациенти със сезонен (САР), целогодишен (ЦАР) и персистиращ
алергичен ринит (ПAР) и хронична спонтанна уртикария,
което е в съответствие с фармакокинетичния профил на лекарството.
Рупатадин се препоръчва
като първа линия за лечение на
АР в указанията на ARIA****
заради своята анти Н1 и анти
PAF активност.
Сезонен алергичен ринит. Резултатите от клиничните проучвания при пациенти с умерен до тежък САР потвърждават ефикасността на
рупатадин за намаляване на
средните дневни общи симптоми (mDTSS) без възрастови
или полови различия. Всички
изследвани дози са по-ефективни в сравнение с плацебо
за намаляване на симптомите на САР по дозо-зависим начин.
Две
проучвания
измерват обективната ефикасност
на rupatadine 10 mg за намаляване на назалната обструкция след алергенна провокация като отново рупатадин е
значително по-добър от плацебо. Като цяло, дозите от 10
mg и 20 mg са най-ефективни
в сравнение с по-ниските дози.
Освен общата тенденция към

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 5

АЛЕРГОЛОГИЯ

Брой 3, 2018

5

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 6

АЛЕРГОЛОГИЯ
по-бързо облекчаване на симптомите с дозата 20 mg, са наблюдавани и значими разлики
спрямо изходното ниво след
едноседмично лечение дори и
с препоръчителната терапевтична доза от 10 mg.
В сравнение с плацебо, рупатадин
намалява
всички
симптоми със статистически
значимо редуциране на ринореята, кихането, сълзенето на
очите и назалния сърбеж. Найголямата разлика между активното лечение и плацебо е наблюдавана за симптома ринорея (рупатидин срещу плацебо, р<0.001). Прилаган всекидневно, само при нужда, Н1антихистаминът постига и леко
облекчаване на назалната обструкция.
Ефикасността на rupatadine
и levocetirizine е сравнена за 2
седмици при пациенти със САР.
Наблюдавано е значително поголямо намаление (р=0.004)
в нивата на имуноглобулин-Е
(IgE), който е показател за наличие на алергична реакция от
I тип, и общите назални симптоми (р<0.001) в групата на
рупатадин в сравнение с левоцетиризин. Има и намаление с 18.08% (р=0.02) на скора от въпросника за качество
на живот при риноконюнктивит (RQLQ) в групата на рупатадин, което е значително поголямо, отколкото това за левоцетиризин.
Няколко проучвания, сравняващи 10 и 20 mg rupatadine
с одобрените дневни дози
cetirizine и loratadine, показват
по-големи ползи от рупатадин
за повлияване на симптомите
на САР при добър профил на
безопасност.
Целогодишен
алергичен
ринит. В сравнение с други
антихистамини, има доказателства за това, че rupatadine
е поне толкова ефективен
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колкото cetirizine, ebastine и
loratadine за облекчаване на
симптомите от носа и очите
при пациенти с ЦАР. В дози от
10 или 20 mg веднъж дневно
той е значимо по-ефикасен отколкото плацебо.
Персистиращ
алергичен
ринит. Малък брой проучвания и анализи изследват клиничната ефикасност и поносимост на рупатадин при ПАР,
съгласно новата класификация
на ARIA. Резултатите показват значително подобрение в
качеството на живот при лечението с rupatadine 10 mg веднъж дневно в сравнение с плацебо, като същият благоприятен ефект се наблюдава и при
cetirizine 10 mg.
Резултатите от проучването
на Futura показват, че с изключение на назалната конгестия и
секреция, които се подобряват
едва след втория ден от лечението (р<0.001), всички симптоми се подобряват значително още през първите дни на
прием (р<0.001).
Хронична уртикария. Няколко проучвания оценяват
ефикасността на рупатадин
при пациенти с хронична уртикария и показват, че двата найзначими показателя – средният скор на тежестта на сърбежа (MPS) и средният брой на
уртиките (MNW), могат да бъдат значително намалени. Има
ясна разлика в полза на рупатадин 10 и 20 mg в сравнение с
плацебо (р=0.013 и р<0.0001)
след първата доза. От особено
значение е бързото начало на
действие на rupatadine.
Когато се оценява дерматологичният индекс за качество
на живот (DLQI), рупатадин
отново е значително по-добър
в сравнение с плацебо.
Едно проучване сравнява
ефикасността на rupatadine и
levocetirizine при хронична ур-
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тикария за период от 4 седмици. На 28-ия ден рупатадин показва забележимо подобрение на клиничния статус и
симптомния скор в сравнение
с първоначалните стойности.
В групата на рупатадин се
наблюдава намаляване на серумния IgE от 15.3%, спад
в общия симптомен скор от
28.2% и намаляване на скора
от специфичния въпросник за
качеството на живот от 27.3%.
Общият резултат за ефикасност на рупатадин е значително по-висок в сравнение с левоцетиризин.
Ръководството на ЕААCI/
GA²LEN/EDF/WAO*****
за
лечение на уртикария препоръчва използаването на рупатадин в четирикратно по-висока от терапевтичната доза като
втора стъпка при неповлияване на симптомите от конвенционалната доза от една таблетка дневно.
Студова уртикария. При
придобитата студова уртикария симптомите са резултат от отделените хистамин и
PAF, което предполага, че двоен PAF- и H1-антагонист може
да бъде най-ефикасен за симптоматично лечение. При едно
кръстосано,
рандомизирано,
двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване с 21 пациенти с придобита студова уртикария, рупатадин 20 mg веднъж дневно е ефикасен за намаляване на симптомите и понижаване на критичния температурен праг.
Поносимост и безопасност. В едно многоцентрово
фаза IV проучване, 120 пациенти с ПАР са лекувани с рупатадин в продължение на 12
месеца, за да се оцени дългосрочната му безопасност. Найчесто наблюдаваните странични ефекти са главоболие, сънливост и сухота в устата. Не
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са наблюдавани клинично значими промени в електрокардиограмата (ЕКГ). Това проучване потвърждава добрия профил на безопасност на рупатадин в дългосрочен план.
Има описан един случай на
фиксирана лакарствена ерупция (fixed drug eruption), който се свързва с прием на рупатадин, и е потвърден чрез перорална провокационна проба.
Кардиотоксичност. Проведено е QT/QTc проучване, при
което в позитивната контролна
група moxifloxacin води до очаквани промени в QTc интервала, докато в ЕКГ данните за
rupatadine 10 и 100 mg липсват промени. Няма специфични полови различия или фармакодинамична връзка между
рупатадин и основните му метаболити, като по този начин
се потвърждава, че рупатадин
не оказва ефект върху QTc интервала. Това доказва, че липсват проаритмогенни ефекти
дори при 10 пъти над терапевтичната доза.
Ефекти върху централната нервна система. Подобно на другите антихистамини от второ поколение, рупатидин е неседативен. При хора
в дози до 20 mg не се наблюдава психомоторно нарушение,
но при по-високи дози има дозо-зависими увреждания, като
hydroxyzine 25 mg (p =0.01) и
rupatadine 80 mg (p =0.02) в
подобна степен предизвикват
значимо нарушение.
Когнитивното и психомоторно нарушение, предизвикано
от еднократна перорална доза
от 10 mg рупатадин в комбинация с етанол, не е по-голямо от това, причинено само от
етанола, докато по-висока доза
(20 mg) в комбинация с етанол
причинява такова когнитивно и психомоторно увреждане, каквото се наблюдава при

hydroxyzine 25 mg и cetirizine
дори в терапевтични дози.
Ефектите на рупатадин върху способността за шофиране
са изследвани в проучване при
здрави лица, като резултатите показват, че при препоръчителната доза от 10 mg рупатадин не са наблюдавани разлики
в сравнение с плацебо.
Лекарствени взаимодействия. Едновременното приложение на 20 mg rupatadine и
ketoconazole или erythromycin
(или друг потенциален инхибитор на CYP3A4) повишава системната експозиция на
рупатадин (измерена с площта под кривата, AUC) съответно с 10 и два до три пъти.
Тези промени не са свързани с ефект върху QT интервала или повишаване на страничните ефекти. Rupatadine се
понася добре в комбинация с
azithromycin или fluoxetine и
може да се прилага без риск в
терапевтични дози.
Едновременният прием със
сок от грейпфрут увеличава експозицията на рупатадин 3.5 пъти. При прилагане на четирикратно по-висока
доза рупатадин, както се препоръчва при лечение на уртикария заедно със сок от грейпфрут, експозицията на рупатадин може да се увеличи повече
от 10 пъти, като по този начин
да надвиши дозите, при които
е изследван QT/QTc (при 100
mg няма промени в QTc интервала). Въпреки това, не се препоръчва едновременното приложение на рупатадин 10 mg и
сок от грейпфрут.
Приемът на храна увеличава системната експозиция на
рупатадин с 23%, но експозицията на неговите метаболити остава непроменена. Времето до максималната плазмена
концентрация (Tmax) се забавя с 1 час, докато Cmax не се
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повлиява. Тези различия нямат
клинично значение.
При пациенти в напреднала
възраст пиковата концентрация и стойностите на AUC са
по-високи отколкото при млади индивиди. Подобно, средният плазмен полуживот в тази
популация е 8.7 в сравнение с
5.9 часа. (ЕП)
* Rupafin таблетки 10 mg и сироп 1
mg/ml на фирма Galenica е регистриран
в България www.bda.bg
** PAF е ендогенен фосфолипиден
възпалителен медиатор, отделян от
инфламаторни клетки като алвеоларни
макрофаги,
еозинофили,
мастоцити,
базофили, тромбоцити и неутрофили,
които се освобождават в отговор на
алергични/възпалителни
стимули.
При тези реакции има повишена
съдова пропускливост, еозинофилна
хемоатракция, бронхоконстрикция и
бронхиална хиперреактивност, които
участват в патофизиологията на ринит,
астма и анафилаксия.
Допълнително, PAF се открива във
възпалена кожа – в свързаните с
уртикария и псориазис лезии, но
не се намира в нормална кожа, а
интрадермалното
инжектиране
на
фосфолипида предизвиква типичните
за уртикария обриви. Резултатите от
изследвания показват, че при пациенти
с уртикария и псориазис са съобщени
повишени плазмени нива на PAF в
сравнение със здрави контроли.
***
Виенската
провокационна
камера (The Vienna Challenge Chamber, VCC) е международно утвърдено
помещение, в което се провеждат
алергологични клинични проучвания с
тестове за алергии при контролирани и
възпроизводими условия.
**** ARIA – Allergic Rhinitis and its
Impact on Asthma
***** ЕААCI/GA²LEN/EDF/WAO - European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Global Allergy and
Asthma European Network (GA²LEN),
the European Dermatology Forum, World
Allergy Organization
Използвани източници:
1. Metz M., Maurer M. Rupatadine for the treatment of allergic rhinitis and urticaria. Expert Rev. Clin.
Immunol.
7(1):15-20
https://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1586/
eci.10.85?journalCode=ierm20
2. Shamizadeh S., Brockow K., Ring R.
Rupatadine: efficacy and safety of a nonsedating antihistamine with PAF-antagonist effects. Allergo J Int. 2014; 23(3):
87–95 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4479428/pdf/40629_2014_Article_11.pdf
3. Mullol J., Bousquet J., Bachert C. et.
al. Rupatadine in allergic rhinitis and
chronic urticaria. Allergy 2008: 63 (Suppl. 87): 5–28 https://onlinelibrary.
w i l e y. c o m / d o i / e p d f / 1 0 . 1 1 1 1 / j. 1 3 9 8 9995.2008.01640.x
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Нови данни
за антиацидната
терапия с PPI
- ефикасност
и профил на
безопасност
Цялостните ползи от лечението с инхибиторите на протонната помпа (PPI) и подобряването
на качеството на живота превишават потенциалните рискове при повечето пациенти, но хората без ясна клинична
индикация за приложение на PPI само се излагат на риск за странични реакции; най-удачният и рационален
подход за осигуряване
на безопасно и ефективно приложение на
тези антиацидни средства в клиничната практика е спазване на съответните препоръки.
С цел предоставяне на базирани на доказателства указания за
подходяща употреба на PPI Италианското общество по фармакология (SIF*), Италианската асоциация на гастроентеролозите от
болничната помощ (AIGO) и Италианската федерация на общопрактикуващите лекари (FIMMG)
са извършили преглед на наличната литература върху използването на този лекарства и на тази
база са изготвили документ, оценяващ предимствата и потенциалните рискове от този вид антиациднa терапия (1).
Въвеждането на PPI в клиничната практика промени коренно
лечението на заболяванията, обу-
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словени от повишена киселинност. Фарамкологичното потискане на киселинната секреция се
оказа толкова успешно при лечението на пептична язва и на гастроезофагеална рефлуксна болест
(ГЕРБ, GERD), че вече почти не
се извършват елективни хирургични интервенции по повод на
язвена болест, а анти-рефлуксни
операции се провеждат само при
подбрани пациенти.
Успоредно с това, благодарение
на PPI, честотата на обусловените
от нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) стомашни заболявания се редуцира в голяма степен въпреки повишената
употреба на последните при въз-

растните.
През последните години бяха
разработени и по-нови формули
на PPI с удължено освобождаване, като тази група медикаменти
остават най-ефективните налични
към момента лекарствени средства, които се използват широко
при всички възрастови групи.
Лекарите предписват все почесто PPI за дългосрочна, понякога доживотна употреба, поради
което нарастват опасенията за потенциалните нежелани ефекти на
тази продължителна терапия.
Скоро след въвеждането в клиничната практика на omeprazole,
първият представител на PPI, водещият френски гастроентеролог
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Jean Paul Galmiche предсказа, че
безпрецедентната клинична ефективност на тези медикаменти ще
доведе до пристрастяване, което в
момента е налице.
След като веднъж започнат лечение с PPI, повечето пациенти продължават терапията, често
безкрайно. Това важи особено за
по-възрастните хора.
Резултатите от проучвания,
проведени в първичната помощ и
в условията на спешните отделения, сочат, че PPI често се предписват при неподходящи показания или при индикации, при които приемът им е асоцииран с малко ползи.
Приетите в болницата пациенти често получават PPI,
когато това не е показано и терапията с тези
медикаменти се продължава и от лекарите
от първичната помощ.
Често се срещат неадекватни препоръки за
прием на PPI в епикризите.
Това може да доведе
до продължаване на лечението с PPI в първчната помощ, като така
нарастват полипрагмазията и рисковете за
нежелани събития и се
обременява излишно бюджетът на
здравеопазването.
В проведено в Италия клинично изпитване беше установено, че
процентът на продължаване на терапията с PPI е доста висок – както след подходящо, така и след неудачно започване на лечение (съответно 62 и 71%).
Въвеждането на генерични PPI
на пазара беше последвано от нарастваща честота на изписване на
PPI за хронична терапия и за нерегистрирани показания. Освен
това, тъй като PPI вече се получават и без рецепта, пациентите имат свободен достъп до тях
за дълги периоди от време, без да
е необходимо да се консултират с
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лекар.
Поради тази причина е много
важно болните да бъдат информирани, че липсата на подобрение на симптомите или бързото
им възвръщане по време на лечение с PPI е повод за консултация
с лекар. Освен това, не бива да се
пренебрегва вероятността за потенциалното маскиране на по-сериозна патология, като например
злокачествено заболяване.
Неудачното приложение на PPI
е основателна причина за безпокойство, особено при възрастните, които често имат множество
съпътстващи заболявания и приемат различни медикаменти, което
ги излага на повишен риск за обусловени от PPI нежелани ефекти и междулекарствени взаимодействия (drug-to-drug interactions
- DDIs).
Налице е силно изразена асоциация между броя на приложените медикаменти и потенциалните, клинично значими DDIs, особено при хората в по-напреднала
възраст. В резултат, през последното десетилетие се наблюдава
трайно нарастване на съобщенията за дължащи се на PPI странични ефекти и/или междулекарствени взаимодействия.
Успоредно с неподходящата
употреба, недостатъчното приложение също е повод за опасения.
Например, въпреки всички препоръки, подкрепящи използването на гастропротекция с PPI при
високорисковите пациенти, лекувани с НСПВС, се наблюдава ниска честота на предписване на PPI
при тези случаи.
Данните от проведени в Италия три проучвания показват, че е
налице значителен процент на неправилно приложение на гастропротекция в първичната помощ –
в частност недостатъчна употреба
в 25-30% или пък свръхупотреба
(млади пациенти без никакъв съпътстващ рисков фактор) в 57.5 %
от случаите. Освен това, при 10%
от болните са били предписани

недостатъчно високи дози PPI или
неефективно лечение с Н2-блокери.
Целта на новите указания е да
се постигне оптимализиране на
приложението на PPI при различни патологични състояния.

PPI при ГЕРБ
PPI са крайъгълният камък при
медикаментозното лечение на езофагеалните прояви на ГЕРБ. Чрез
осемседмична терапия със стандартна (еднократна дневна) доза
PPI може да се постигне излекуване на рефлуксния езофагит при
повече от 80% от пациентите с
типични симптоми.
Тъй като ГЕРБ (както и неерозивната рефлуксна болест –
NERD) са хронични рецидивиращи заболявания, те изискват дългосрочна терапия с PPI, която
може да бъде продължителна, интермитентна или при необходимост.
При болните с хранопровод на
Barrett се изисква мощна и индивидуална антиацидна терапия не
само за постигане на контрол върху гастро-езофагеалния рефлукс
(ГЕР), но и с надeждата за постигане на хемопревантивен ефект
спрямо неопластична трансформация.
ГЕР е физиологичен процес,
наблюдаващ се при всички хора,
особено след обилно хранене или
прием на мазна храна. При нормални условия са налице ефективни механизми за очистване
на хранопровода, благодарение
на които по-голямата част от рефлуксното съдържимо се връща
обратно в стомаха и не се изявяват симптоми.
Когато рефлуксното съдържимо е голямо по обем или достатъчно агресивно, то причинява оплаквания и/или усложнения,
които повлияват неблагоприятно
качеството на живот и причиняват ГЕРБ.
Според консенсуса от Montreal,
заболяването се подразделя на
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езофагеални и екстра-езофагеални
синдроми, с установени или предполагаеми асоциации с ГЕРБ. До
една трета от пациентите с езофагеални симптоми имат макроскопски нормална лигавица на ендоскопията. За тези болни се приема, че имат NERD.
ГЕРБ е предимно нарушение
в мотилитета и патогенезата й е
мултифакторна. Основните мотилитетни смущения включват нарушена функция на долния езофагеален сфинктер, абнормен езофагеален клирънс и забавено стомашно изпразване в до 40% от случаите. Наличието на хиатусна херния благоприятства настъпването
на рефлукс, но такава невинаги е
налице.
Крайният резултат от гореспоменатите нарушения на мотилитета е наличието на киселина на неправилното място (контакт с лигавицата на хранопровода). Освен това, количеството на рефлуксното съдържимо нараства значително след нахранване както при
здрави хора, така и при пациенти
с ГЕРБ, което се обуславя от повишаване на релаксациите на долния езофагеален сфинктер поради разтягане на стомаха от постъпващата в него храна.
Въпреки буфериращия ефект
на храната, pH на рефлуктирания
в дисталния хранопровод материал е киселинно поради наличието на „киселинен джоб“, който се
наблюдава както при здрави хора,
така и при пациенти с ГЕРБ. Това
е участък от небуферирана стомашна киселина, който се натрупва в проксималната част на стомаха постпрандиално и служи като
резервоар за киселинен рефлукс.
От друга страна, абнормната
експозиция на хранопровода на
киселина обикновено не се дължи на хиперсекреция на стомашна киселина, каквато е документирана само при малка подгрупа пациенти с ГЕРБ. Всички гореспоменати патофизиологични механизми са много по-силно изразе-
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ни при хората със затлъстяване.
Тъй като към настоящия момент не разполагаме с ефективни
лекарствени средства, които са в
състояние да контролират моторните нарушения на хранопровода,
крайъгълният камък при лечението на ГЕРБ са антисекреторните
медикаменти.
Последните действат индиректно чрез понижаване на количеството и на концентрацията
на стомашната секреция, като по
този начин намаляват увреждащото действие на рефлуксното съдържимо.
Клиничната ефикасност на
РРI е демонстрирана в множество проучвания и предимствата
им пред H2-блокерите не подлежат на съмнение. По-силно изразеният фармакодинамичен ефект
на PPI се обуславя от способността им да блокират крайната стъпка в продукцията на киселина, независимо от секреторния стимул.
Освен това, PPI са относително
по-ефективни през деня, отколкото през нощта, и това води до
по-добър контрол на епизодите на
постпрандиален рефлукс.
Осемседмичната терапия със
стандартна (еднократна дневна)
доза PPI може да доведе до излекуване на рефлуксния езофагит при повече от 80% от пациентите, като този процент зависи
от тежестта на мукозните лезии.
Честотата на излекуване може да
бъде повишена чрез удвояване на
дозата на PPI.
Трябва да се отбележи, че наличните към настоящия момент
терапевтични режими с PPI не
осигуряват един и същ контрол
на стомашното pH, оценено както чрез средните му стойности в
хода на 24 часа, така и чрез процента от времето, през което pH
е > 4. Това е демонстрирано многократно при пациенти с ГЕРБ и
при хора, получаващи НСПВС.
Данните от голям мета-анализ, включващ 57 проучвания,
в които е измерено стомашно-
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то pH след различни режими с
PPI, показват, че относителната потентност на пет медикамента, съпоставени с omeprazole, е
била съответно 0.23, 0.90, 1.60 и
1.82 за pantoprazole, lansoprazole,
esomeprazole и rabeprazole. Тази
липса на фармакодинамична еквивалентност трябва да се взема
предвид, когато се преминава от
терапия с един представител на
PPI с друг.
Трябва да се отбележи, че PPI
често се приемат неправилно,
като само 27% от пациентите с
ГЕРБ дозират PPI правилно, а даните от проведено в САЩ проучване показаха, че само при 12%
дозировката нa тези медикаменти
е оптимална.
Въпреки че със стандартна
доза PPI може понякога да се постигне контрол върху симптомите, нощната стомашна киселинност често остава повишена (с нощен киселинен пробив - nocturnal
acid breakthrough, NAB). Приемът
на PPI два пъти на ден (преди закуска и преди вечеря) осигурява
по-добър контрол на стомашната
киселинност.
GERD и NERD са хронични,
рецидивиращи заболявания. Шест
месеца след спиране на терапията симптоматичен релапс настъпва бързо и с висока честота (при
90% от ендоскопски-позитивните
и при 75% от ендоскопски-негативните пациенти). PPI, приложени както в цяла, така и в половин
доза, са в състояние да поддържат пациентите в ремисия, като
пълната доза е с по-висока ефикасност.
Съществуват три различни дългосрочни подхода за лечение на
ГЕРБ с PPI: непрекъснат (всекидневен прием); интермитентен
(цикли на приложение на PPI) или
при необходимост (при наличие
на оплаквания), като изборът се
определя от индивидуалните особености на пациента.
При около еда трета от хората, претърпяли фундопликация, се
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съобщава за прием на антиацидни
медикаменти (предимно PPI) след
операцията, но само в малък брой
проучвания е уточнено дали приложението на лекарствените средства е било редовно или само отвреме навреме.
Данните от мета-анализ на рандомизирани контролирани проучвания показват, че 14% oт пациентите, подложени на ARS, все
още се нуждаят от антисекреторни медикаменти. Този процент
се увеличава пропорционално на
продължителността на проследяване, като при 30% от хората се
е наложило приложение на такива
лекарствени средства.
Има данни, обаче, че значителна част от пациентите, получаващи антиацидни медикаменти след
операцията, ги приемат по повод
на симптоми, необусловени от рефлукс, и само при една трета от
болните се установява абнормна
експозиция на хранопровода на
киселина.
Необусловените от ГЕРБ симптоми могат да се дължат на повишена езофагеална сензитивност,
докато други прояви (като подуване на корема, ранно засищане и
гадене) могат да се разкрият след
подобряване на симптомите на
рефлукса. За да се избегне ненужната антиацидна терапия след антирефлуксни операции, са необходими внимателен подбор на пациентите и обстойно проследяване.
Преди да се предприеме дългосрочно лечение, във всички случаи трябва да се направи опит за
прекратяване на терапията. Сред
различните интервенции (обучение на пациента, промени в начина на живот, рязко прекъсване
и постепенно намаляване на дозата), последното е по-ефективна стратегия за спиране на лечението.
Рязкото прекратяване на приема на PPI може да се последва
от rebound хиперсекреция на киселина и влошаване на симптомите. Понижаване на теглото е дру-
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га стратегия при болни с наднормено тегло или затлъстяване.
Резултатите от проучване показаха, че до 54% от хората, спазвали хипокалорийна диета, са били
в състояние да прекратят терапията с PPI, като допълнително при
32% е постигнато намаляване на
дозата наполовина. Тези подходи
трябва да влязат в съображение
при пациенти, които получават
дългосрочна антиацидна терапия.
Продължителна
поддържаща
терапия е показана при пациенти с хранопровод на Barrett, засягащ каквато и да било дължина на
мукозата, поради потенциалната
способност на PPI да предотвратяват неопластичната трансформация – свойство, което е потвърдено от Американския колеж по
гастроентерология и Американската асоциация на гастроентеролозитe, но се отрича в препоръките на Британското общество по
гастроентерология.
В наскоро проведен мета-анализ на обсервационни проучвания
беше демонстрирано, че използването на PPI е асоциирано с понижение от 71% на риска за езофагеален аденокарцином и/или високостепенна дисплазия при тази
популация пациенти (адаптирано
odds ratio - OR=0.29).
Въпреки
противоположното
мнение на Американската асоциация по гастроентерология, наличните към момента данни сочат, че
стандартното лечение с PPI не е в
състояние да нормализира експозицията на хранопровода на киселина при повечето пациенти с Баретов хранопровод.
Необходима е мощна и индивидуално адаптирана антиацидна
терапия не само за постигане на
контрол върху ГЕРБ, но и с надеждата да се постигне по-добър
хемопревантивен ефект.
При всички пациенти с ГЕРБ,
при които се налага дългосрочна
терапия с PPI, трябва да се провеждат изследвания за H.pylori и,
ако се установи наличието на тази

бактерия, трябва да се проведе
лечение за ерадикацията й. Този
подход, насърчаван в международните препоръки, е необходим
за превенция на развитието на атрофичен гастрит или за влошаване на вече наличния, с потенциална неопластична трансформация.
В съответствие с препоръките на FDA, обаче, в указанията на
ACG не се препоръчва провеждането на рутинен скриниг за наличието на H.pylori или провеждане
на лечение на инфекцията при хората с ГЕРБ.
За разлика от типичните симптоми, ефикасността на PPI върху екстраезофагеалните изяви на
ГЕРБ е несигурна. ГЕРБ е найчесто срещаната и най-добре проучената причина за извънсърдечна гръдна болка, като антиацидната терапия е първоначалният фармакологичен подход при тези пациенти.
Данните от системен преглед
показват, че при хората с данни за
ГЕРБ от ендоскопията или от pHмониторирането, е налице тенденция за подобрение, но не за пълно
преминаване на симптомите при
прием на PPI.
PPI могат също така да повлияят благоприятно и симптомите,
обусловени от предсърдно мъждене и други суправентрикуларни
аритмии, особено след хранене,
при пациенти с доказана ГЕРБ.
Въпреки негативните заключения от публикуван в Cochrane
мета-анализ, данните от наскоро
проведен преглед сочат, че предимствата на антиацидната терапия при болните с хронична кашлица не могат да бъдат пренебрегнати, като се препоръчва подбор
на пациентите, така че да могат
да се идентифицират тези подгрупи, при които е най-голяма вероятността за постигане на терапевтичен отговор.
По отношение на рефлуксния
ларингит, обаче, няма данни от
системни прегледи и мета-анализи, които да са установили сигни-
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фикантни клинични предимства на
лечението с PPI спрямо плацебо.
Често бронхиалната астма и
ГЕРБ са налице едновременно,
като за рефлуксна болест се съобщава при 40-80% от пациентите с
астма. Докато използваните за лечението на астмата медикаменти
могат да предизвикат ГЕРБ, PPI
могат - точно обратното - да подобрят контрола на астмата.
В по-рано публикуван в
Cochrane преглед не са демонстрирани никакви предимства на
терапията с PPI върху скора за
нощните симптоми и белодробната функция, но резултатите от
наскоро публикуван мета-анализ,
в който сутрешният върхов експираторен дебит е използван като
първичен краен показател, показаха предимство на PPI пред плацебо, като позитивният ефект е
бил по-силно изразен при пациенти с доказана ГЕРБ.
Въпреки широко разпространената употреба на PPI в стоматологичната практика с цел справяне с
оралните изяви на ГЕРБ, лечението на зъбните ерозии представлява единствената обективно документирана клинична употреба.
В заключение може да се каже,
че докато PPI са крайъгълният камък в медикаментозното лечение на езофагеалните прояви на
ГЕРБ, ползите от тях при симптоми на ГЕРБ извън храносмилателната система остават несигурни.
Изявата на ГЕРБ при отделните болни е комплексна и диагностицирането на рефлукса като
причина за оплакванията е предизвикателство, тъй като симптомите могат да се обуславят и от
други съпътстващи заболявания.
Горната
гасторинтестинална
ендоскопия и pH-мониторирането имат ниска чувствителност, докато ларингоскопията има ниска
специфичност при диагностициране на рефлукса.
Емпирична терапия с PPI би
могла да бъде първоначалния подход за диагностициране и лечение
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на потенциални подлежащи причини за тези екстра-езофагеални
симптоми. Ако настъпи подобрение след прием на PPI, се приема,
че оплакванията са обусловени от
ГЕРБ, но ако липсва терапевтичен отговор, е удачно провеждането на диагностични изследвания
с импеданс и/или pH-мониториране с цел изключване на продължителен киселинен или слабо киселинен рефлукс.
Ако липсва подобряване на
симптомите след пробно лечение
с PPI, влизат в съображение други диагнози. Най-добре е пациентите, при които е трудно да се установи етиологията на оплакванията, да се насочват към специализирани центрове.

машната мукоза, дълбоко в секретиращите мукус жлези на антрума, като е прикрепен към клетките
и се намира дори в самите клетки,
и е в състояние да оцелее в широк
диапазон стойности на pH.
Тъй като спосбността на H.
pylori да преживява в стомаха затруднява ерадикацията, са разработени няколко различни лекарствени комбинации, с вариабилен и непостоянен успех, като
няма нито една терапия, която да
е ефективна по целия свят.
PPI притежават няколко фармакологични свойства, които ги правят неразделна част от всеки режим за ерадикация на H.pylori:
l Директно антибактериално
действие

PPI за ерадикация
на H.pylori и при
пептична язва
PPI са ключов компонент във всички използвани режими за ерадикация на H.pylori. Степента
и продължителността на
потискане на киселинната
секреция оказват влияние
върху честотата на ерадикация.
Докато при почти всички положителни за H.
pylori пептични язви се постига излекуване чрез елиминиране
на H. pylori, при отрицателните
за бактерията и обусловените от
НСПВС/ацетилсалицилова киселина язви често се налага използване на високи дози PPI за излекуване, a за превенция на рецидивите е необходим доживотен прием на антиацидни медикаменти.
След откриването от Warren и
Marshall на инфекциозната етиология на пептичната язва през
1984 година, беше многократно
доказано, че чрез ерадикация на
H. pylori се постига излекуване на
пептичната язва без необходимост
от дългосрочна поддържаща антиацидна терапия.
H. pylori е локализиран в сто-
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l Чрез увеличаване на pH в
стомаха, те позволяват на микроорганизмите да навлязат в стадий
на растеж, като по този начин се
повишава чувствителността им
към антибиотици като amoxicillin
и clarithromycin
l Повишават стабилността и
ефикасността на антибиотиците
l Чрез понижаване на стомашното изпразване и на мукозния
вискозитет, те удължават наличността и мукозната пенетрация на
антимикробните средства
Антибактериалната активност
на PPI се обуславя от комплексни механизми: свързване с клетките на H. рylori, промяна в морфологията на микроорганизмите,
мощна инхибиция на уреазата на
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бактерията, което води до сигнификантно понижаване на продукцията на амоняк, имащ важно значение за развитието на възпаление на мукозата и последваща улцерация.
Инхибиторният ефект на PPI
върху уреазата на H. pylori е потвърден в in vivo условия. В резултат, приложението на PPI води
до невъзможност за детекция на
микроорганизма чрез базираните
на уреаза диагностични тестове.
Временната неспособност за
установяване на наличието на H.
pylori се нарича супресия и представлява понижаване на броя на
бакериите под границите на детекция. Важно е да се отблежи, че
инфекцията оказва влияние върху степента и продължителността на киселинната
супресия, която се постига с антиацидните медикаменти.
Сред
механизмите,
чрез които микроорганизмът би могъл да модифицира pH-повишаващия
ефект на PPI, буферирането на стомашната киселина от образувания от
H. pylori амноняк остава
най-убедителният.
В
голямо
клинично проучване (MACH-2) беше
ясно демонстрирано, че степените на ерадикация, постигнати с
две антибиотика (clarithromycin с
amoxicillin или metronidazole) са
значително по-ниски от постигнатите със същите две лекарствени
средства, приложени едновременно с omeprazole.
Тези резултати бяха по-късно
потвърдени в другo рандомизирано контролирано проучване, в което комбинацията от clarithromycin
и tinidazole е оценена с или без
lansoprazole.
PPI са ключов компонент на
всички използвани понастоящем режими за ерадикация на H.
рylori. За максимална ефективност е необходимо приложение-
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то на пълна доза PPI, приети два
пъти на ден едновременно с антибактериалните средства. По-добри резултати се постигат при хората, получаващи висока доза PPI,
в сравнение със стандартна доза.
Важността на мощната и продължителна супресия на киселинната секреция за постигане на
пълно елиминиране на H. pylori
беше демонстрирана в две проучвания, които показаха сигнификантно по-високи стойности на
стомашното pH и по-нисък процент от време с pH<4 при пациентите с успех от терапията, спрямо
тези, при които инфекцията с бактерията е персистирала.
Следователно, контролирането
на стомашната киселинност е необходимо за постигане на най-високи степени на ерадикация. Някои проучвания показаха, че използването на високи дози PPI
може да доведе до излекуване на
инфекцията при голям процент пациенти, дори и когато се използва
едно антибактериално средство.
Въпреки че инфекцията с H.
pylori остава най-честата причина
за пептична язва, нарастващ брой
пациенти имат H. pylori-отрицателни язви. Този процент е по-висок
в САЩ (и вероятно в Австралия),
отколкото в другите държави, като
например в Италия той е само 4%.
Въпреки че точната етиология
на тези язви не е уточнена, някои от тях са причинени от прием на ацетилсалицилова киселина
(ASA) или на други НСПВС. Взети заедно, инфекцията с H. pylori
и употребата на НСПВС са отговорни за приблизително 90% от
случаите на пептична язва.
При болните с H. pylori-негативни,
НСПВС/ASA-негативни
(идиопатични) язви е необходима
по-продължителна антиацидна терапия, като и в тези случаи PPI са
лекарствените средства на избор,
въпреки че оптималната продължителност на терапията не е уточнена и може да се наложи да бъде
доживотна.

PPI за профилактика
на стрес-улкусите
PPI са лекарствените средства
на избор за потискане на киселинната секреция при стрес-улкуси. Рискът за кървене при приетите в интензивно отделение е понижен с около 60% при подложените на профилактика (stress-ulcus
prophylaxis – SUP), в сравнение с
получаващите плацебо или неподложените на профилактика.
Наличните към момента данни, обаче, не подкрепят рутинното провеждане на профилактика.
Лекарите трябва да се въздържат
от SUP при повечето хоспитализирани болни, освен в случаите, в
които те имат множество рискови
фактори, тъй като само хората с
клинично значимо кървене е вероятно да имат ползи от превантивните стратегии.
Обучението на лекарите да
спазват указанията за SUP би
могло да подобри икономическата
ефективност на използването на
PPI в клинични условия.
Обусловеното от стрес мукозно
заболяване (означавано най-често като стрес-улкус) е остро състояние, което може да бъде установено ендоскопски при 75–100%
от критично болните пациенти, в
рамките на 24 часа от приема в
ICU.
Честотата на клинично значимо кървене от стрес-улкус при
тази популация, обаче, е ниска,
като общият процент според някои проучвания е около 1%. Честотата се е понижила значително
през последните години, вероятно
поради цялостното подобрение на
грижите за пациентите в интензивните отделения.
Трябва да се отбележи, обаче, че смъртността при болните с
кървене достига до 48.5% спрямо
9.1% от хората без такова кървене.
Резултатите от три големи мета-анализа показаха, че рискът за
кървене в интензивно отделение е
понижен с около 60% при хора-
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та, получаващи SUP, в сравнение
с лекуваните с плацебо или неполучавали никаква профилактика.
Следователно, SUP е стандартен
подход в интензивно отделение,
понякога независимо от наличието на рискови фактори.
Въпреки че Н2-блокерите също
могат да осигурят превенция на
стрес-улкусите, ефективността на
PPI е значително по-голяма. Мета-анализите от последните години, с изключение на един, потвърждават по-добрата ефикасност на PPI.
В нито едно проучване не е демонстрирана статистически значима разлика в честотата на тежки усложнения, като например нозокомиална пневмония. В наскоро
проведено обсервационно изследване беше установено, че приложението на PPI за SUP при критично болните пациенти е асоциирано с по-висок риск за инфекция
с C. difficile, отколкото лечението
с Н2-блокери (6.7 спрямо 1.8%).
В няколко изследвания беше
установено, че при много пациенти, хоспитализирани извън интензивните отделения, се започва антиацидна терапия в момента на приема в болницата. Оказва
се, че в над 50% от случаите терапията с PPI се продължава и след
изписването от болницата, въпреки липсата на реална медицинска
нужда за такова лечение.
В заключение: PPI са лекарствените средства на избор за потискане на киселинната секреция
при SUP. Наличните към момента
данни, обаче, не оправдават провеждането на рутинна профилактика с тях. Изглежда, само пациентите с повишен риск за клинично значимо кървене от горната
част на ГИТ биха имали полза от
превантивните стратегии.

PPI при диспепсия
Широко разпространено е приложението на PPI както при неизследвана, така и при функционална диспепсия (functional
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dyspepsia - FD), като основният аргумент е опит за ерадикация на H. pylori като първа линия
на терапия при младите пациенти с диспепсия и без алармиращи
симптоми.
При болните с персистиращи
оплаквания, въпреки успешната ерадикация, или при неинфектирани пациенти със синдрома
на епигастрална болка (epigastric
pain syndrome -EPS), трябва да се
опита краткосрочно (4-8-седмично) лечение с PPI. Ко-терапията
с PPI е показана при пациенти с
асоциирана с НСПВС диспепсия,
също с цел превенция на гастроинтестиналните събития.
Диспепсията е често срещано
в клиничната практика състояние. Тя не е отделно заболяване, а по-скоро комплекс от симптоми, засягащи горната част на
ГИТ и често припокриващи се с
други заболявания.
При оценка на болните с
диспептични оплаквания трябва
да се проведе внимателна оценка на анамнезата и да се извърши
физикален преглед, за да може да
се приеме, че симптомите произлизат от горната част на ГИТ.
Ако пациентът е млад (<45 години) и няма алармиращи симптоми, обикновено не се извършват ендоскопия и/или функционални изследвания, като състоянието се означава като „неизследвана“ диспепсия и лечението
е емпирично.
Обратно, ако при ендоскопията не се установи структурно нарушение, терапията на диспепсията се базира на лечение на подлежащото заболяване (пептична
язва, рефлукс-езофагит или злокачествено заболяване).
Когато резултатът от ендоскопията е негативен (какъвто е случаят при над 70% от пациентите
с диспептични симптоми), влиза
в съображение FD (функционална диспепсия) и при условие, че
Rome IV критериите са изпълнени, диагнозата може да бъде по-
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твърдена.
FD се характеризира с продължителна или често рецидивираща епигастрална болка или дискомфорт в горната част на корема, при която не може да се установи органична причина.
Според последната Rome IV
класификация, диспепсията може
да се раздели на постпрандиален
дистрес синдром (PDS, включващ
чувство на тежест, ранно засищане, гадене) и синдром на епигастрална болка (EPS, включваща епигастрална болка или епигастрално парене). Често, обаче,
има припокриване на симптомите с тези на ГЕРБ или на синрома на лесно дразнимото черво
(irritable bowel syndrome – IBS).
FD е широко разпространена
в общата популация (при 15% от
хората в европейските държави),
така че пациентите често се лекуват от общопрактикуващите лекари и от гастроентеролозите. Тъй
като етиологията на заболяването
е неяснa и вероятно е хетерогенна, към настоящия момент няма
утвърдена терапия.
Тъй като някои класове медикаменти (НСПВС, блокери на
калциевите канали, кортикостероиди, ACE-инхибитори и метилксантини) могат да индуцират
симптоми на диспепсия, е от изключителна важност провеждането на детайлна оценка на всички медикаменти, които пациентът получава – приемът на предизвикващи диспепсия лекарствени средства трябва да бъде прекратен, когато това е възможно.
При хората с обусловена от
НСПВС диспепсия PPI са ефективни и трябва да се прилагат
с цел превенция на нежеланите гастроинтестинални събития
(виж по-долу).
Ролята на H.pylori при FD се
подкрепя от данните от мета-анализи, показващи, че ерадикацията на бактерията води до статистически значимо предимство в
сравнение с плацебо.
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Краткосрочните предимства,
обаче, често не са видими, тъй
като значимо облекчаване на оплакванията настъпва до шест месеца след успешното излекуване
на инфекцията.
Оценено е, че стратегията за
„изследване и лечение“ (“test and
treat”) на H. pylori е икономически ефективна в регионите, където честотата на инфекцията е
>20%, и че предимствата се задържат и при дългосрочно проследяване.
Изследване за инфекция с H.
pylori трябва да се проведе или
чрез неинвазивен тест, или чрез
горна ендоскопия, в зависимост
от възрастта на пациента и евентуалното наличие на тревожни
симптоми.
При хората, при които диспептичните оплаквания персистират
въпреки успешната ерадикация
или при неинфектирани пациенти
с EPS, може да се проведе пробна терапия с PPI – подход, който
има 34% успеваемост.
PPI са особено ефективни, когато има припокриващи се симптоми на рефлукс, докато при хората с PDS не се наблюдава значимо предимство. Ефектът на PPI
при FD се изявява при стандартни дози и повишаване на дозата
при неотговарящите на лечението не е показано.
При „пробив“ на симптомите
могат да се използват антиацидни
средства или съдържащи алгинат
формули. За разлика от ГЕРБ,
при FD не е показана дългосрочна терапия с PPI. След успешно
излекуване се предпочита постепенно, a не внезапно, прекратяване на терапията.
Въпреки че оплакванията могат да рецидивират при почти
70% от болните в рамките на едногодишен период на проследяване, по-удачният вариант е
повторно започване на терапията, вместо провеждането на непрекъснато и скъпо лечение при
всички пациенти.
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Диспептични симптоми се наблюдават често при хората с
ГЕРБ, особено при тези с чести
оплаквания. Терапията с PPI при
тези болни води до подобряване на епигастралната болка, чувството на подуване и на ранно
засищане, но не и на гаденето и
повръщането, които не се повлияват от антиацидна терапия.
Освен че потискат киселинната секреция, PPI могат също така
да потиснат стомашния мотилитет и да забавят изпразването на
стомаха, което да доведе до влошаване на симптомите на диспепсия или до поява на други оплаквания (особено до чувство на тежест след нахранване).
В такива случаи PPI трябва
да бъдат заменени с Н2-блокери,
които освен, че имат антисекреторна активност, оказват и холинергично-подобно действие и ускоряват изпразването на стомаха. Публикуван в Cochrane мета-анализ доказа, че Н2-блокерите са по-ефективни оп плацебо за
облекчаване на оплакванията при
хората с FD.

PPI за асоциирани с
НСПВС симптоми и
лезии
Стандартни дози PPI са показани при пациентите, приемащи
неселективни НСПВС, които са
с повишен риск за усложнения от
страна на горния гастроинтестинален тракт (ГИТ), както и при
получаващите циклооксигеназа-2
(COX-2) инхибитори, които вече
са имали предшестващ епизод на
кървене от ГИТ.
Както при лекуваните с
несeлективни, така и при приемащите COX-2 селективни НСПВС,
терапията с PPI понижава симптомите от страна на горния ГИТ,
в частност диспепсията. Трябва
да се отбележи, обаче, че PPI не
осигуряват превенция на индуцираните от НСПВС събития в долния ГИТ.
Сред
най-важните
риско-

ви фактори за кървене от горната част на ГИТ са анамнезата за язвена болест и възрастта –
при хората над 65 години рискът
е сходен на този при болните с
пептична язва в миналото. С напредване на възрастта рискът нараства с около 4% на година, вероятно поради наслагването и на
други фактори.
Въпреки че данните за потенциалните ползи по отношение на
риска за кървене от горния ГИТ
са противоречиви, се препоръчва елиминиране на инфекцията с
H.pylori, особено при наличието
на анамнеза за пептична язва.
Често забравян рисков фактор
за усложнения от горната част на
ГИТ са лекарствените комбинации с НСПВС. Докато ролята на
кортикостероидите, антиагрегантите и антикоагулантите е добре
известна, доскоро синергичните
ефекти на селективните инхибитори на серотониновото захващане (SSRIs) бяха пренебрегвани.
В няколко епидемиологични
проучвания от последните 15 години, данните от които бяха обобщени в мета-анализ, е демонстрирана асоциация между използването на SSRI и епизодите на кървене от горния ГИТ,
като рискът е още по-висок при
хората, приемащи същевременно НСПВС и/или инфектирани с
H.pylori, а се понижава чрез прием на PPI.
Най-вероятните
механизми,
които обуславят този неблагоприятен ефект, включват изразено понижаване на съдържанието
на серотонин в тромбоцитите, с
последващо нарушаване на тромбоцитната агрегация в отговор на
увреждане и удължаване на времето на кървене, а също така и
повишаване на киселинната секреция на стомаха, с потенциална улцерогенна активност.
Когато се прилагат заедно с
НСПВС, SSRIs могат да потиснат техния метаболизъм, повишавайки серумните им нива, и чрез
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нарушаване на хемостазата могат
да увеличат още повече тежестта
на кървенето.
Тъй като едновременната употреба на тези две групи медикаменти води до сигнификантно повисок риск за кървене от ГИТ,
отколкото приложението им поотделно, тази комбинация трябва да се избягва. Ако комбинирането е неизбежнo, е много важно
още от самото начало да се осигури адекватна гастропротекция.
Гастроинтестиналните
симптоми обикновено се изявяват в
рамките на първите няколко дни
след започването на терапия с
НСПВС и могат да настъпят още
след първата дозa на медикамента.
Въпреки че данните от някои
изследвания сочат, че рискът за
усложнения от ГИТ е най-висок
през първите два месеца от лечението, с относителен риск от
4.5%, резултатите от рандомизирани контролирани и от обсервационни изпитвания, показват, че
този риск е постоянен в хода на
времето, както при краткосрочно,
така и при дългосрочно лечение
с НСПВС.
Следователно, дори и кратката
терапия с НСПВС (за постоперативна болка или остро мускулноскелетно увреждане) е асоциирана с риск за гастроинтестинални компликации, който е сходен
с този на дългосрочната терапия.
Затова трябва да се взимат превантивни мерки, независимо от
продължителността на терапията,
особено при пациентите с повече
от един рисков фактор.
Даннните от всички рандомизирани контролирани проучвания сочат, че PPI са по-ефективни от H2-блокерите както за превенцията, така и за лечението на
гастродуоденални лезии. Това се
дължи на по-силно изразеното и
на по-продължителното потискане на киселинната секреция на
стомаха от PPI.
PPI понижават симптомите от
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ГИТ, асоциирани с приема както
на COX-2 селективни, така и на
неселективни НСПВС. COX-2 селективните НСПВС (често наричани неточно коксиби) имат подобрен профил на безопасност по
отношение на ГИТ в сравнение
с традиционните (неселективни)
представители на този клас медикаменти, като това е демонстрирано в поредица от клинични проучвания, включително ендоскопски.
Сред пациентите с анамнеза за
кървене от язва на стомаха, лечението с COX-2 инхибитор или
НСПВС плюс PPI все още е асоциирано с клинично важен риск
(около 10%) за рецидивиращо
кървене от пептичната язва.
При тези болни комбинирането на PPI и
COX-2 инхибитор понижава риска за кървене от горните етажи на
ГИТ, в сравнение със
самостоятелното приложение на COX-2 инхибитор. Наскоро проведен мета-анализ демонстрира, че тази лекарствена комбинация
е най-добрата стратегия за превенция на усложненията на пептичната язва.
Освен в горната част на ГИТ,
идуцираните от НСПВС увреждания могат да се разпрострат и
отвъд дуоденума. Тъй като индуцираното от НСПВС интестинално увреждане включва несвързани с киселина механизми, то не
може да бъде предотвратено чрез
същевременно приложение на
PPI, а е възможно дори да се влоши от тези медикаменти, най-вероятно чрез индуциране на дисбиоза.
Освен това, кървенето от долните етажи на ГИТ не се предотвратява чрез същевременен прием на PPI.
Докато по-добрата гастроинтестинална безопасност на COX-
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2 селективните медикаменти пред
традиционните НСПВС е добре
установена, тяхната индивидуална толерантност от страна на долния ГИТ е по-малко проученa и
изглежда е различна.
През последните години, обаче, вниманието се фокусира върху сърдечносъдовите странични ефекти на COX-2 селективните инхибитори, което наложи
преразглеждане на кардиоваскуларния (и глобалния) профил на
безопасност на традиционните
НСПВС.
Съвременните данни сочат, че
неселективните и COX-2 селективните инхибитори се характеризират със сходна честота на
тежки нежелани ефекти, но са на-

лице молекулно-специфични количествени различия между отделните медикаменти.
Лекарите не бива да предписват НСПВС преди да снемат подробна анамнеза и да извършат
физикален преглед, за да могат
да получат информацията, необходима за преценка на съотношението полза/риск и предимствата
за индивидуалния пациент.
Когато са налице рискови фактори от страна на ГИТ или на
сърдечносъдовата система, трябва да се предприемат съответните превантивни стратегии (използване на COX-2 селективни
инхибитори и/или PPI, както и
ниски дози АSA) още от самото
начало и е необходима редовна
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оценка на спазването на терапията, особено при по-възрастните
болни.
Трябва да се подчератае и
удачността на предписване на
НСПВС – за контрол на възпалението и болката, а не само на
болката.

PPI при получаващите
кортикостероиди
Терапията с кортикостероиди (КС) не уврежда мукозата на
ГИТ, но може да повиши гастроинтестиналния риск, асоцииран с
приема на НСПВС. Следовaтелно, освен ако получаващите лечение с КС нямат пептична язва
или не приемат същевременно
НСПВС, не е показана рутинна
протекция с PPI.
За
разлика
от
НСПВС, КС не причиняват директно увреждане на гастродуоденалната мукоза, като в
някои екпериментални
проучвания е демонстриран дори протективен ефект.
Кортикостероидите,
обаче, могат да повишат гастроинтестиналните рискове на терапията с НСПВС и могат да възпрепятстват излекуването на идиопатичните или ятрогенните язви.
В някои изпитвания се съобщава за повишен риск за усложнения на пептичната язва при лекуваните с КС, докато в други не
е демонстрирана такава асоциация.
В наскоро публикуван системен преглед и мета-анализ на 159
проучвания, публикувани между 1983 и 2013 година, в които се оценява гастроинтестиналното кървене и перфорация при
получаващите КС, е установено, че терапията с този клас медикаменти може да повиши риска за събития от страна на ГИТ
(OR=1.43) само при хоспитализи-
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раните пациенти.
Голямата вариабилност в дефинициите за кървене от ГИТ
(вариращи широко от окултна
кръв в изпражненията до профузно кървене, изискващо хоспитализация и хемотрансфузия), както и хетерогенността на включените пациенти, обаче, не позволяват да се направят клинично
значими заключения.
В заключение: приложението
на PPI не е рутинно показано при
лекуваните с КС, освен ако нямат
анамнеза за пептична язва или не
получават НСПВС. При хоспитализираните пациенти на терапия с кортикостероиди профилактиката на стрес-улкусите трябва
да се ограничи до тези с анамнеза за пептична язва, нарушения
на кръвосъсирването или нуждаещите се от апаратна вентилация
за повече от 48 часа.

PPI при пациенти,
получаващи
антитромбоцитна или
антикоагулантна терапия
Стандартни дози PPI се препоръчват за гастропротекция при
всички пациенти на антитромбоцитна терапия, които са с повишен риск за кървене от ГИТ.
Необходимо е мониториране
на INR (International Normalized
Ratio), когато се започва или се
прекратява терапията с PPI при
приемащите антагонисти на витамин K (VKA). При пациентите,
лекувани с clopidogrel или VKA,
може да се предпочетат PPI, които не взаимодействат с чернодробните CYP450 ензими. Не са
демонстрирани взаимодействия
между PPI и новите антикоагуланти за перорално приложение.
На базата на документираната ефикасност, антитромбоцитната терапия (АSA< 300 mg/ден,
ticlopidine 100 mg/ден, clopidogrel
75 mg/ден) се използва широко
както за първична, така и за вторична превенция на сърдечносъдовите и цереброваскуларните

исхемични събития.
Антитромбоцитните
медикаменти, обаче, могат да причинят нежелани явления от страна
на ГИТ (гастродуоденални улцерации/ерозии, изявено или окултно кървене и - в редки случаи перфорация), с вероятност за летален изход, особено при по-възрастните.
Следователно, гастропротекция се препоръчва при тези пациенти с повишен гастроинтестинален риск по време на антитромбцитната терапия. Рисковите
фактори включват: възраст >65
години, същевременна терапия с
кортикостероиди/антикоагуланти,
анамнеза за пептична язва.
Стандартна доза PPI е найефективната гастропротективна
терапия, но тя не е в състояние
за предотврати кървенето от тънките черва или колона, индуцирано от антитромбоцитните медикаменти, за което усложнение все
още не разполагаме с ефективни
протективни стратегии.
Повод за безпокойство е взаимодействието между PPI и
clopidogrel. Данните от фармакокинетични проучвания показват, че терапията с PPI понижава ефикасността на clopidogrel
чрез взаимодействие с хепаталната CYP2C19-базирана активация. Клиничната значимост на
този феномен, обаче, е противоречива.
Наскоро група от експерти от
Европейското общество по кардиология излязоха съc становище, че липсват сигурни данни,
които да са против използването
на PPI заедно с clopidogrel поради потенциално повишен риск за
исхемични събития.
Освен това, в единственото
проспективно
проучване
(COGENT) беше демонстрирано, че omeprazole сигнификантно понижава честотата на композитните гастроинтестинални събития, без да повишава честотата на композитния сърдечносъ-

Брой 3, 2018

дов показател при пациенти с висок съърдечносъдови риск.
Независимо от това, PPI,
които не потискат CYP2C19
(pantoprazole или rabeprazole),
могат да се предпочетат при приемащите clopidogrel. Не е документирано взаимодействие между PPI и новите антитромбоцитни средства (prasugrel или
ticagrelor).
Едновременното приложение
на АSA и clopidogrel има синергичен ефект по отношение на сериозно кървене от ГИТ. Данните
от епидемиологични проучвания
сочат, че комбинацията от два
антитромбоцитни медикамента е
асоциирана със значително повишен риск за кървене от горната
част на ГИТ.
Ко-администрацията на PPI
ефективно понижава вероятността за кървене от горната част
на ГИТ при получаващите двойна антитромбоцитна терапия. Но
при пациентите на двойна антитромбоцитна терапия, които същевременно получават и PPI, е
по-голяма вероятността за кървене от долната част на ГИТ – този
факт вероятно отразява успехa
на гастропротекцията.
Антикоагулантите - антагонистите на витамин К или антикоагулантите за перорално приложение, включващи rivaroxaban и
apixaban - не причиняват задължително увреждане на гастродуоденалната мукоза. Тези медикаменти, обаче, могат да повишат
риска за кървене от вече налична пептична язва.
При болните на антиацидна терапия се препоръчва интензивно мониториране на INR
(International Normalized Ratio),
тъй като PPI могат да усилят антикоагулантния ефект на антагонистите на витамин K, най-вероятно поради увеличаване на стомашната абсорбция на warfarin.
Когато acenocoumarol се използва като антикоагулант, е необходима повишена предпаз-
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ливост при предписването на
PPI (в частност omeprazole,
esomeprazole и lansoprazole) поради потенциални междулекарствени взаимодействия.
Не са документирани клинично значими взаимодействия между PPI и новите антикоагуланти
за перорално приложение, поради
което обусловената от dabigatran
диспепсия може безопасно да
бъде лекувана с PPI.

PPI при кървене от
пептична язва
Ендоскопията е крайъгълният камък в лечението на кървене от пептична язва. Лечението с PPI, обаче,
след ендоскопската хемостаза, понижава риска за повторно кървене,
за необходимостта от хирургична
интервенция, както и смъртността
при пациенти с повишен риск. Приложението на PPI преди ендоскопията може да допринесе за понижаване на кървенето.
Медикаментозната
терапия
при кървяща язва има традиционно за цел трайно поддържане на
стомашно pH >6, с цел стимулиране на тромбоцитната агрегация, както и формирането и стабилността на съсирека. Тромбоцитната функция е нарушена при
ниско pH и пепсинът стимулира
лизата на съсирека при pH <5.
Въпреки че чрез ендоскопия
се постига спиране на кървенето при повечето пациенти, често настъпва рецидив на хеморагията. В няколко мета-анализи беше демонстрирано, че адювантното приложение на PPI след
ендоскопска хемостаза понижава
риска за повторно кървене, както
и необходимостта от хирургична
интервенция.
Освен това, лечението с PPI
е свързано с малко, но потенциално важно понижение на необходимостта от хемотрансфузии,
както и със съкращаване на продължителността на болничния
престой.
Въпреки че в съвременните
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указания се препоръчва първоначално болусно интравенозно
(i.v.) приложение на PPI, последвано от продължителна инфузия,
в наскоро проведен мета-анализ
беше установено, че ефикасността на продължителната и на интермитентната терапия с PPI е
съпоставима.
Дали ниските дози или перорално приложените PPI могат да
заместят високите дози PPI след
ендоскопска хемостаза все още
не е уточнено. В наскоро проведен в Тайван мета-анализ учените са стигнало до извода, че ефикасността на режимите с ниски и
с високи дози PPI е еквивалентна. Включените проучвания, обаче, са с малък брой участници с
нисък риск.
Аналогично, в някои изследвания се съобщава, че ефективността на перорално приетите
PPI е сравнима с тази на интравенозно приложените, но резултатите са получени предимно от
отворени проучвания с ограничен
брой пациенти, в които са сравнени различни перорални и интравенозни терапевтични режими. Повечето изпитвания са проведени в Азия.
Наличните към настоящия момент PPI не са в състояние да
поддържат стомашното pH>6 за
продължителни периоди от време, поради което в клиничните
проучвания често се прилагат интравенозни инфузии.
Въпреки че няма данни, че лечението с PPI повлиява клинично
значими показатели (смъртност,
повторно кървене или необходимост от хирургична интервенция), приложението им преди ендоскопията (или дори преди постъпването в болницата), перорално или интравенозно, може да понижи рисковите фактори, асоциирани съc скорошен кръвоизлив.
Това може да повиши успеваемостта на ендоскопската хемостатична терапия и/или да намали
необходимостта от такава.
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PPI при чернодробна
цироза
PPI трябва да се прилагат с
повишена предпазливост при пациентите с чернодробна цироза, тъй като няма данни за предимства, освен понижаване на тежестта на езофагеалните улкуси
след склеротерапия или след бендинг на варици на хранопровода.
Има и данни, че приемът на
тези медикаменти би могъл да
бъде асоцииран с развитието на
спонтанен бактериален перитонит.
В клиничната практика PPI
често се прилагат при пациенти с
цироза, при липса на обусловено
от повишена киселинност заболяване, с цел превенция на кървенето от хипертензивна гастропатия. Подходът не е базиран на
доказателства и приложението му
не е оправдано, особено като се
има предвид, че е налице изразено понижение на киселинната секреция при тези болни.
В проведен през 2008 година
системен преглед не са намерени
никакви рандомизирани клинични
проучвания, оценяващи използването на антиацидна терапия за
превенция на кървенето от езофагеално-стомашни варици при
болните с цироза.
Следователно, не е възможно
да се установи дали PPI са полезни или вредни при тези условия.
Струва си да се спомене, обаче,
че приемът на тези медикаменти
е асоцииран с промяна в микробиома и с функционални изменения в дисталната част на червата
на пациенти с компенсирана цироза – ефект, който може да предизвика или да влоши вече наличен бактериален свръхрастеж в
тънките черва.
Единствената индикация за
PPI, която обаче е базирана на
слаби доказателства, е превенцията и/или лечението на язви на
хранопровода след склеротерапия или лигиране на варици.
Най-добрите налични данни
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Утвърдена терапия
при киселинно
обусловени заболявания

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 20

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
подкрепят краткосрочното използване (максимално 10 дни)
на PPI с цел намаляване на размера на улкуса, при условие, че
има опасения относно спонтанното оздравяване. Практиките като
вливане на високи дози и продължителна употреба не се препоръчват, докато не разполагаме с по-сигурни данни за ползите от тях.
Когато се предписват PPI на
пациенти с цироза, е необходима
внимателна оценка на съотношението полза/риск. Изглежда, че
терапията с PPI е рисков фактор
за развитие на спонтанен бактериален перитонит.
Данните от мета-анализ показаха, че в сравнение с пациентите с цироза, които не получават
PPI, приемащите тези лекарствени средства имат повишен риск
(n=3815; OR=3.15) за развитие
на спонтанен бактериален перитонит – ефект, който е бил посилно изразен в случай-контрола
изпитвания, отколкото в кохортни изследвания.
В наскоро проведено случайконтрола проучване беше установено, че приложението на PPI
при пациентите с цироза води до
дозо-зависимо повишаване на риска за развитие на чернодробна
енцефалопатия.
Всички анализи са базирани
предимно на ретроспективни изследвания. В единственото голямо, мултицентърно проспективно
изпитване, оценяващо спонтанния бактериален перитонит, е установено, че потискането на киселинната секреция не е асоциирано с повишен риск за това усложнение.

PPI при заболявания на
панкреаса
PPI не повлияват клиничното протичане на острия панкреатит (AP), включително продължителност на хоспитализацията и
време до започване на перорално
захранване, нито оказват влияние
върху болката, поради което не
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се препоръчват рутинно при тези
болни, с изключение на отделни
случаи, при които има специфични показания (прием на НСПВС,
пептична язва или кървене).
Тяхната употреба, обаче, като
допълнение към ензимната заместителна терапия (ЕЗТ, ERT),
е показана при болни с хроничен
панкреатит (и други заболявания,
характеризиращи се с екзокринна панкреасна недостатъчност),
когато стетореята е рефрактерна
на EЗТ.
ERT е показана при стеаторея
(фекални мазнини над 15 g/ден) и
загуба на тегло. Допълнителният прием на панкреасни ензими
може да облекчи диарията и малдигестията, асоциирани с панкреасната екзокринна недостатъчност, и също така помага за поддържане на нормалния хранителен статус, подобрявайки качеството на живот.
Панкреасните ензими, приложени под формата на таблетка, са
податливи на инактивация от стомашната киселина, което ограничава активността им в дуоденума.
Секрецията на бикарбонат, който
поддържа алкалността на панкреасния сок, е значително понижена при повечето пациенти.
Освен това, след нахранване,
pH в стомаха и в горната част на
тънките черва се понижава съществено. Когато постпрандиалното pH в тънките черва се понижи до 4 или по-ниско, жлъчните
киселини преципитират и храносмилателните ензими (в частност
липазата) губят активността си.
Стратегиите за избягване на
този феномен включват приложение на по-големи количеста панкреасни ензими и повишаване на
стомашното pH чрез приложение
на PPI.
В ентерално обвитите формули панкреасните ензими са предпазени от ниското pH на стомаха, което позволява на ензимите
да поддържат потентостта си, когатo достигнат до дуоденума. Ен-
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зимите се освобождават именно в
дуоденума, където pH е >5.5.
Въпреки че тези формули са
устойчиви на разграждане от
стомашната киселина, данните от
проучвания показват подобряване на абсорбцията на мазнини,
когато ензимните препарати се
прилагат едновременно с антиацидна терапия.
В междунардоните препоръки се насърчава приложението
на PPI при хроничен панкреатит
(CP) и/или панкреасна екзокринна недостатъчност. В италианските указания ясно е подчертано, че добавянето на PPI към терапията е показано само при пациенти с рефрактерна стеаторея,
но не и когато има адекватен отговор на ЕЗТ.

Опасения относно
безопасността на
продължителната
терапия с PPI
PPI често се предписват, когато това не е необходимо, особено при възрастните хора. Поносимостта към тези лекарствени
средства е добра, с честота на нежелани странични ефекти 1-3%,
без значими различия между отделните представители на PPI.
Най-често срещаните нежелани събития включват главоболие,
гадене, коремна болка, констипация, флатуленция, диария, обрив и световъртеж. Резултатите
от дългосрочни проучвания сочат сходен с установeния в краткосрочни изпитвания профил на
безопасност.
Стомашното pH има важно
значение за абсорбцията на някои медикаменти и промяната
му чрез антисекреторна терапия
може да доведе до сигнификантнo изменение на фармакокинетиката.
Метаболизмът на PPI е бърз
при повечето хора от европеидната раса (екстензивни метаболизатори), така че полуживотът им варира само от 0.5 до 2.1
часа. Честотата на бавните ме-
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Таблица 1. Съвременни указания за започване и прилагане на терапия с PPI
Клинични състояния
ГЕРБ (GERD)
Ерозивен езофагит (A/B)
Ерозивен езофагит (C/D)
NERD
Дългосрочно лечение (както при GERD,
така и при NERD)

Доза на PPI и продължителност на терапията

Хранопровод на Barett
Симптоми на ГЕРБ извън храносмилателната
система
Еозинофилен езофагит
Ерадикация на H. pylori
Необусловена от H. pylori пептична язва
Синдром на Zollinger-Ellison
Профилактика на стрес-улкусите при пациенти
с рискови фактори
Диспепсия
Неуточнена диспепсия при пациенти
на възраст <45 години
Функционална диспепсия (EPS фенотип)
Обусловена от НСПВС гастропатия
Превенция на гастродуоденални лезии
и събития
Лечение на гастродуоденални лезии
Терапия с кортикостероиди
Антитромбоцитна терапия

Антикоагулантна терапия

Стандартна доза PPI за 8-12 седмици
Двойна доза PPI за 8-12 седмици
Стандартна доза PPI за 4-8 седмици
Стандартна (или половината от стандартната) доза PPI за поддържащо лечение (продължително, интермитентно или при необходимост, в зависимост от клиничните характеристики на пациента)
Дългосрочна индивидуална терапия с PPI
Стандартна или двойна доза PPI за поне 12 седмици
Стандартна или двойна доза PPI за 8-12 седмици
Двойна доза PPI, два пъти дневно за 7-14 дни (в комбинация с антибактериални средства)
Стандартна доза PPI за 4-8 седмици
Продължителна терапия с висока доза PPI (евентуално два пъти дневно)
Стандартна терапия с интравенозно приложени PPI само по време на
престоя в ICU
Емпрична терапия със стандартна (или половината на стандартната доза)
PPI в продължение на 4 седмици
Стандартна (или половината на стандартната доза) PPI в продължение на
4-8 седмици
Стандартна (или половината на стандартната) доза PPI, която се прилага още с първата доза НСПВС при пациентите с повишен гастроинтестинален риск
Стандартна доза PPI в продължение на 8 седмици
Не е необходима гастропротекция, освен в случаите, при които се провежда комбинирана терапия с НСПВС
Стандартна доза PPI, като приложението започва още с първата доза на
антитромбоцитния медикамент при пациентите с повишен гастроинтестинален риск
Не е необходима гастропротекция, освен в случаите с комбинирано приложение с антитромбоцитни средства
Парентерално (i.v.) приложение на PPI

Кървене от пептична язва
Чернодробна цироза
Превенция и/или лечение на язви на хранопровода Стандартна доза PPI в продължение на 10 дни (по-продължителната терапия
след склеротерапия или лигиране на варици
трябва да се избягва поради повишен риск за спонтанен бактериален перитонит)
Хроничен панкреатит
Стандартна доза PPI само при пациентите със стеаторея, рефрактерна на ЕЗТ

таболизатори, при които е налице потенциално повишен риск за
междулекарствени взаимодействия, сред европейците е едва 1.2–
3.8%. Това би могло да обясни
защо само малък брой от докладваните за PPI DDIs са се оказали клинично значими.
Данните от проведени през последните години проучвания дадоха повод за опасения относно потенциални нежелани взаимодействия между clopidogrel и
PPI понастоящем се предписват

на пациенти с повишен гастроинтестинален риск, получаващи поради висок сърдечносъдов риск
двойна антитромбоцитна терапия
(DAPT), с цел превенция на масивно кървене от горния отдел на
ГИТ. Смята се, че при тези пациенти хеморагичният риск е поголям отколкото вероятността за
клинично значим ефект на PPI
върху антиагрегантното действие на clopidogrel и намаляване
на осигуряваната от него сърдечносъдова протекция.
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Най-добрата налична информация за дългосрочната безопасност на PPI е от проучванията SOPRAN и LOTUS, в които се сравнява лапароскопска анти-рефлуксна хирургия (ARS) с
дългосрочна антиацидна терапия
със съответно оmeprazole или
esomeprazole. Данните за безопасността са събирани в продължение на 12 години в изпитването SOPRAN (n=298) и на пет години в LOTUS (n=514).
Проследени са сериозните
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странични ефекти и промените в лабораторните показатели.
И в двете изследвания честотата на сериозните нежелани събития е била сходна между групите, получавали продължителна
терапия с на PPI, или подложени на ARS.
Лабораторните изследвания,
включващи рутинни хематологични показатели и чернодробни проби, електролити, витамин
D, витамин B12, фолат и хомоцистеин, не са показали клинично значими изменения във времето. В групите на PPI са били
повишени нивата на гастрин и
хромогранин А, като най-голям
ефект е наблюдаван през първата година (2). Анализът на данните от тези две проучвания не
повдига опасения относно дългосрочния профил на безопасност на продължителната (5-12
години) терапия с PPI.

Обсъждане
PPI остават водещата, базирана на доказателства, терапия за заболявания, обусловени
от повишена стомашна киселинност, включително ГЕРБ, пептична язва, диспепсия, индуцирани от НСПВС улкуси, инфекция с H. pylori и хиперсекреторни нарушения, като синдром на
Zollinger-Ellison.
Данните, подкрепящи ефикасността на PPI и благоприятния
им профил на базопасност, доведоха до свръхупотреба на тези
медикаменти в много терапевтични области, често извън одобрените показания.
Резултатите от наскоро проведено в САЩ проучване показват,
че в само 39% предписването на
PPI при хоспитализирани пациенти
е в съответствие с препоръките, с
разлика между университетските и
неуниверситетските болници (комплайънс 50% спрямо 29%).
Профилактиката на кървенето от горния отдел на ГИТ при
пациентите с нисък риск е била
най-честия повод за предписва-
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не, несъответстващо на препоръките, докато предписване в съответствие с препоръките е регистрирано най-често при диспепсия.
На Таблица 1 са представени в
обобщен вид съвременните клинични показания за започване на
терапия с PPI.
В Европа най-честите случаи
на неоправдана употреба на PPI
са за превенция на стомашното
увреждане като ко-терапия с медикаменти с ниска гастротоксичност, при пациенти с нисък гастроинтестинален риск, както и за
превенция на кървене от стресулкуси.
Резултатите от наскоро проведено в САЩ проучване показаха, че 32% от хората със симптоми на ГЕРБ приемат PPI без
лекарско предписание, като само
в 39% от случаите използването
им е оптимално.
Данните от проспективни клинични проучвания показаха, че
PPI са ефективни, когато се приемат при необходимост или интермитентно за лечение на ГЕРБ.
В указанията за употреба без
лекарско предписание се препоръчва кратък курс (2-седмична
терапия) с PPI при пациентите с
типични симптоми (киселини и/
или регургитация) и без тревожна симптоматика.
Основните опасения са относно терапията на пациентите, при
които симптомите персистират
(въпреки потискането на киселинната секреция и правилността на приема), поради потенциала за маскиране на по-сериозна
патология, като например злокачествено заболяване.
Следователно, е важно указанията за оптимално приложение
на PPI да бъдат достъпни не само
за лекарите, но и за фармацевтите и за самите пациенти.
Почти всички нежелани странични реакции, асоциирани с
PPI, се срещат при пациенти,
получаващи дългосрочно лече-
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ние. Свеждането до минимум на
продължителността на лечението чрез периодична преоценка
на необходимостта от антиацидна терапия би могло да елиминира или значително да редуцира риска за неблагоприятно събитие.
Много е важно да се използва най-ниската възможна доза на
лекарственото средство, с която се постигат желаните терапевтични цели. Това може да включва прекратяване на терапията
при асимптомните пациенти, понижаване на дозата, интермитентен прием или прием при необходимост като поддържаща терапия
при ГЕРБ.
Трябва да се подчератае, обаче, че лечението с PPI при ГЕРБ
е на практика палиативно, тъй
като то не повлиява подлежащата
патофизиология – нещо, което се
постига само чрез антирефлуксни операции. Последните влизат
в съображение при млади паценти с необходимост от непрекъсната антиацидна терапия.
Интермитентното или при необходимост приложение на PPI
не е подходящо за приемащите
НСПВС, тъй като при тях рискът за сериозни гастроинтестинални реакции е постоянно повишен и може дори да персистира
известно време след прекратяване на терапията. (ЗВ)
* SIF - Italian Society of Pharmacology
AIGO - Italian Association of Hospital Gastroenterologists
FIMMG - Italian Federation of General Practitioners
Използвани източници:
1. Scarpignato C., Zullo A., Blandizzi C. et al.
for the SIF-AIGO-FIMMG Group, and on behalf of the Italian Society of Pharmacology,
the Italian Association of Hospital Gastroenterologists, and the Italian Federation of General Practitioners. BMC Med. 2016; 14: 179 doi:
10.1186/s12916-016-0718-z https://bmcmedicine.biomedcentral.com
2. Attwood S., Ell C., Galmiche J. et al. Longterm safety of proton pump inhibitor therapy assessed under controlled, randomised clinical trial conditions: data from the SOPRAN
and LOTUS studies. Aliment Pharmacol Ther.
2015;41(11):1162-74 www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25858519
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Най-често
срещаните
грешки
при дерматоскопия на
меланоцитни
лезии
Най-често допусканите грешки при извършване на дерматоскопия на меланоцитните лезии се разделят на две основни групи: дължащи се
на недостатъчно познания и процедурни (технически) грешки, според статия, публикувана в списание Advances
in
Dermatology
and
Allergology (1).
С цел избягване на
неправилно диагностициране на меланома се
препоръчва:
l оценка на всички
участъци на тялото
l прилагане на решението за 10 секунди (когато времето за оценка на лезията е по-продължително от 10 секунди, тя подлежи на хирургична ексцизия)
l проследяване на пациентите с множествени меланоцитни
лезии
l ексцизия на съмнителните
нодуларни фокуси
l комбиниране на клиничните с дерматоскопските критерии
l корелиране на клиничните
с хистопатологичните критерии
Дерматоскопията (кожна повърхностна микроскопия, епилуминисцентна
микроскопия)
е метод за in vivo оценка на
структурите на епидермиса и
дермата. Това изследване е ва-

лидиранo и леснo за провеждане - включва оглед на кожните лезии, основно меланоцитни,
с 10-кратно уголемяване на образа при традиционните дерматоскопи и 70-100-кратно уголемяване при видеодерматоскопите.
Дерматоскопите/дермоскопи
използват неполяризирана светлина, изискваща имерсия (гел за
ултразвук, олио или вода) или
поляризирана светлина, за която не е необходимо използването на течности за имерсия.
Провеждането на дерматоскопия удължава времето на консултацията само с около 72 секунди, поради което си струва
приложението на този метод за

оценка на всякакви лезии по тялото на пациента по време на
рутинния дерматологичен преглед.
Това е описанието в литературата, но на практика огледът
на меланоцитните лезии по цялото тяло с подготвяне на документацията и пълното им описание отнема 30 до 40 минути.
Дерматоскопията трябва да
бъде основно диагностично
средство, прилагано не само от
опитни дерматолози, но е показана и за скрининг на меланоцитните лезии и от други специалисти като онколози, хирурзи и общопрактикуващи лекари.
Методът има 83% чувстви-
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телност и 69% специфичност за
детекцията на меланоми. В клиничната практика е изключително важно специалистите да бъдат добре запознати с правилната оценка на лезиите по тялото
на пациента, както и с основите
на дерматоскопията.
По-долу ви представяме в обобщен вид най-често срещаните, както и вероятните грешки,
които могат да се допуснат по
време на дерматоскопия, на базата на публикуваната литература в PubMed и на личния опит
на авторите.

Грешки, дължащи
се на недостатъчно
познания
Широката дефиниция на базирани на познанията
грешки включва взимането на неправилни диагностични и терапевтични решения поради недостатъчно познания в областта на дерматоскопията - неправилна оценка на подбраните лезии:
l Липса на достатъчно познания, свързани
с определянето на основните дерматологични
структури, като например неразличаване на псевдоподите от периферните глобули;
търсене на определени структури, като кристалинови структури, с неполяризирана светлина
l Неправилно дефиниране на
асиметричните лезии – трябва
да се оцени не само асиметрията във формата на лезията, но и
асиметрията в подреждането на
структурите
l Липса на достатъчно познания за критериите за модела на меланоцитните лезии и за
типични за пациента (signature)
невуси, което може да доведе
до ненужна хирургична ексцизия (5-10 меланоцитни лезии по
време на една дерматоскопия)
l Непознаване на дерма-
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Фигура 1. „4×4×6” правилото на Zalaudek

Четири дерматоскопски критерии

Черен

Кафяв

Глобуларен

Мрежовиден

Мултифокален

Централен

В областта на
крайниците

Лице

Сив

Син

Звездовиден

Хомогенно син

Ексцентричен

Еднороден

Нокти

Лигавица

Шест фактора, оказващи влияние върху дерматоскопските процедури
Възраст

Кожен
фототип

тоскопичния списък за проверка на всички пунктове и оценка на лезиите според едноточкова скала - ABCD класификацията на Stolz*
l Оценка на дерматоскопската находка, без да се използват нестандартни критерии като
симптом на „грозното пате“,
признакът на „фантастично изглеждащи“ сред другите меланоцитни лезии
l Неспособност за разпознаване на дерматоскопските особености на меланом in situ, когато стандартните критерии от
дерматоскопията не са достатъчно информативни
l Взимане на терапевтични
решения само на базата на изолирани дерматоскопични критерии
l Липса на клинично, дерматоскопично или хистологично
верифициране
l Пренебрегване на „симулаторите“ на меланома и неуспех
при диференциалната диагноза
на меланома и на лезиите, които го имитират
Търсенето на структури, като
например кристалинови структури, с дерматоскоп с неполяризирана светлина е не само техническа грешка, но и грешка в
познанията.
Всеки лекар, извършващ дерматоскопия, трябва да познава основните дерматоскопични
списъци за проверка на опреде-

24

Анамнеза за
меланом

Експозиция на
UV-лъчи

лени пунктове - 7-точков списък
(Argenziano); австралийския метод на Menzies; ABCD метода за
дерматоскопия на Stolz и ABCточковия списък на Blum**.
За ABCD правилото за диагноза на кожния меланом чувствителността е 90.5%, специфичността - 72.4% и диагностичната точност - 78.1%. За ABCточковия списък процентите
са съответно 90.5, 87 и 88.1;
за Menzies скора - 95.2, 77.8
и 83.3; за 7-точковия списък 90.5, 87 и 88.1.
Необходимо е и използването не само на алгортими за анализ на дерматоскопската находка, но и на нестандартни критерии като признаците на „грозното пате“, на „фантастично изглеждащи“ лезии и признака на
„черната овца“.
„4×4×6” правилото, разработено от Zalaudek и сътр. (Фигура 1), позволява на клиницистите да запаметят цялостните модели и фактори, които оказват
влияние върху взимането на терапевтични решения при дерматоскопската диагноза на подбрани меланоцитни лезии.
Четирите критерии са свързани с цвят, модел, разпределение
на пигмента и локализация на
лезиите. Шестте фактора, които оказват влияние върху дерматоскопските процедури, включват възраст, кожен фототип според скалата на Фицпатрик***,
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Бременност

Динамика на
растежа

анамнеза за меланом, експозиция на UV-лъчи, бременност и
динамика на растежа.
При диференциалната диагноза на меланоцитните лезии е от
полза да се дефинира профил на
меланоцитните невуси, който е
разпространен и характерен за
повечето лезии.
Непознаването на критериите за меланоцитните лезии и
т.нар. signature невуси, които
са характерни и индивидуални
за пациента (Фигура 2, 3) може
да доведе до ненужна хирургична ексцизия на лезиите (подбор
на 5-10 меланоцитни лезии за
ексцизия по време на един преглед), които изглеждат съмнителни.
Фигура 2. Две различни меланоцитни лезии
при същия пациент с профил, типичен
за индивида

Фигура 3. Три различни меланоцитни лезии
при същия пациент с дерматоскопски профил
„съмнителна лезия – за ексцизия“
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Процедурни (технически)
грешки - неправилен
подбор на лезиите за
дерматоскопия:
l Изследване само на подбрани меланоцитни лезии, посочени от пациента
l Преглед само на подбрани меланоцитни лезии, селектирани от лекаря на базата на
клинична оценка на ABCDЕ
или наличие на черни фокуси,
оценка на най-големите лезии,
на тези, които са надигнати или
разположени на места, повишаващи риска за малигнизиране
поради постоянна иритация (например триене на бельото в кожата, областта на крайниците)
l Избягване на дерматоскопията на розови амеланоцитни
лезии
l Използване на дерматоскопията във времеви интервали,
които не дават възможност за
оценка на профила на меланоцитните невуси
l Небрежно изследване на
пациента с избягване на определени участъци от тялото,
като например гениталната област, бедрата, глутеалната гънка, стъпалата или скалпа (поради фалшиво чувство за срам
или поради отказ на пациента
да позволи прегледа на тези области)
l Непознаване на факторите, които могат да окажат влияние върху дерматоскопския модел на доброкачествените меланоцитни лезии и ненужното хирургично отстраняване (дерматоскопията при пациенти с тен
или при използващите автобронзант може да промени цвета на лезиите)
l Недобро планиране на дерматоскопското проследяване на
пациентите
Решението за извършване на
хирургична ексцизия на суспектните лезии трябва да се базира на сравнение с други лезии. В проучване, проведено от

Argenziano и сътр., към отстраняване на лезията е прибягнато в 55% от случаите, ако е извършена дерматоскопска оценка само на една локализация, но
този процент е понижен до 14%
след сравнителен анализ с други лезии.
За да се подберат няколко лезии за ексцизия, се препоръчва
да се изготви карта на тялото
за пациента, така че да се осигурят насоки за хирурга. Снимки, направени от самия пациент, които отбелязват областите и поредността на ексцизия,
биха могли да бъдат от полза.
Не трябва да се забравя и
преглед на всички лезии по тялото, не само на меланоцитните, но също и на розовите нодули, за да не се пропуснат меланоми, отговарящи на
EFG критериите (надигнати
(Elevated), твърди (Firm), растящи (Growth).
Друга потенциална грешка
е пренебрегването на малките меланоцитни лезии по време на дерматоскопията. Повечето лекари вярват, на базата на
класификацията на клиничната
ABCD, че само лезиите с диаметър над 5 mm могат да бъдат
меланоми. Според литературните данни, обаче, лезиите с диаметър <6 mm са отговорни за
11.4 до 38.2% от всички меланоми.
В изпитване на de Giorgi и
сътр. са идентифицирани 34 меланоми сред 103 меланоцитни лезии с диаметър <6 mm
(33%). В изследване, проведено от Bono и сътр., са оценени
924 лезии, от които 22 (2.4%)
са били микро-меланоми с диаметър <3 mm. Трябва да се отбележи, че ABCD клиничните
критерии не важат при диагностицирането на меланоми с диаметър <6 mm.
При дерматоскопия на кожните малигноми с диаметър <5
mm обикновено се установя-
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ват атипични съдове, неравномерности в цвета, наличие на
атипични глобули или точки,
неправилни радиални ивици и
зони на регресия (Фигура 4).
Фигура 4. Дерматоскопски вид на меланом in
situ с диаметър <5 mm

Дерматоскопията
показва
наличие на атипични съдове,
атипични глобули с неправилен цвят, ирегулярни радиални
ивици и неправилни, пъстри,
кафяви и сиво-сини участъци
Друга грешка е използване
на дерматоскопия във времеви интервали, които не дават
възможност за установяване на
профила на меланоцитните невуси. Освен това, е необходимо
да се извършва преглед на кожата на цялото тяло (total body
skin examination - TBSE). Абсолютната последователност в
дермоскопския преглед трябва
да бъде постоянен навик в клиничната практика.
Рискът за пропускане на малигнена лезия поради неизвършване на TBSE е 2.17%.
Към настоящия момент дерматоскопията се приема като точен метод за детекция на меланома, както и за свеждане
до минимум на ненужните хирургични ексцизии, определени от броя, необходим да бъде
ексцизиран (number needed to
excise - NNE). Последният се
дефинира като съотношението
между общия брой на отстранените лезии спрямо броя на
отстранените меланоми.
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Липсата на достатъчно познания по отношение на факторите, които могат да повлияят на дерматоскопския вид
на лезиите според правилото
“4×4×6”, може да доведе до ненужна хирургична ексцизия.
Изключително важно е се
въведат стратегии за дерматоскопско проследяване на пациентите според индивидуалните им нужди. Argenziano и
сътр. предлагат дерматоскопска оценка при предварителната оценка и след това, ако е необходимо, наблюдение на подбраните лезии на всеки три месеца за период до 54 месеца.
Дерматоскопия е била извършена при краткосрочното
мониториране с проследяване след три месеца (характерни за меланома промени се наблюдават
в рамките на 2-4 месеца), средносрочно
проследяване с контролен преглед след
шест месеца или
дългосрочно проследяване с контролни
прегледи всяка година (особено при бавнорастящите меланоми).
Честотата на спазване на
проследяването е 84% с краткосрочния протокол, 63% със
средносрочното мониториране
и 30% с дългосрочното.
Периодите на проследяване
зависят също така от възрастта
на пациента. Средният период
на дерматоскопско проследяване е 20 месеца поради вероятността за развитие на бавнорастящ меланом (slow growing
melanoma - SGM).
Критериите за включване на
дадена лезия в дерматоскопското наблюдение включват: асиметрия на цвета, мрежовиден
модел и структури на регресия.
При ранните меланоми, установени чрез дигитално проследяване, може да се наблюдава
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намаляване на диаметъра.
Признак от дерматоскопията, който може да бъде от полза при диагностициране на меланома само в контекста на
сравнително проследяване, е
леко увеличаване на диаметъра
на фокусната лезия с по-малко
от 2 mm.
В
най-голямото
дерматоскопско проучване, свързано
с бавнорастящия меланом, дерматоскопските особености, насочващи към неговото развитие, са включвали:
l липса на промяна в диаметъра и липса на нарастване (75% от случаите) или наймного леко увеличаване на диаметъра до 2 mm
l дезорганизация на по-големите структури

l загуба на меланоцитна
мрежа в полза на безструктурни области
l появата на нови цветове
(светлокафявият цвят изчезва,
появява се тъмнокафяв цвят
и цветове като червено, бяло,
сиво, черно и синьо стават позабележими), както и нови дерматоскопски особености, типични за меланома – негативна
мрежа и бяло-черни структури
При меланом без типични
за това малигнено заболяване
симптоми, само краткосрочното дигитално наблюдение позволява диагностицирането му.

Неправилен избор
на дерматоскопския
метод
Грешките, асоциирани с неправилен избор на метода на
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дерматоскопия, са:
l Небрежно приложение на
имерсионна течност по време
на дерматоскопията с неполяризирана светлина
l Използването само на дерматоскоп с неполяризирана
светлина създава предспоставка за грешки при диагностицирането на меланома; кристалиновите структури, лъскавите бели ивици се установяват
с дерматоскоп с поляризирана
светлина
l Несъхраняване на резултатите от дерматоскопските прегледи при дългосрочното наблюдение на подбрани лезии –
пропускането на нови фокуси,
неспособност за оценка на еволюцията на наблюдаваните меланоцитни лезии, особено при
бавнорастящите меланоми
Някои случаи на
погрешно диагностициране могат да бъдат резултат от небрежно използване
на дерматоскопията.
Освен стандартното
изследване посредством държан в ръката дерматоскоп, е важно внимателно да се прилага имерсионната течност по време на изследването с неполяризирана
светлина.
Вероятността за пропускане на диагнозата нодуларен меланом или меланом без характерни особености (featureless)
може да бъде резултат от използването само на дерматоскоп с неполяризирана светлина.
Блестящите бели ивици са
асоциирани със злокачественост (odds ratio - ОR 10.534),
особено при инвазивния меланом, при меланома с висок общ
дерматоскопичен скор (Total
Dermatoscopy Score - TDS) и
при тънките „featureless“ меланоми.
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Освен това, незапазването
в архив на дерматоскопските
прегледи при проследяването
на подбрани лезии, успоредно
с пропускане на детекцията на
нови фокуси, както и неспособността за оценка на еволюцията на наблюдаваните меланоцитни лезии, особено при бавнорастящите меланоми или меланомите in situ с малък диаметър, могат да доведат до пропускане на диагнозата.
Според Puig и Malvehy, дерматоскопският преглед, фотографирането на цялото тяло (total
body photography - TBD) и дигиталната дерматоскопия (digital
dermatoscopy - DD) имат изключително важно значение при детекцията на меланома.
Дигиталното
проследяване
(digital follow-up - DFU) при
пациентите с диспластични невуси позволява детекцията на
нови лезии и на промените във
вече съществуващите.
Комбинирането на фотографирането на цялото тяло и дигиталната дерматоскопия е двустепенен метод за дигитално проследяване и позволява ранна детекция на меланома на базата на
макроскопските и дерматоскопските изменения, наблюдавани
по време на процедурата.
Дерматоскопията
позволява детекция на меланом in situ
(MIS) с диаметър <5 mm. В такива случаи стандартните дерматоскопски списъци не са
приложими, поради което е изключително важно да се познават дерматоскопските особености на MIS.
Това са: ретикуларен модел,
мрежовидна сиво-синя, мултикомпонентна, островидна, негативна мрежа, синьо-глобуларна мрежа и глобуларна мрежа. Нова особеност на меланома in situ е също така mistletoe
(имел) признак.
MIS е обикновено с по-голям диаметър от диспластич-
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ните невуси, атипичната мрежа
покрива повече от половината
от невуса, обикновено има няколко типа пигментирана мрежа и в централните и в периферните области се наблюдава
сиво-бяла регресия.
В наскоро проведено проучване от Seidenari и сътр. сред
22 микромеланома (диаметър
<4 mm), 12 лезии са дефинирани като MIS с най-висока честота на атипична пигментна
мрежа и неравномерен цвят.
При диагностицирането на
черните нодули трябва да се използва правилото за синьо-черно. Стандартните дерматоскопски критерии, в комбинация с
търсене на сините и черни цветове в лезията, са асоциирани
с 90.6% точност и 92% специфичност при детекцията на нодуларен меланом.
От изключителна полза при
дерматоскопската диагноза на
меланома е познаването на неговите симулатори (черна себореична кератоза, син невус и
много други). Терапевтичните
решения трябва да се взимат на
базата на правилото “4×4×6”
и не бива да се базират изцяло само на изолираните дерматоскопски критерии.
Проучване на Argenziano и
сътр. установи, че дерматоскопията подобрява ранното разпознаване на меланома поради три основни причини: признаците на меланома се разпознават много по-рано дерматоскопски, отколкото чрез клиничен преглед; лекарите проверяват по-често не само съмнителните, но също и банално изглеждащите лезии и по-внимателно наблюдават пациентите,
подлежащи на проследяване.
Пълният преглед на кожата;
наблюдението на пациентите
с множествени бенки; използването на сравнителния подход при хората с мултиплени
невуси са ключ към правилно-
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то разпознаване на меланома и
за избягване на често допускани грешки.
Дерматоскопът е незаменимо
диагностично средство за всеки
лекар, като може да се сравни
със стетоскопа, който е необходим за прегледа на всеки пациент. (ЗВ)
* За изчисляване на ABCD скора (www.
dermoscopy.org/consensus/2b.asp) се извършва полуколичествена оценка на критериите: асиметрия, граници, цвят и дерматоскопични структури. Всеки критерий след
това се умножава по даден фактор, за да се
получи общият дерматологичен скор (total
dermoscopy score - TDS).
Стойностите
на
TDS
<4.75
сочат
доброкачествена меланоцитна лезия, тези
между 4.8 и 5.45 – съмнителна лезия, а
стойностите >/=5.45 с голяма вероятност
сочат наличието на меланом.
** 7-точковият списък (Argenziano) за
дерматоскопско
диференциране
между
доброкачествени меланоцитни лезии и
меланом включва седем показателя, всеки
от които носи една точка (ревизирана
през 2011 година версия). Скор >/=3 е
индикатор за меланом. Тези показатели са:
атипична пигментна мрежа; синьо-бял воал;
атипичен съдов модел; неправилни ивици;
неправилни
точки/глобули;
неправилни
петна; регресионни структури.
Методът на Menzies се използва за
разграничаване
на
дерматоскопските
особености
на
доброкачествени
меланоцитни лезии от меланом. Признаците
за доброкачественост са: симетричен модел
(цвят, структури); един цвят. Признаците
за меланом включват: синьо-бял воал;
множество кафяви точки; псевдоподи;
радиални ивици; наподобяваща белези
депигментация; множество (5-6) цветове;
множество сини/сиви точки; разширена
мрежа.
Модифицираният ABC-точков списък на
Blum (ABCDE) включва: A – асиметрия
във външните очертания или отделните
структури в рамките на лезията поне
по една ос; B – внезапно прекъсване на
мрежата на границите на поне една четвърт
от обиколката; C – 3 или повече цвята;
D – 3 или повече различни структури; E
– забелязана промяна (еволюция) през
последните 3 месеца
w w w. der m ne t n z . or g / c me / der mo s c op ycourse/other-algorithms-for-melanocytic-lesions/
*** Според скалата на Фицпатрик се
различават шест типа кожа: тип 1 - бяла
кожа и много светла коса, със сини очи и
лунички; тип 2 - бяла или светло бежова
кожа, косата е червена или руса; очите са
сини, пъстри, зелени или лешникови; тип 3
- кремаво-бяла кожа, без значение цветът на
очите и косата; тип 4 - тъмнокафява кожа
и тъмна коса; тип 5 - кафява, матова кожа,
тъмна коса и кафяви очи; тип 6 - черна кожа.
Използван източник:
1. Kaminska-Winciorek G., Placek W. The
most common mistakes on dermatoscopy of
melanocytic lesions.
Postepy Dermatol Alergol. 2015;32(1):3339 doi: 10.5114/pdia.2014.44029 www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4360010
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Съвети за
извършване
на дерматоскопия
Представяме ви в обобщен
вид прости диагностични тестове, които могат да се приложат в случай на диагностични трудности при извършване
на дерматоскопия; те са лесни за изпълнение, безопасни,
с добра икономическа ефективност и могат да бъдат особено полезни при съмнителни
случаи или когато изследващият притежава само основни
познания в областта на дерматоскопското изследване (1).
Създадена
първоначално
за диференциална диагноза
на пигментните лезии, дерматоскопията е получила по-широко разпространение през 90те години на миналия век.
Методът се използва при
оценката и проследяването на
терапията на възпалителните
дерматози
(инфламоскопия),
паразитни инфекции (т.нар. ентомодермоскопичен метод) и в
случите с патологични процеси в областта на скалпа (трихоскопия).
Извършването на дерматоскопия по време на дерматологичен преглед трябва да
бъде рутинна практика.
Дерматоскопия може да се
извърши посредством класически дерматоскопи; стереомикроскопи; дерматоскопи, свързани с дигитална камера или
дори видеодерматоскопи, при
които получените чрез видеокамера образи се изпращат до
екрана на компютъра.
Съвременните дигитални камери с висока резолюция, които са вградени във видеодер-

матоскопите, значително подобряват разделителната способност на образите и повишават
качеството им.
Технологиите
позволяват смартфоните да се превърнат в джобни дерматоскопи. Това дава възможност за
бърз анализ на образите, прехвърляне на сиимки чрез MMS
(Multimedia Messaging Service)
и електронна поща и по този
начин създване на пациентска
база данни, която е винаги под
ръка.

Техники
на изследване
Повечето лекари, извършващи дерматоскопия, започват
оценката на меланоцитните невуси с мануални дерматоскопи,
което позволява директна визуална инспекция на лезията и
предотвратява възможни „изкривявания“ на цвета, структурите и ръбовете на въпросната
лезия при прехвърляне на данните към компютъра.
В изследване, проведено от
Seidenari и сътр., беше потвърдено, че видът на използваното оборудване не повлиява
идентификацията на специфични дерматоскопски особености. Приложението на по-малко увеличение, обаче, при архивиране на лезиите, може да
доведе до понижаване на качеството на образите.

Имерсия и
неполяризирана светлина
или оценка
чрез поляризирана
светлина?
Имерсия се прилага рутинно
при дерматоскопската оценка
на меланоцитните невуси с цел
намаляване на отражението на
светлина от повърхността на
кожата и повишаване на прозрачността на stratum corneum
и визуализация на дерматоскопските структури (Фигура 1а и 1б).
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В резултат, видимостта на
съдържащите пигмент структури в епидермиса се увеличава в голяма степен. Също така
се повишава яснотата на образа на дермо-епидермалната
връзка и горната част на дермата.
Най-често
използваните
имерсионни течности в дерматоскопията са синтетично
олио, гел за ехография, дезинфектанти на базата на алкохол
или просто вода. Гелът за ехография изглежда е най-добрата
алтернатива – той е сравнително евтин, ефективен и осигурява добро прилепване на дерматоскопа към лезията, което създава възможност за анализ не само на плоските меланоцитни невуси, но и на тези
от верукозния тип, които притежават криптоподобни вдлъбнатини.
Когато се използва гел, не е
необходимо упражняването на
голям натиск, а това е добре
за визуализирането на съдовите структури в лезията. Освен
това, гелът улеснява прегледа на труднодостъпни участъци, като например гънките на
крайниците и междупръстовите пространства.
Фигура 1. Дерматоскопски образ на
меланоцитен невус при използване на
източник на неполяризирана светлина без
имерсия (Фигура 1а) в сравнение с източник
на неполяризирана светлина с имерсия
(Фигура 1б)

В наши дни стават все попопулярни дерматоскопите с
поляризирана светлина, при
които не е необходимо приложението на имерсионна течност. Редица лезии, като например сиво-синкави структури с регресия и светлите участъци, могат да се визуализират по-добре, отколкото при
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използването на устройства с
неполяризирана светлина.
Последните, обаче, са асоциирани с по-добра оценка на
съдовите структури и на червените области. Дерматоскопите с неполяризирана светлина са също така по-ефективни
при оценката на пигментираните лезии (повишено отлагане на меланин), както и на сините невуси.
За да се комбинират предимствата и на двата типа, са
създадени дерматоскопи с източници на двойна светлина (неполяризирана и поляризирана). В някои случаи
те се използват без имерсия
(суха дерматоскопия), например при оценка на кожата на
скалпа или на дерматоглифите
или потните жлези на дланите
и стъпалата.

Преглед на всички
лезии или само
на тези тип „грозното
пате“?
Често срещана грешка е
дерматоскопската оценка да
се ограничи само до лезиите,
които са клинично подозрителни или са посочени от пациента като “грозното пате”.
Въпреки че обикновено този
признак е типичен за меланом,
всички меланоцитни лезии, независимо от тяхната локализация и размери, трябва да бъдат подробно прегледани.
Според Bono и сътр., меланоми се диагностицират почесто сред малките меланоцитни лезии (размер <3 mm),
отколкото при тези с по-голям диаметър, които обикновено предизвикват повече безпокойство при пациентите.
„Микромеланомите“ (лезии
с диаметър <3 mm) са били
2.4% от всички прегледани
меланоми (22 oт 924 случая
на първични фокуси на меланом). В по-нататъшно проуч-
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ване, което е проведено при
същата група пациенти, злокачественото заболяване е диагностицирано при 23 oт 206
пигментирани лезии с диаметър <3 mm.
В сравнение с клиничния
преглед на последните (чувствителност за детекция на меланома 43%, специфичност
91%), дерматоскопията е асоциирана с много по-голяма
чувствителност за диагностициране на меланом (83%), но с
по-ниска специфичност (69%).
Класификацията на меланоцитните невуси, предложена
през 2009 година от Marghoob
и сътр., включва модели на
тези лезии от типа „красавицата и звяра“, подчертавайки
оценката на цялостната симетрия на цвета и формата като
средство за разграничаване на
доброкачествени (също диспластични) невуси от меланом.
При меланомите може да се
наблюдава една от структурите на „звяра“, като атипична
пигментна мрежа, неправилно
дисеминирани глобули и точки, ивицовидни повлекла (радиални лъчи или псевдоподи),
ексцентрични петна, синьобял воал, мрежа с негативна пигментация, регресионни
структури и абнормни съдови
формации.
Сред атипичните невуси от
типа „красавицата“ понякога се наблюдават случаи на
„вълк в овча козина“, при които привидно доброкачествен
невус се оказва меланом.
Правилото „4×4×6”, разработено от Zalaudek и сътр.,
има за цел да подпомогне лекарите при запаметяването на
дерматоскопсия модел на невусите, заедно с факторите,
които ги повлияват.
Четири дерматоскопски критерии оказват влияние върху оценката на меланоцитните
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невуси. Това са: цвят (черен,
кафяв, син, сив), модел (глобуларен, ретикуларен, избухващ
и хомогенно синьо), разпределение на пигмента (мултифокално, централно, ексцентрично и равномерно) и специфична локализация (лице, длани и
стъпала, нокътно ложе, мукозни мембрани).
Шест фактора повлияват
дерматоскопския модел - възраст, кожен фототип, анамнеза за меланом, експозиция на
UV лъчи, бременност и динамика на растежа).
За вземане на правилните
терапевтични решения са важни не само дерматоскопският
модел, но също и обстоятелствата и факторите, повлияващи неговото формиране и еволюция.
При оценката на меланоцитните невуси, дерматоскопският им модел често е свързан с
възрастта на пациента, както
и с локализацията и давността на невуса. При децата на
възраст <11 години най-често
се среща глобуларният модел,
особено в областта на трункуса, докато ретикуларният модел се наблюдава по-често в
областта на крайниците.
При хората на възраст >15
години преобладават ретикуларните и хомогенните модели.
Ретикуларният модел е типичен за невуси, индуцирани
обикновено от екзогенни фактори, като например експозиция на UV лъчи, и се наблюдава по-често в изложените на
слънце области.
При оценката на пациентите с меланоцитни невуси вземането предвид на „невусния
тип“ при индивидуалния болен
може да бъде от полза. „Невусният тип“ е преобладаващият модел на меланоцитните лезии при дадения пациент.
Трябва да се обърне особено
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внимание на лезиите, които се
отличават от този модел.
Даден невус може да изглежда по-съмнителен при хората със светла кожа, когато се наблюдава светлорозово
оцветяване с хипопигментация
и множество съдове, често наподобяващи точки.
Но след като лекарят открие още невуси със същия
първоначално суспектен дерматоскопичен вид, той се успокоява, тъй като това всъщност отразява „невусния тип“
при пациента (Фигура 2).
Докато гореописаният модел се наблюдава по-често при
хората със светла кожа (тип 1
по скалата на Фицпатрик), то
централната хипопигментация
на невусите с тъмнокафяв цвят
е по-често срещана при хората с по-тъмна кожа, а също и
при възрастните с всички кожни фототипове.
Фигура 2. Профил на меланоцитните
невуси: дясно бедро, жена на възраст 30
години, кожен фототип 1, червена коса.
При дерматоскопията се установява светлокафяв цвят с розови нюанси, централна
хипопигментация и множество точковидни
съдове

Допълнителни
дерматоскопски
изследвания
Тест с тиксо. Признак на
„грозното пате“ и черна ламела. Лекарите често са обезпокоени поради наличието на
тъмни (кафяви или черни) хомогенни участъци, обхващащи централната част на невуса, които се наричат „черна ламела“ и са характерни за
т.нар. тъмни невуси. (Фигура
3а).
Тази ламела съответства
хистопатологично на врого-

вен слой, съдържащ големи
количества меланинови гранули, и след внимателното
им отстраняване става видима ретикуларна област, която
е типична за придобитите невуси.
Тестът с тиксо се прилага
при диагностичния процес, за
да потвърди, че признакът на
„грозното пате“ е само временен. Изследването включва повторно залепване на тиксо върху лезията и след това
внимателното му отлепване, което води до отстраняване на централната хиперкератотична черна ламела. (Фигура 3б).
При наличе на верукозни
невуси с криптовидни вдлъбнатини, изпълнени с жълтеникави хиперкератотични маси,
е удачно нанасянето върху
лезията на крем с 5% урея няколко дни преди дерматоскопията с цел разтваряне на кератиновата маса.
Фигура 3а. Дерматоскопски образ на
меланоцитен невус преди теста с тиксо. Фигура
3б. Дерматоскопски образ на меланоцитен невус
след теста с тиксо (пигментната мрежа е по-добре
видима, черната ламела е откъсната)

Tест с мастилените бразди. Използва се за диагноза
на пигментни лезии в областта
на крайниците. Меланоцитните лезии по дланите и стъпалата могат да бъдат разделени
на четири основни групи, асоциирани с разпределението на
меланоцитите, което отразява анатомичната структура на
кожата в тези части на тялото:
l Модел на успоредните бразди: налице е по-тъмен цвят по хода на браздите; това е най-често срещаният модел на доброкачествени
акрални меланоцитни лезии
(Фигура 4)
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Фигура 4. Дерматоскопски образ
на меланоцитен невус в областта
на крайниците с типичен модел
на успоредните бразди

l Фибриларен модел: пигментът е разпределен по множество фини линии сред браздите
l Мрежовиден модел: той се
характеризира с наличието на
ивици пигмент, разпределени
успоредно и напречно на браздите
l Нетипичен модел: при него
не могат да бъдат дефинирани характерни особености; той,
обаче, не е еквивалентен на
т.нар. мултикомпонентен модел
Има и други модели, като например този на успоредните ръбове, който се наблюдава предимно при melanoma in situ или
в ранните стадии на инвазивен меланом, локализиран в областта на дланите и стъпалата.
Този модел се характеризира с
висока специфичност (99%) при
детекцията на меланома по воларната повърхност на крайниците, особено в ранните му стадии.
По-рядко срещан е глобуларният модел, при който пигментираните глобули са правилно
разпределени вътре в невуса.
Освен това, се срещат и хомогенен модел, при който доминира хомогенна област със светло
кафяв до тъмно кафяв цвят със
синя пигментация, а също и ретикуларен модел, който е подобен на този при меланоцитните
невуси и цветът му варира от
светло кафяв до тъмно кафяв.
Преходният модел комби-
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нира кафява до тъмно кафява
пигментна мрежа с успоредна
ориентация на пигментираните
ивици.
При невусите в областта на
крайниците пигментът е разположен най-често в рамките на
кожните бразди (модел на паралелните бразди), докато при меланома пигментът е отложен по
ръбовете (модел на успоредните ръбове).
В някои случаи не е лесно
да се прецизира локализацията на пигмента – по ръбовете
или браздите, което значително
затруднява диагнозата на пигментните лезии. При съмнителни случаи, Braun и сътр. препоръчват теста с мастилените
бразди, който улеснява оценката на разпределението на меланина – по хода на мастилените
бразди (доброкачествен модел)
(Фигура 5) или между мастилените бразди (злокачествен модел).
Тестът с мастилените бразди
е прост за приложение и леснодостъпен. Необходимо е да се
приложи мастило върху кожата и да се остави за няколко секунди, за да може то да проникне в браздите. Излишното мастило трябва да се отстрани чрез
памучен тампон.
Последващото подсушаване
с памучен тампон ще премахне само мастилото от кожните
ръбове. Боята ще се задържи
в браздите и те ще станат ясно
видими при дерматоскопията
под формата на тънки, оцветени линии.
Фигура 5. Тест с мастилените бразди:
разпределението на мастилото корелира
с лек случай на меланом
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Teст с остъргване при диагностицирането на лезии с модела на успоредните ръбове.
Хематом или меланом?
Дерматоскопският модел на
субкорнеалните хематоми е
подобен на този на меланома.
Моделът на успоредните ръбове се наблюдава при до 40% oт
хематомите (Фигура 6). Според Ishihara и сътр., този модел
на успоредните ръбове – лентовидна пигментация по ръбовете на кожната повърхност, е
високо специфичен за меланома in situ по акралната воларна кожа (дланите и стъпалата).
Фигура 6. Дерматоскопията на субкорнеален
хематом на стъпалата показва типичен модел
на паралелните ръбове

но не и за пигментните.
На Фигура 7 е представен
типичен субкорнеален хематом, който е частично изчезнал
след теста с остъргване.
Фигура 7a. Макроскопски образ на
субкорнеален хематом. 7б. Дерматоскопски
образ на хематом след теста с остъргване –
видими са хомогенни кафеникави маси

Авторите предлагат също
така да се направят снимки (например с мобилен телефон) на
съмнителните кожни лезии, които ще бъдат отстранени за полесното им маркиране и идентифициране по време на хирургичната интервенция (Фигура 8).
Фигура 8. Маркиране на съмнителните лезии
преди хирургичното им отстраняване

В проведеното от тях проучване са оценени 22 акрални
меланоцитни лезии с установен при дерматоскопия модел
на паралелните ръбове, като
20 от тях са диагностицирани
като ранен меланом in situ.
При дерматоскопския преглед на хематомите обикновено се установяват червеникавочерни хомогенни области, често
съпроводени от сателитни глобули. При съмнителни случаи
тестът с остъргване е от ключово значение за потвърждаване на диагнозата хематом.
Тестът е лесен за изпълнение
и включва нежно остъргване на
stratum corneum на епидермиса
със стерилен скалпел или игла,
което води до пълно или частично отстраняване на пигментацията при модела на паралелните ръбове – особеност, която
е характерна за съдовите лезии,
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Пациентът може лесно да посочи подозрителните кожни лезии след извършената дерматоскопия, особено при синдрома
на атипичните невуси, когато по
цялото тяло могат да бъдат налице повече от 300 лезии. (ЗВ)
Използван източник:
1. Kaminska-Winciorek G., Spiewak R. Tips
and tricks in the dermoscopy of pigmented lesions. BMC Dermatol, 2012; 12:14 www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3519649
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Пробиотичните бактерии
могат да
подобрят
симптомите
на атопичен
дерматит при
децата
Всекидневният перорален прием на пробиотична смес може да
понижи както тежестта на симптомите при умерено тежък атопичен дерматит (АД), така и необходимостта от локално приложение на кортикостероиди с цел
овладяване на изострянията на
заболяването при децата, показаха резултатите от проучване,
публикувани в списание JAMA
Dermatology (1).
Проведени през последните години изследвания демонстрираха
наличието на тясна връзка между чревната микрофлора и много
фактори, асоциирани с патогенезата на АД, като например имунитета. До 20% от децата страдат
от атопичен дерматит.
Испански изследователи са
провели двойно-сляпо, плацебоконтролирано проучване през периода март-юни 2016 година, в
болницата в Аликанте с 50 деца
на възраст между 4 и 17 години с
умерено изразен АД.
Участниците са рандомизирани
да приемат всеки ден капсула, съдържаща общо 109 колония-формиращи единици на пробиотичните щамове Bifidobacterium lactis
CECT 8145, B. longum CECT
7347 и Lactobacillus casei CECT
9104 и малтодекстрин като носител, или капсула, съдържаща само
малтодекстрин (плацебо), в про-

дължение на 12 седмици.
Нито един от включените пациенти не е получавал имуносупресивни медикаменти през изминалите три месеца нито антибиотици през последните две седмици и не е имало участници с диагностицирано чревно заболяване или с признаци на бактериална инфекция.
След 12 седмици при приемалите пробиотичния комплекс е регистрирано понижение на индекса

SCORAD* за оценка на тежестта
на АД в сравнение с получавалите плацебо (средна разлика -19.2;
-15 до -23.4); SCORAD се е понижил с 83% при получавалите пробиотици, спрямо 24% при плацебо-групата (р<0.001).
Два от субкомпонентите на
SCORAD (разпространение и интензитет на екземата) са показали ясно подобрение при децата,
приемали капсулата с лактобацили и бифидобактерии, спрямо получавалите плацебо, но не е имало статистически значима разлика по отношение на третия субкомпонент – субективни симптоми. При терапевтичната група субективните симптоми са се понижили със 77%, но те са били значително редуцирани и при плаце-
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бо-групата – с 53%.
Според изследователите, това
може да се дължи на факта, че пациентите, получавали плацебо, са
намалили оплакванията си, като
например сърбеж, чрез използване на повече кортикостероиди
(КС).
Обичайната терапия на леко до
умерено тежко изразен АД е курс
с локални КС, а при умерено тежко до тежко изразено заболяване
се провежда дългосрочно лечение
с локални КС.
Децата от проучването, които са приемали пробиотици, са
използвали локални КС за лечение на изострянията на АД в сигнификантно по-малък брой дни 161 от 2084 пациенто-дни (7.7%),
отколкото получавалите плацебо - 220 oт 2032 пациенто-дни
(10.8%); odds ratio (OR) 0.63.
Резултатите са показали, че
приложението на тази смес от
пробиотици като адювантна терапия може да доведе до ефективно понижаване на SCORAD индекса и в резултат на това – до
намаляване на употребата на КС
за овладяване на изострянията на
АД.
Документираният при третираните с пробиотици клиничен отговор е бил по-силно изразен, отколкото полученият с други пробиотимни смеси в по-рано проведени изпитвания, което може да
се дължи на по-голямата продължителност на лечението в настоящето проучване.
Според изследователите, продължителността на лечението над
осем седмици може да усили позитивния ефект от приема на пробиотици при пациентите на възраст над една година, като при
тези с умерено тежък до тежък
АД е наблюдаван по-добър терапевтичен отговор.
Комбинацията от пробиотици
има по-силно изразен ефект, отколкото приложението на един
пробиотик, особено когато в нея
се включат лактобацили и бифи-
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добактерии. Крайната комбинация, използвана в изпитването, е
подбрана на базата на публикувани резултати и на вътрешни непубликувани данни.
Как чревната микрофолора участва при атопичния дерматит и как пробиотиците упражняват своите ефекти?
Смята се, че е налице асоциация между нарушаването на интестиналната бариерна функция и
възникването на АД. Tози ефект
се медиира от имунологична активация, водеща до възникването
на възпалителен процес с участието на предимно T-хелпери тип 2
(Th-2).
Това показва, че чревната
микрофлора би могла да играе важна модулаторна роля в развитието на нормален имунен толеранс.
Доминирането на Th-2 вместо
Th-1 причинява дисбаланс, който
може да влоши патогенезата на
АД, повишавайки нивата на IgE и
активирайки интерлевкините.
Ниски нива на Faecalibacterium
prausnitzii и асоциирано с тях понижение на продукцията на късоверижни мастни киселини са установени при болестта на Crohn,
като наскоро проведен анализ на
чревната микрофлора на пациенти с АД показа промени в състава на щамовете Faecalibacterium
prausnitzii, водещи до намаляване
на продукцията на бутират и пропионат.
Бутират и пропионат са продуцирани от микроорганизмите
късоверижни мастни киселини с
противовъзпалително действие,
като бутират играе ключова роля
при поддържането на интегритета
на чревната бариера.
Следователно,
намаляването на броя продуциращи бутират и пропионат микроорганизми
може да доведе до проинфламаторно състояние в гастроинтестиналния тракт и до загуба на бариерна функция. Това дава основание да се смята, че пробиотиците
имат потенциална роля при тера-
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пията на АД чрез възстановяване
на чревната микрофлора, е заключението на авторите. (ЗВ)
* SCORAD (от SCORing Atopic Dermatitis)
е най-често използваният клиничен метод
за определяне на тежестта на заболяването
. Той се изчислява по формулата SCORAD
= A/5 + 7.B/2 + C, където А е разпространението на кожните лезии, B - тяхната тежест, а C - субективната симптоматика. AД
със SCORAD >40 се счита за тежка форма
на болестта, а АД със SCORAD <20 - за лека
Използван източник:
1. Navarro-Lopez V., Ramirez-Bosca A., Ramon-Vidal D. et al. Effect of oral administration of a mixture of probiotic strains on SCORAD index and use of topical steroids in young
patients with moderate atopic dermatitis: A
randomized clinical trial. JAMA Dermatol.
2018;154(1):37-43 https://jamanetwork.com/
journals/jamadermatology

Нови
указания
за скрининг
на децата
с псориазис
Децата с псориазис са с повишен
риск за съпътстващи заболявания и
поведенчески нарушения, аналогично на възрастните, според първия
консенсусен документ с препоръки за скрининг относно придружаваща патология при тази популация
пациенти, който беше публикуван в
JAMA Dermatology (1).
Псориазисът е възпалително кожно заболяване, засягащо и
други органи и системи. При възрастните с псориазис и с данни за
съдово възпаление има повишена
честота на миокарден инфаркт и
на инсулт.
Псориатичен артрит, чернодробни заболявания, затлъстяване, депресия и тревожност също
са асоциирани с псориазис. Имайки предвид, че децата и подрастващите с псориазис са с повишен риск за тези заболявания,
трябва да се опитаме до сведем до
минимум тяхното развитие.
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Въпреки че статистическите
данни показват, че първата изява
на псориазиса е още в детството
при почти една трета от случаите, до настоящия момент липсват
препоръки за скрининг на децата
с това заболяване за коморбидни
състояния. Има, обаче, указания
за скрининг при възрастните, разработени от Националната фондация по псориазис и други организации в САЩ.
Новите педиатрични указания
са разработени от Дружеството по научни изследвания в областта на псориазиса (Pediatric
Dermatology Research Alliance PeDRA) – консорциум от изследователи в областта на детската
дерматология и от Националната
фондация по псориазис (National
Psoriasis Foundation - NPF).
Екипът от автори включва експерти в областта на псориазиса
при деца и възрастни, на епидемиологията и на релевантни педиатрични субспециалности, асоциирани със съпътстващите заболявания – кардиология, ендокринология, гастроентерология и ревматология.
Консенсусният
документ
включва препоръки за поведение
при случаите с наднормено тегло
и затлъстяване, захарен диабет
тип 2, дислипидемия, артериална
хипертония, неалкохолна чернодробна стеатоза, гастроинтестинални заболявания, артрит, увеит,
разстройства на настроението и
злоупотреба със субстанции, както и мерки за подобряване на качеството на живот*.

Затлъстяване
Препоръчва се провеждането
на скрининг за наднормено тегло
и затлъстяване от 2-годишна възраст и при установяване на такива
- консултиране на пациентите или
насочването им към съответните
специалисти.
Все още не е уточнено дали
наднорменото тегло увеличава риска за псориазис или влошава заболяването при децата, но данни-
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За въЗСтановяване и поддържане
баланСа на чревната флора
подходящ За продължителна
употреба
= 5 млрд. пробиотични бактерии

при антибиотична терапия
= 14 млрд. пробиотични

бактерии

Синбиотик
(пробиотик + пребиотик)
За деца от най-ранна
детСка въЗраСт
За укрепване на
имунитета на детето
= 5 млрд. пробиотични
бактерии

Брой 3, 82
2018
МЕДИКА АД, София 1504, бул. Княз Ал. Дондуков
тел.: +359 2 96 00 330; e-mail: sofia@medica.bg, www.medica.bg
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те от клинични проучвания показват, че при децата с псориазис е
по-голяма вероятността да бъдат
с наднормено тегло, затлъстяване
и поликистозен овариален синдром.
Смята се, че прекомерната
мастна тъкан е свързана с проинфламаторно състояние, включващо повишена експресия на цитокини, което би могло да предразположи някои хора към развитието на псориазис.

Захарен диабет тип 2
(ЗДТ2)
Препоръчва се провеждането
на скрининг за ЗДТ2 на всеки три
години, започвайки от 10-годишна
възраст или с началото на пубертета при деца с псориазис и с два
или повече рискови фактори за
ЗДТ2 като индекс на телесна маса
(BMI) >/=85-ия персентил или фамилна анамнеза за метаболитното
заболяване.

връзка и при децата.

Неалкохолна чернодробна
стеатоза
При деца със затлъстяване и
допълнителни рискови фактори (централно затлъстяване, инсулинова резистентност, предиабет или ЗДТ2, дислипидемия, oбструктивна сънна апнея или фамилна анамнеза за неалкохолна
чернодробна мастна болест) се
препоръчва скрининг чрез измерване на трансаминази на възраст
от 9 до 11 години.
Скрининг преди 9-годишна възраст може да се обсъди при случаи със тежка степен на затлъстяване, фамилна анамнеза или хипопитуитаризъм.

Артрит
При децата с псориазис трябва
да се провежда скрининг за раз-

Хипертония
Скрининг за повишено артериално налягане трябва на започне на 3-годишна възраст. Проведени при възрастните проучвания
показват наличието на асоциация
между псориазиса и хипертонията, а резултатите от ретроспективно изследване доказаха такава
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Качество на живота
Психосоциалните ефекти на
псориазиса могат да бъдат силно изразени и да повлияват в голяма степен качеството на живота. Лекарите трябва да разпитват пациентите и семействата им
за ефектите на псориазиса, като
също така биха могли да използват и средства за скрининг на качеството на живота, като например Children’s Dermatology Life
Quality Index**

Взимане на терапевтични
решения

Дислипидемия
В указанията се препоръчва
универсален скрининг на липидите при всички пациенти на възраст 9-11 и 17-21 години. Налице
е информация за ранни метаболитни и липидни нарушения при
децата, а данните от проведени с
участието на възрастни проучвания сочат наличието на асоциация между псориазиса и дислипидемията.
Тъй като, обаче, разполагаме с
ограничена информация, не е оправдано провеждането на скрининг отвъд общите препоръки за
всички деца, освен ако педиатричните пациенти с псориазис нямат
и други сърдечносъдови рискови
фактори.

възраст нататък.
Изследователите са установили, че при децата с псориазис рискът за развитие на депресия и/или
тревожност е с 25-30% по-висок,
отколкото при тези без дерматологичното заболяване. Данните от
проучвания при възрастни сочат и
връзка между псориазиса и злоупотребата с алкохол.

витието на артрит чрез насочена
анамнеза на оплакванията и физикален преглед. При 80% от децата с псориатичен артрит ставното
заболяване се развива 2 до 3 години преди изявата на дерматологичните изменения, докато при
възрастните пациенти обикновено
най-напред се проявяват кожните
симптоми.
При случаите с псориатричен
артрит се препоръчва скрининг за
увеит.

Разстройства на
настроението и
злоупотреба със
субстанции
Препоръчва се провеждане на
скриниг за депресия и тревожност, независимо от възрастта,
както и скрининг за злоупотреба със субстанции от 11-годишна
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Авторите отбелязват, че дерматолозите и другите специалисти,
които започват системна терапия
при пациентите с псориазис, трябва да взимат предвид всички съпътстващи заболявания, тъй като
те биха могли да окажат влияние
върху поносимостта към медикаментите и върху появата на нежелани ефекти.
Важно е самите пациенти и семействата им да получат подробна
информация, така че да са готови
да съдействат на медицинските
специалисти, което би оптимизирало терапията и би свело до минимум отражението на псориазиса
върху живота на детето. (ЗВ)
* Изследователите са използвали информация от базата данни PubMed от периода януари 1999 - декември 2015, като в крайна сметка са включили 26 проучвания с участието на
деца и възрастни.
**
http://sites.cardiff.ac.uk/dermatology/
quality-of-life/childrens-dermatology-lifequality-index-cdlqi
Използван източник:
1. Osier E. et al. Pediatric psoriasis comorbidity screening guidelines. JAMA Dermatol
2017; 153(7):698-704 https://jamanetwork.
com/journals/jamadermatology/article-abstract/2627297
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SGLT-2
инхибиторите
- най-добрите
лекарства
за контрол
на ЗДТ2?
Инхибиторите на натриево-глюкозния
ко-транспортер 2 (SGLT-2i) са с предимство пред инхибиторите на дипептидил пептидаза 4
(DPP-4i) и рецепторните агонисти на глюкагон-подобния пептид 1 (GLP-1 RA) по
отношение на важни
клинични крайни резултати като: смъртност, сърдечносъдови събития и безопасност при пациенти със захарен диабет
тип 2 (ЗДТ2), които не са постигнали
адекватен гликемичен
контрол с metformin
и поради това е бил
включен допълнително представител на
една от трите групи, показаха резултатите от мащабен мета-анализ на клинични проучвания, спонсориран от British
Heart Foundation и публикуван
в списание JAMA (1).
Макар и трите класа глюкозо-понижаващи средства да се
предписват най-често като равностойна терапия за контрол
на ЗДТ2, до момента няма клинични изпитвания, които директно да ги сравняват по отношение на важни показатели
за краен изход.
Авторите на настоящия системен обзор са използвали информация от няколко бази-

данни (MEDLINE, Embase,
Cochrane
Library
Central
Register of Controlled Trials),
както и публикувани мета-анализи до октомври 2017. Установени са били 236 рандомизирани клинични проучвания със 176 310 пациенти със
ЗДТ2 и продължителност на
проследяване от поне 12 седмици, в които са сравнени (директно един с друг, с плацебо
или с липса на терапия) SGLT2i, GLP-1 RA и DPP-4i.
Около половината включени пациенти са от проучванията EMPA-REG OUTCOME
и CANVAS (за SGLT-2 инхи-

битори), ELIXA, LEADER,
SUSTAIN-6 и EXSCEL (за
GLP-1 RA) и SAVOR-TIMI 53,
EXAMINE и TECOS (за DPP-4
инхибитори).
Основен показател за краен изход е била общата смъртност, а вторични показатели
– сърдечносъдова смъртност,
сърдечна недостатъчност (СН),
миокарден инфаркт (МИ), нестабилна стенокардия и инсулт.
Профилът на безопасност е
включвал честота на неблагоприятни събития и епизоди на
хипогликемия.
Анализът е сравнявал крайния изход за трите класа, а не
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отделни представители на всеки клас.
В сравнение с контролните групи (плацебо или липса
на терапия), SGLT-2i и GLP1 RA са свързани с намаление
на общата смъртност (съответно с -20% и с -12%), което не
е доказано за DPP-4i.
В сравнение с DPP-4i, SGLT2i и GLP-1 RA са довели до
намаление на общата смъртност, като в това отношение не
е имало сигнификантна разлика между тези два класа.
SGLT-2i и GLP-1 RA, но не
и DPP-4i, са били свързани с
редукция и на сърдечносъдовата смъртност – съответно с -21% и с
-15%.
SGLT-2i са успели
да постигнат и намалена честота на СН,
в сравнение с контролите, с DPP-4i и с
GLP-1 RA.
Рискът за СН не е
бил съществено различен при GLP-1 RA
и DPP-4i, в сравнение
с контролите, но рискът при GLP-1 RA е
бил по-нисък, в сравнение с DPP-4i.
Само SGLT-2i са
били свързани с намаление на риска за МИ с -14% в
сравнение с контролите.
Епизодите на хипогликемия
са били по-чести при терапия
и с трите класа медикаменти, в
сравнение с контролите.
SGLT-2i са били свързани с
повишен риск за генитални инфекции, а canagliflozin (но не
и empagliflozin) - със значително по-висока честота на ампутации на долен крайник.
При GLP-1 RA е имало найвисок риск за преустановяване
на терапията поради нежелани
странични ефекти (основно гадене), в сравнение със SGLT-2i
и с DPP-4i. При DPP-4i е реги-
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стриран най-висок риск за развитие на панкреатит.
SGLT-2i са много подходящ
избор за лечение на ЗДТ2 след
metformin, тъй като намаляват
риска за фатален изход и имат
ползотворен ефект по отношение на някои сърдечносъдови
ефекти. Затова, те са подходящи за приложение при пациенти с висок сърдечносъдов риск
(множествени рискови фактори
или с изявено ССЗ).
Тъй като пациентите със
ЗДТ2 имат два до пет пъти повисок риск за развитието на
СН, освен риска за МИ или
инсулт, то особен клиничен
интерес от страна на ендокринолози и кардиолози предизвиква възможността SGLT-2i
да имат благоприятно влияние
върху СН. В периода 20192020 година се очакват резултатите в тази област от провеждащи се в момента клинични проучвания от типа CVOT
(Cardiovascular Outcome Trial)
като:
l DECLARE-TIMI58 (Multicenter Trial to Evaluate the
Effect of Dapagliflozin on the
Incidence of Cardiovascular
Events), в което като първичен
краен резултат се проследява и
комбинирания показател обща
смъртност и хоспитализации
поради СН
l Dapa-HF (Study to Evaluate
the Effect of Dapagliflozin on
the Incidence of Worsening
Heart Failure or Cardiovascular
Death in Patients With Chronic
Heart Failure) и EMPERORReduced
(Empagliflozin
Outcome Trial in Patients With
Chronic Heart Failure with
Reduced Ejection Fraction), в
които участват пациенти със
СН и намалена фракция на изтластване
l E M P E R O R- P r e s e r v e d
(Empagliflozin Outcome Trial
in Patients With Chronic Heart
Failure With Preserved Ejection
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Fraction), в което участват
пациенти със СН и запазена фракция на изтласкване,
но при които ще бъдат оценени допълнително и бъбречните
крайни резултати, които се очакват и от нефролозите.
GLP-1 RA са полезна алтернатива на SGLT-2i, макар
че могат да не бъдат толерирани от пациенти, които не желаят инжекционни лекарствени
форми или развиват гастроинтестинални странични ефекти.
Макар DPP-4i да са ефективни за намаляване на стойностите на кръвната глюкоза,
липсата на подобрение в сърдечносъдовия изход или намаление на смъртността прави
предпочитани другите два класа медикаменти.
От друга страна, DPP-4i
са по-подходящи при пациенти с хронично бъбречно заболяване, тъй като към момента няма достатъчно информация за безопасността на SGLT2i при тази група болни. DPP4i са одобрени за приложение
при болни с нисък креатининов клирънс (<30 ml/min), при
които единствената друга алтернатива е терапията с инсулин.
Авторите подчертават като
ограничение приемането на
класов ефект на медикаментите върху смъртността. Например, по време на периода
на наблюдение, общата смъртност е била намалена при GLP1 RA liraglutide (в LEADER) и
semaglutide (в SUSTAIN-6), но
не и при другите представители на класа като lixisenatide
(в ELIXA) или exenatide (в
EXSCEL).
Освен това, продължителността на проучванията е била
твърде кратка, за да се установи разлики в сърдечносъдовата
смъртност при пациенти с нисък сърдечносъдов риск.
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Изводи на авторите
на анализа:
l SGLT-2i и GLP-1 RA са

свързани с по-ниска смъртност отколкото DPP-4i или
плацебо, или липсата на лечение. За разлика от тези два
класа, DPP-4i не понижават
смъртността в по-голяма степен отколкото в контролните
групи.
l Терапията със SGLT-2i води
до редукция на абсолютния
риск за обща смърт и за сърдечносъдова смърт със съответно -1% и -0.8% в сравнение с контролните групи. По
отношение на същите крайни резултати, GLP-1 RA имат
леко по-умерен ефект – редукция със съответно -0.6% и
-0.5%.

SGLT-2 инхибиторите повишават уринната екскреция на
глюкоза (предизвикват глукозурия), докато GLP-1 агонистите и DPP-4 инхибиторите
повишават глюкозо-зависимата
секреция на инсулин.
Сърдечносъдовите
благоприятни ефекти на GLP-1 RA
могат да бъдат медиирани от
промени в ендотелната функция, които да водят до подобряване на миокардната перфузия, докато тези на SGLT2i най-вероятно се дължат на
хемодинамични промени (2).
(ИТ)
Използвани източници:
1. Zheng S., Roddick A., Aghar-Jaffar R. et
al. Association between use of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, glucagonlike peptide 1 agonists, and dipeptidyl peptidase 4 inhibitors with all-cause mortality in patients with type 2 diabetes. A systematic review and meta-analysis. JAMA
2018; 319 (15): 1580-1591 https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2678616
2. Schnell O., Standl E., Catrinoiu D. et al.
Report from the 2nd Cardiovascular Outcome Trial (CVOT) Summit of the Diabetes and Cardiovascular Disease (D&CVD)
EASD Study Group. Cardiovasc Diabetol 2017; 16:35 https://doi.org/10.1186/
s12933-017-0508-8
https://cardiab.
b i ome dc ent r a l . c om / a r t i c l e s / 1 0 . 1 1 8 6 /
s12933-017-0508-8
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SGLT-2
инхибиторите
- допълнителни
сърдечносъдови ползи
при пациенти
със ЗДТ2 в
проучването
CVD-REAL2
Включването към терапията на захарен диабет тип 2
(ЗДТ2) на SGLT-2 инхибитор (най-често е използван
dapagliflozin) намалява значимо риска за обща смъртност, хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност (СН), миокарден инфаркт
(МИ) и инсулт, в сравнение с
другите глюкозопонижаващи
медикаменти, показа анализ на
резултатите от международното обсервационно проучване CVD-REAL2, представени на 67-та сесия на American
College of C ardiology и публикувани в Journal of the
American College of Cardiology
(JACC) – таблица 1 (1).
В CVD-REAL (Comparative

Effectiveness of Cardiovascular
Outcomes in New Users of
SGLT-2 Inhibitors) 2 са участвали над 400 000 пациенти със
ЗДТ2 от клинични практики в
шест държави в Азия, Австралия и Канада, при които е била
започната терапия със SGLT2i или с друго глюкозо-понижаващо лекарство и които са
били проследени за период от
около една година по отношение на важни крайни клинични показатели като смъртност (данни само за Австралия и Канада), хоспитализация
по повод на СН и честота на
фатални и не-фатални сърдечносъдови събития (ССС) като
МИ или инсулт.
Редица рандомизирани клинични изследвания показаха,
че приложението на инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2i) намалява риска за значими неблагоприятни ССС (MACE) при
болни със ЗДТ2.
Публикуваните по-рано резултати от проучването CVDREAL (проведено в Европа и
САЩ) установиха благоприятни ефекти на SGLT2i при
пациенти със ЗДТ2 и по-широк рисков профил, фокусиран основно върху СН и обща
смъртност.
Цел на настоящия обзор е да
разшири обхвата на сърдечносъдовия краен изход при приложение на SGLT2i, в сравнение с други глюкозопонижаващи медикаменти, в шест стра-

ни, различни от включените в
предходното CVD-REAL. Настоящият анализ е извършен
въз основа на медицински досиета и национални регистри
на Южна Корея (72%), Япония (14%), Австралия (6%),
Израел (4%), Канада (3%) и
Сингапур (<1%), като данните са за периода 2013-2015 година.
Обхванати са над 400 000
пациенти (на средна възраст
57 години, 45% жени), от които 27% са имали установено сърдечносъдово заболяване (ССЗ), включително инсулт
(10%), СН (7%) и МИ (3%).
Те са били разделени по равно
в две групи – на терапия със
SGLT2i (около 235 000 души)
или с други глюкозопонижаващи средства като сулфонилурейни препарати, инхибитори на дипептидил-пептидаза-4
и инсулин. Извършен е метаанализ на честотата на фатален изход, хоспитализация по
повод на СН, фатален изход
или хоспитализация по повод
на СН, МИ и инсулт.
В групата със SGLT2i, найчесто е прилаган dapagliflozin
(75%), следван от empagliflozin
(9%), ipragliflozin (8%, наличен в Южна Корея и Япония),
canagliflozin (4%), tofogliflozin
(3%) и luseogliflozin (1%, наличен само в Япония).
Резултатите показват, че в
сравнение с другите глюкозопонижаващи лекарства, SGLT2
инхибиторите са свързани със

Taблица 1. Риск за неблагоприятен краен резултат при терапия със SGLT-2i спрямо други
глюкозо-понижаващи средства
Резултат
Пациенти (n)
Събития (n)
Обща смъртност*
470 128
5216
Хоспитализация поради СН 442 686
5997
MИ
442 686
2249
Инсулт
442 686
6439
* За период от 374 дни в групата на SGLT-2 инхибитор
и 392 дни в другата група
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HR (95%
0.51 (0.37
0.64 (0.50
0.81 (0.74
0.68 (0.55

CI)
- 0.70)
- 0.82)
- 0.88)
- 0.84)

p
<0.001
0.001
<0.001
<0.001
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сигнификантно по-нисък риск
за: фатален изход (с 49%,
р<0.001), хоспитализация по
повод на СН (с 36%, р<0.001),
комбинирано фатален изход
или хоспитализация по повод
на СН (с 40%, р<0.001), МИ
(с 19%, р<0.001) и инсулт (с
32%, р<0.001). Тези резултати
са били сходни между различните държави и подгрупи пациенти, включително тези със
или без установено преди това
ССЗ.
Резултатите от CVD-REAL
2 са сходни с тези от предходното CVD-REAL, макар и при
две различни популации пациенти – предимно от азиатски
произход спрямо предимно такива от европеиден произход.
Особено изразена е ползата от SGLT2i за намаляване
на риска за СН и на смъртността.
CVD-REAL 2 демонстрира и полза за понижаване на
риска за инсулт сред популация с висок риск.
В България честотата на
мозъчните инсулти е също
много висока (водеща причина за сърдечносъдова смъртност в страната), поради което фактът, че SGLT2i могат да
променят благоприятно развитието на инсулт не трябва да
се подценява от нашите ендокринолози, кардиолози и общопрактикуващи лекари.
SGLT2 инхибиторите намаляват честотата на значимите
неблагоприятни сърдечносъдови събития (MACE) при пациенти със ЗДТ2, според нов
мета-анализ на рандомизирани
клинични проучвания, поместен в същия брой на JACC (2).
Авторите са направили обзор на рандомизирани и контролирани проучвания с проследяване от поне 24 седмици от електронни бази-дан-

ни, които сравняват SGLT2
инхибитори
(dapagliflozin,
empagliflozin и canagliflozin)
с плацебо или с друг активен
антидиабетен медикамент.
Установени са 45 проучвания с общо 43 123 болни със
средна възраст 59.7 години и
среден индекс на телесна маса
(ИТМ) 30.6 kg/m 2 , които са
проследени за период от 60
седмици. Резултатите показват, че SGLT2 инхибиторите,
в сравнение с плацебо или с
други антидиабетни средства,
са свързани с 13% намаление на относителния риск за
MACE. (ИТ)

Liraglutide
понижава
броя на
миокардните
инфаркти при
пациенти със
ЗДТ2 и висок
сърдечносъдов риск

За допълнителна информация:
Dapagliflozin намалява риска за обща
смъртност при диабет тип 2. МД, бр. 2,
април 2017 www.spisaniemd.bg
Най-младият клас лекарства за диабет
тип 2 - SGLT2 инхибиторите, се
придвижват с бързи стъпки нагоре в
алгоритмите за лечение. Доктор Д,
2016, бр. 3
Предимства
на
dapagliflozin
при
пациенти със захарен диабет тип 2 и
сърдечносъдови заболявания. Доктор
Д, 2015, бр. 4
Ефекти на dapagliflozin в глюкозната
хомеостаза при захарен диабет тип 2.
МД, бр. 2, февруари 2015
Dapagliflozin като добавена към metformin терапия при пациенти с диабет тип
2. МД, бр. 5, ноември 2014
Dapagliflozin за контрол на диабет тип
2 - за или против? Доктор Д, 2011, бр.
2
Dapagliflozin ефективен за лечение
на диабет тип 2 при неадекватен
гликемичен
контрол
с
metformin.
Доктор Д 2010, бр. 4

Liraglutide може да намали
честотата на миокардния инфаркт (МИ) при пациенти със
захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и
висок риск за значими неблагоприятни сърдечносъдови събития (ССС), както и да окаже благоприятно влияние върху клиничната прогноза при
възникването на МИ, показа проучване, публикувано в
American Journal of Cardiology
(1).
Рost-hoc анализ на данните от изпитването LEADER
(Liraglutide Effect and Action
in Diabetes: Evaluation of
Cardiovascular
Outcome
Results)
установи,
че
liraglutide оказва влияние върху важен краен кардиологичен резултат като възникването на МИ, когато се използва за глюкозо-понижаваща терапия при пациенти със ЗДТ2
и висок сърдечносъдов риск
(възраст най-малко 50 години и предшестващо CCC или
сърдечна недостатъчност, или
възраст най-малко 60 години
и наличие на поне един допълнителен сърдечносъдов рисков
фактор).
В това проучване са участвали 9340 пациенти със ЗДТ2

Използвани източници:
1. Kosiborod М., Lam C., Kohsaka S. et
al. on behalf of the CVD-REAL Investigators and Study Group Lower Cardiovascular Risk Associated with SGLT2i in >400,000 Patients: The CVD-REAL 2 Study JACC March 2018 www.onlinejacc.org/content/early/2018/03/06/j.
jacc.2018.03.009 и www.astrazeneca.
com/media-centre/press-releases/2018/
n e w - d a t a - f r o m - l a n d m a r k - c vd - r e a l study-of-patients-with-type-2-diabetesconfirms-cv-benefits-associated-withsglt-2-inhibitors-12032018.html
2. Haris S., SInhg S., Chaudhary S.
SGLT2 inhibitors reduce major adverse
cardiovascular events in type 2 diabetic
patients: a meta-analysis of randomized
controlled trials. JACC 2018; 17 (11)
Suppl DOI: 10 www.onlinejacc.org/content/71/11_Supplement/A1743
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Таблица 1. Симптомни MИ в зависимост от техния подтип (3)

Симптомни MИ
STEMI
Non-STEMI (88.6%)
Tип 1
Тип, друг
Не-фатални
Фатални
Troponin
≤5x URL
>5x URL
Type 1 = спонтанен MИ.
Tип друг = тип 2-5;
STEMI - МИ със ST-елевация; URL - горна

и
сигнификантен риск за ССС,
които са разделени 1:1 в две рамена - на терапия
с аналога на глюк а г о н о - п од о б н и я
пептид-1
(GLP1) liraglutide или
контролна плацебо-група - и проследени за период
от средно 3.8 години.
Публикуваните
по-рано резултати
от LEADER показаха, че лираглутид понижава значимо риска за значими неблагоприятни ССС
като сърдечносъдова смърт,
нефатален МИ или нефатален инсулт (комбиниран краен
сърдечносъдов изход) в сравнение с плацебо: 13% (608 от
4668 пациенти) спрямо съответно 14.9% (694 от 4672 пациенти) или това означава понисък относителен риск с 13%
в полза на лираглутид (HR
0.87; р=0.01 за супериорност/
превъзходство) (2). При лекуваните с лираглутид е наблюдаван и по-нисък риск за възникване на първи МИ (292 събития спрямо 339 в контрол-
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Liraglutide, събития (%)

Плацебо, събития (%)

297 (100.0)
48 (16.2)
249 (83.8)
241 (81.1)
56 (18.9)
280 (94.3)
17 (5.7)
229 (100.0)
90 (39.3)
139 (60.7)

344 (100.0)
38 (11.0)
306 (89.0)
277 (80.5)
67 (19.5)
320 (93.0)
24 (7.0)
282 (100.0)
93 (33.0)
189 (67.0)

p, liraglutide
спрямо плацебо
–
0.063
0.919
0.627
0.28
–
0.164

референтна граница

ната група).
В проведения post hoc анализ са характеризирани всички симптоматични МИ (първи или повторни) във всяко
от двете рамена за периода на
проследяване от 3.5-5 години таблица 1.
Общо
са
регистрирани
780 МИ (първи и повторен),
като тяхната обща честота
е по-ниска при лекуваните с
liraglutide отколкото при получавалите плацебо (359 спрямо
съответно 421, p=0.022).
В групата на терапия с лираглутид са настъпили и по-
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малко
фатални МИ (17 спрямо съответно 28,
p=0.28).
Изводите
на
авторите са, че
в групата с лираглутид са възникнали
по-малък брой фатални МИ. Наред с
това, е наблюдавана тенденция и
за по-леко повишаване на нивата
на тропонин, което е показател за
по-малка тежест
на инфаркта и вероятност за поблагоприятна клинична прогноза (3). (ДЯ)
Използвани източници:
1. Marso S., Nauck M., Monk Fries T.,
et al; the LEADER Publication Committee on behalf of the LEADER Trial Investigators. Myocardial infarction subtypes in patients with type 2 diabetes mellitus and the effect of liraglutide therapy (from the LEADER trial). Am J Cardiol. 2018; 15;121(12):1467-1470 doi:
doi: 10.1016/j.amjcard.2018.02.030 www.
s c ienc e d i r e c t . c om / s c ienc e / a r t ic le / pi i /
S0002914918302662
2. Marso S., Daniels G., Brown-Frandsen
K. et al; LEADER Steering Committee;
LEADER Trial Investigators. Liraglutide
and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-22
doi: 10.1056/NEJMoa1603827 www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4985288
3. https://academic.oup.com/eurheartj/article/38/suppl_1/ehx502.P2089/4088979
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Инхибирането на неприлизина
със
sacubitril/valsartan
(Entresto®, Novartis) при пациенти със захарен диабет тип 2
(ЗДТ2) и сърдечна недостатъчност (СН) с понижена фракция
на изтласкване (ФИ) на лява камера (ЛК), при които вече е постигнато максимално блокиране
на системата ренин ангиотензин
алдостерон (РААС), забавя влошаването на бъбречната функция, показа вторичен анализ на
проучването PARADIGM-HF*
(1).
Сред пациентите, включени в
PARADIGM-HF, е установено,
че при тези, страдащи от СН, но
без ЗДТ2, понижението на скоростта на гломерулна филтрация (eGFR) e два пъти по-бързо от това за общата популация.
Наличието на ЗДТ2 допълнително удвоява всяка година темпа
на редукция на eGFR.
Влошаване на бъбречната
функция се наблюдава и при
участниците със ЗДТ2, които
получават високи дози инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (АCEi) и минерал
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кортикоиден рецепторен антагонист (MRA), за които се очаква
да забавят прогресията на диабетната нефропатия.
Влошаването на бъбречната
функция в групата със ЗДТ2 и
СН е по-значимо от установеното в предходни проучвания при
диабетици със сърдечносъдови
заболявания (ССЗ), приемащи
медикаменти, блокиращи РААС.
Вероятното обяснение е, че такива изследвания досега не са
били фокусирани върху СН.
Настоящото проучване потвърди експерименталните данни, че неприлизиновата инхибиция има благоприятен ефект
върху диабетната нефропатия.
PARADIGM-HF е рандомизирано, двойно сляпо проучване, в което се сравняват два те-

рапевтични режима: sacubitril/
valsartan (97 mg/103 mg два
пъти на ден) и enalapril (10 mg

два пъти на ден) при 8399 болни
със СН и систолна дисфункция
на ЛК.
Проучването
показва,
че
sacubitril/valsartan понижава съществено риска за сърдечносъдова смърт и хоспитализации по повод на СН, както и
общата смъртност в сравнение
с enalapril (златен стандарт до
момента за лечение на пациенти
със СН и понижане ФИЛК) (2).
Резултатите от PARADIGMHF дадоха основание sacubitril/
valsartan да влезе в настоящите
препоръки за лечение на СН с
висок клас на индикация (3).
Вторичният анализ оценява
промяната в eGFR за 44-месечен период на проследяване при
3784 пациенти със ЗДТ2 и 4615
участници без това метаболитно
нарушение.
Установеното понижение на
eGFR е с 1.1 ml/min/1.73m 2 за
година (95% доверителен интервал (CI) 1.0–1.2) при тези без
ЗДТ2 и с 2.0 ml/min/1.73m 2 за
година (95% CI 1.9–2.1) при диабетиците (p<0.0001) (1).
Лекуваните със sacubitril/
valsartan показват по-бавно намаляване на eGFR, сравнено с
тези на терапия с enalapril: с
1.3 спрямо 1.8 ml/min/1.73m 2
за година (p<0.0001). При ди-

Фигура 1. Промени в eGFR при диабетици и недиабетици

Промяна от изходната eGFR ml/min/1.73m2

Неприлизиновата
инхибиция
забавя
влошаването
на бъбречната
функция при
пациенти с
диабет тип 2 и
сърдечна недостатъчност

Без диабет на enalapril
Без диабет на sacubitril/valsartan
С диабет на enalapril
С диабет на sacubitril/valsartan

Брой в риск
Без диабет на sacubitril/valsartan
Без диабет на enalapril
С диабет на sacubitril/valsartan
С диабет на enalapril

1969
1937
1566
1557
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Години от рандомизацията
1425
1344
1101
1086

672
667
504
502
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абетиците ползата е още поотчетлива: разлика от 0.6 ml/
min/1.73m 2 за година (95% CI
0.4–0.8) при тези със ЗДТ2 срещу 0.3 ml/min/1.73 m 2 за година
(95% CI 0.2–0.5) при останалите участници (p за взаимодействие между групите със или без
ЗДТ2 =0.038) (1).
Ефектът на sacubitril/valsartan
върху гломерулната функция не
може да се обясни с повлияването на клиничния ход на СН. В
предходния анализ на проучването се установи, че наличието
на ЗДТ2 не повлиява степента,
с която sacubitril/valsartan понижава смъртността и хоспитализациите по повод на СН спрямо enalapril (т.е. ходът на сърдечната недостатъчност се повлиява еднакво благоприятно от
sacubitril/valsartan както при диабетици, така и при недиабетици) (1).
Благоприятните
бъбречни
ефекти на sacubitril/valsartan не
могат да се обяснят и с разлики
в гликемичния контрол, въпреки
по-рано установеното понижение на гликирания хемоглобин.
В PARADIGM-HF разликата в
контрола на ЗДТ2 между двете
рамена на проучването е несъществена.
Съществено в това проучване е, че Entresto повлиява благоприятно бъбречната функция в много по-голяма степен
при хора със ЗДТ2, отколкото
при тези без, но и в двете групи
ефектът върху контрола на СН
е сходен – имат подобно понижение в стойностите на натриуретичния пептид (NTproBNP)
(1).
* Използвани съкращения:
PARADIGM-HF - Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in
Heart Failure
Статията се издава с подкрепата на
Новартис
Използвани източници:
1. Packer M., Clagget B., Lefkowitz M. et
al. Effect of neprilysin inhibition on renal function in patients with type 2 diabetes and chronic heart failure who are re-
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ceiving target doses of inhibitors of the renin-angiotensin system: a secondary analysis of the PARADIGM-HF trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology, Published:
13 April 2018 DOI: https://doi.org/10.1016/
S2213-8587(18)30100-1
www.thelancet.
c om / jou r n a l s / l a nd i a / a r t ic le / P I I S 2 2 1 3 8587(18)30100-1/fulltext
2. McMurray J., Packer M., Desai A. et
al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med.
2014;371(11):993-1004 www.nejm.org/doi/
pdf/10.1056/NEJMoa1409077
3. Ponikowski P., Voors A., Anker S. et al.
2016 ESC Guidelines for the diagnosis and
treatment of acute and chronic heart failure.
European Heart Journal 2016 doi:10.1093/
eurheartj/ehw128
https://academic.oup.
com/eurheartj/article/37/27/2129/1748921

Потвърден
благоприятен ефект на
физическата
активност
за първична
профилактика на ССЗ
Редовната физическа активност повлиява благоприятно риска за сърдечносъдови събития
(ССС) потвърди голямо проучване в Китай, публикувано в
JAMA Cardiology (1). Интересни са данните как различните
форми на повишена двигателна дейност повлияват рисковите фактори за ССС при хора без
изявено сърдечносъдово заболяване (ССЗ).
Предходно
изследване, публикувано още през
2006 в European Journal of
Cardiovascular Prevention and
Rehabilitation (2), демонстрира,
че спортната активност води до
повишаване на нивата на холестерола в липопротеини с висока
плътност (HDL-С) и до понижаване на индекса на телесна маса
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(BMI), на обиколката на талията и на диастолното артериално налягане, но физическо натоварване, което не се определя като спорт - например карането на колело или бързото ходене имат съизмерим ефект върху посочените фактори, намаляващи риска за ССЗ.

Настоящото проучване
включва близо половин
милион души без изявено
ССЗ
Проследяването от седем и
половина години установява,
че всеки 4 добавени MET часа
на ден, равняващи се на един
час ходене, понижават вероятността за различни форми на
ССЗ с 5% до 12%. Тази зависимост се явява както при мъже,
така и при жени и не зависи от
възрастта.
Установената обща полза от
повишената физическа активност превъзхожда ефекта на
някои от най-утвърдените медикаменти за сърдечносъдова
профилактика.
Трябва да се отбележи, че
сред хората с артериална хипертония (АХ) ползите от двигателната активност за превенция на ССЗ и по-специално на
инсулт изглеждат по-малки, но
едва 10% от включените хипертоници са с адекватно контролирано артериално налягане.
Данните от това проучване
потвърждават, че е необходима
по-внимателна оценка на двигателните навици на клинично здравите хора. Още на ниво
първичната здравна грижа насърчаването за повишаване на
физическото натоварване би
могла да е една изключително
ефективна икономически и лесна за прилагане стратегия за
предотвратяване на болестите
на сърцето и съдовете (3).
Bennet и съавтори анализират чрез попълване на въ-
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просници двигателните навици на 487 334 човека на възраст от 30 до 79 години (средна възраст 51 години, 59% са
жени), живеещи както в градски, така и в селски райони на
Китай. Със захарен диабет тип
2 са 2.7%, 9.9% са с АХ и едва
5% са със затлъстяване. Голяма част от мъжете - 62% и незначителна от жените – 2.3%
са настоящи пушачи.
Участниците
са
разделени според средната физическа активност в следните групи </=9.1 МЕТ часа/ден; 9.2
до 14.7 МЕТ часа/ден, 14.8
до 22.4 МЕТ часа/ден, 22.5 до
33.7 МЕТ часа/ден, и >/= 33.8
МЕТ часа/ден.
Хората в групите с
високо и най-високо
физическо натоварване са обичайно млади
мъже, обитаващи както
градски, така и селски
райони. Три четвърти
от общото натоварване при мъжете и половината от това при жените е свързано с професията им. Участниците и от двата пола от
селските райони имат
общо дневно по-ниско
ниво на „заседяване“ –
около 3 часа за обичаен работен ден.
По време на проследяването
са регистрирани 36 184 значими ССС, които включват 5082
миокардни инфаркта (МИ), 25
647 исхемични мозъчни инсулта (ИМИ) и 5252 интрацеребрални хеморагии (ИЦХ).
Смъртните случаи, дължащи се
на ССЗ, са 8437.
Всеки 4 MET часа/ден от общата физическа активност са
свързани със шест процентно
понижаване на риска за значими ССС и съответно по-ниска
вероятност от 9% за МИ, 5%
за ИМИ, 6% за ИЦХ, и 12% за
ССЗ свързана смърт.

Тези резултати са в съответствие с данните от PURE (4),
международно изследване, което също демонстрира ползите от не-спортната всекидневна физическа активност, свързана с начина на живот.
Данните от цитираните изследвания са в съзвучие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО), които
насърчават всекидневни, умерени физически натоварвания
от минимум 20-30 минути.
Организацията на обществената среда, особено в бързо развиващите се големи градове, трябва да е насочена към
улесняване на придвижването с

велосипед (изграждане на вело-алеи и др.). Това не само ще
улесни хората в повишаване
на физическата им активност,
но общо ще допринесе за поздравословни условия на живот, чрез редуциране на автомобилния трафик и свързаното
с него замърсяване на въздуха.
Според анализите на СЗО
подобни мерки биха предотвратили един от всеки 12 преждевременни смъртни случая
или почти 3 милиона в глобален мащаб.
Посочените мерки за повишаване на физическата активност на населението са в пълна
степен приложими и към Бъл-
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гария, която, макар и член на
клуба на най-развитите държави, е с висока сърдечносъдова смъртност и голяма част
от населението у нас е с ниска
или недостатъчна двигателна и
спортна активност. (ЯС)
* Акроними на клинични проучвания:
PURE - Prospective Urban Rural Epidemiology Study
** метаболитни еквивалента (МЕТ) – час
- МЕТ е съотношението на енергията,
изразходвана по време на дадена дейност,
към разхода на енергия в покой. Ако един
МЕТ е разходът за енергия в покой, то
активност с 4 МЕТ, е 4 пъти енергията,
използвана от тялото в покой. Ако се
извършва дейност с 4 МЕТ в продължение
на 30 минути, това се равнява на 4 x
30 = 120 MET-минути или 2 MET-часа
физическа активност.
Използвани източници:
1. Bennett A., Du H., Clarke R. et al. China Kadoorie Biobank Study Collaborative Group. Association
of physical activity with risk
of major cardiovascular diseases in Chinese men and women.
JAMA Cardiol. 2017; 2:13491358 https://jamanetwork.com/
journals/jamacardiology/fullarticle/2661159.
2. Barengo N., Kastarinen M.,
Lakka T. et al. Different forms
of physical activity and cardiovascular risk factors among
24-64- year-old men and women in Finland. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006; 13:5159
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/16449864
3. Lear S., Yusuf S. Physical activity to prevent cardiovascular
disease: a simple, low-cost, and
widely applicable approach for
all populations. JAMA Cardiol.
2017; 2:1358-1360. https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2661157
4. ClinicalTrials.gov. Prospective Urban
Rural Epidemiology Study (PURE). https://
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03225586

Липидопонижаваща
терапия –
сравнение на
пет стандарта
Всички текущи стандарти
за липидопонижаваща терапия
препоръчват приложението на
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Таблица 1. Стратегии за превенция
на клинично атеросклеротично сърдечносъдово заболяване
Първична превенция
ACC/AHA l промени в начина на живот
l >7.5% десетгодишен риск:
умерена или интензивна терапия със статини
l 5-7% десетгодишен риск:
умерено интензивна терапия със статини
l <5% десетгодишен риск или възраст <40 години или
>75 години и LDL-C <5 mmol/l:
избор на терапия при определени пациенти
CCS
l промени в начина на живот
l прицелни стойности: поне 50% намаление на LDL-C
или LDL-C <2 mmol/l
ESC/EAS

USPSTF

VA-DoD

l промени в начина на живот
l максимално толерирана доза статини

за постигане на прицелните стойности
l промени в начина на живот
l >10% десетгодишен риск:
ниски и умерени дози статини
l 7.5-10% десетгодишен риск:
ниски до умерени дози статини
при определени пациенти
l промени в начина на живот
l >12% десетгодишен риск:
умерени дози статини
l 6-12% десетгодишен риск:
умерени дози статини
при определени пациенти

статини за първична и
вторична превенция на
атеросклеротично сърдечносъдово
заболяване, но се различават
по някои ключови елементи, като определяне
на индивидуалния риск
и избор на интензивна
липидопонижаваща терапия.
Анализ, публикуван в
Journal of the American
College of Cardiology (JACC),
сравнява пет указания на различни медицински дружества*
(1).
Първичната и вторичната превенция на атеросклеротичното сърдечносъдово заболяване са свързани с промени в начина на живот и прием
на статини. Ключовите разлики между стандартите е оценката на риска, както и свързаните с нея съвети за първична
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Вторична превенция
l <75 години и без контраиндикации по отношение на

безопасността:
високо интензивна терапия
l >75 години или с противопоказания:
умерено интензивна терапия

l прицелни стойности: поне 50% намаление на LDL-C
или LDL-C <2 mmol/l
l ако LDL-C e >5 mmol/l:
поне намаление с 50% на LDL-C
l максимално толерирана доза статини
за постигане на прицелните стойности
l няма препоръки относно вторична превенция

l умерени дози статини при пациенти
с атеросклеротично сърдечносъдово заболяване
l високи дози статини при определени пациенти
(с остър коронарен синдром, множество
неконтролируеми рискови фактори, рекурентни
сърдечносъдови събития)

превенция.
Отчетени са някои разлики
по отношение на безопасността при лечението на някои специфични групи пациенти (Таблица 1). Така например, ако
пациентът е с терминално бъбречно заболяване:
l
ACC/AHA препоръчва
поддържането на диализа без
специфични указания за или
против терапия със статини
l CCS не препоръчва започ-
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ването на лечение със
статини при пациенти
на диализа, но подкрепя
продължаването му, ако
е налице преди необходимостта от започване
на диализа
l VA-DoD препоръчва терапия със статини
след преценка на няколко фактори
l ESC/EAS и USPSTF
не дават специфични
препоръки за тази група болни. (ИТ)
* ACC/AHA - American College of
Cardiology/American Heart Association
CCS - Canadian Cardiovascular Society
ESC/EAS - European Society for Cardiology/European Atherosclerosis Society
USPSTF - U.S. Preventive Services Task
Force
VA-DoD - U.S. Department of Veterans
Affairs/Department of Defence
Използван източник:
1. Tibrewala A. et al. A comparative analysis of current lipid treatment guidelines:
nothing stands still. J Am Coll Cardiol 2018; Vol 71 (7) www.onlinejacc.org/
content/71/7/794?sso=1&sso_redirect_
count=1&access_token=
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Розувастатин

Правастатин

Аторвастатин

CG 190
5 mg

CF 967
20 mg

CF 966

CG 090
10 mg

CF 397
CG 091
20 mg

CF 396

20 mg

10 mg

10 mg

КХП, август 2016

КХП, април 2016

КХП, март 2016

Лекарствени продукти по лекарско предписание.
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване.
СОФАРМА АД | гр. София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16 | тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286 | www.sopharma.bg
УНИФАРМ АД | гр. София 1797 | кв. Дървеница | ул. Трайко Станоев № 3 | тел. 02 970 0307 | факс 02 971 2086 | info@unipharm.bg | www.unipharm.bg
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Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата им, наБрой
следните
адреси: Софарма АД | София 1797 | бул. „Кл. Охридски” № 3 | България
3, 2018
тел. 02 8177413 | факс 02 9743759 | safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg | Изпълнителна агенция по лекарствата | bda@bda.bg
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Afatinib
превъзхожда
erlotinib като
втора линия
терапия при
напреднал
сквамозноклетъчен
белодробен
карцином
- данни от
LUX-Lung 8
Afatinib e одобрен в ЕС като
монотерапия за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) от плоскоклетъчен хистологичен тип, който
прогресира на фона на или след
проведена, базирана на платина, химиотерапия. Той е първото
одобрено перорално средство за
таргетна терапия на свамозноклетъчен (плоскоклетъчен) белодробен карцином (SCC, SqCC) (1).
Аfatinib е мощен и селективен, необратим блокер от втора генерация на всичките четири рецептора от ErbB фамилията - хомо- и хетеродимери, разположени върху повърхността
на раковите клетки и стимулиращи тяхното делене, като: EGFR
(ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 и
ErbB4. В резултат на ковалентното и необратимо свързване
и блокиране на активността на
тези рецептори, се постига попролонгирана инхибиция на растежа и обратно развитие на ту-
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мора (потискане на пролиферацията и индуциране на апоптоза).
Одобрението за употреба на
медикамента е базирано на резултатите от проучването LUXLung 8 (LL8), в което е установено, че Giotrif (afatinib), прилаган преди това за лечение на
NSCLC с установена активираща
мутация на рецептора на епидер-

SCC на белия дроб
l честота - 30% от от всички
случаи с недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC),
който от своя страна се среща
при 85% от пациентите с рак на
белия дроб
l тежка симптоматика - кашлица и диспнея
l ограничени възможности за
терапия
l лоша прогноза – под 5% от
пациентите с напреднал карцином от този хистологичен тип
имат обща преживяемост (OS)
от пет години, като средната OS
след поставяне на диагнозата е
под една година

малния растежен фактор (EGFR
M+), намалява риска за прогресия на напредналия SCC с 19%
и на риска за смърт също с 19%
в сравнение с erlotinib (Tarceva)
(2). Еrlotinib е първа генерация
инхибитор на тирозин киназата
(ТК) на EGFR (EGFR-TKI), който се свързва обратимо с TK,
за да блокира таргетно EGFR
(EGFR-таргетен TKI).
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Предимство на афатиниб е и
неговото перорално приложение,
докато ерлотиниб се прилага интравенозно.
За разлика от обратимия
EGFR-TKI от първа генерация
като erlotinib, afatinib, като необратим блокер на цялата фамилия ErbB рецептори, има по-широк и по-мощен спектър на активност.
LUX-Lung 8 е отворено, фаза
3 рандомизирано контролирано
клинично проучване, проведено в 183 онкологични центрове
в 23 страни по света. Участниците са 795 възрастни пациенти
с хистологично доказан SСC на
белия дроб стадий IIIB или IV,
чието заболяване е прогресирало след най-малко четири цикъла базирана на платина химиотерапия (първа линия терапия). Те
са били разделени (1:1) да получават afatinib (40 mg на ден) или
erlotinib (150 mg на ден) до прогресия на заболяването.
Първичният краен резултат е
свободната от прогресия преживяемост (PFS), а вторичният –
общата преживяемост (OS) след
назначаване на терапията с един
от двата TKI. Допълнително са
били проследени и други показатели като контрол на заболяването, подобряване на симптоматиката, общо здравно състояние/
качество на живот.
PFS при първичния анализ,
проведен след средно проследяване от 6.7 месеца, е сигнификантно по-добра с afatinib отколкото с erlotinib (средно 2.4 месеца спрямо 1.9 месеца; съотношение на вероятностите [HR] 0.82,
p=0.0427).
При първичния анализ на OS
(средно проследяване за период от 18.4 месеца), този показател е сигнификантно по-добър в групата на afatinib спрямо тази на erloinib (средно 7.9
месеца спрямо 6.8 месеца; HR
0.81, p=0.0077). Потвърдена е и
по-дълга PFS (средно 2.6 месе-
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GIOTRIF® – доказано подобрява общата преживяемост1
ОНКОЛОГИЯ

Подобрява общата преживяемост в сравнение с erlotinib в най-голямото
проспективно клинично изпитване с директно сравнение на EGFR прицелна терапия при недребноклетъчен, плоскоклетъчен рак на белия дроб.

GIOTRIF - Proven OS benefit

® вторична крайна цел)
Обща преживяемост (основна
100

19

Обща преживяемост (%)

% намаляване на
Superior
OS13.6
vs
the
7.9erlotinib inHR:
80
0.81 largest head-to-head study
месеца
months
релативния риск от смърт
(95% CI, 0.69-0.95)
of60 EGFR targeting
agents in
squamous NSCLC
GIOTRIF® (n=398)
Erlotinib (n=397)

P=0.0077

40

в сравнение с erlotinib
(HR 0.81, 95% CI 0.69-0.95; P=0.0077)

6.8

месеца

20
0
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21
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*
В Европейския съюз GIOTRIF® (afatinib) е разрешен за употреба, като монотерапия при нелекувани с ТКИ на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR) възрастни
пациенти, страдащи от локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД), с активираща(и) EGFR мутация(и), а също и при възрастни пациенти с
локално авансирал или метастатичен НДКРБД от плоскоклетъчен хистологичен тип, прогресирал по време на или след химиотерапия, базирана на платина.2
EGFR – рецептор на епидермалния растежен фактор; HR=относителен риск; ITT = всички рандомизирани пациенти; PFS (Progression Free Survival) – свободна от прогресия
EGFR = epidermal
growth factor receptor; NSCLC=non-small cell
преживяемост
(СПП);
lung cancer;
survival; OS=overall survival.
OS (Overall
Survival)PFS=progression-free
– обща преживяемост (ОП).

Soria JC et al. Afatinib versus erlotinib as second-line treatment of
Референции:
patients
cell carcinoma of the lung
1. Soria
JC et al. with
Lancetadvanced
Oncol. 2015;squamous
16(8): 897 – 907.
2. Кратка
характеристика
на продуктаrandomised
от дата 16.05.2018
година. phase 3 trial.
(LUX-Lung
8): an open-label
controlled
Lancet
Oncol.
2015;16(8):897-907.
GIOTRIF
(afatinib)
30mg
филмирани таблетки; GIOTRIF (afatinib) 40mg филмирани таблетки.
Лекарствен
лекарско предписание. Преди
да изпишете
Giotrif,
моля прочетете кратката характеристика на продукта: КХП 16.05.2018г.
For продукт
moreпо information,
please
visit:
www.giotrif.com
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Фигура 1. Резултати от LUX-Lung 8 при пациенти с напреднал SCC

Общо здравно
състояние/качество на живот

19% редукция на риска за
прогресия на болестта с
afatinib в сравнение с erlotinib*

19% редукция на риска за
смърт с afatinib в сравнение
с erlotinib*

Общо здравно
състояние/качество на живот*

Месеци

% пациенти, съобщили
за подобрение

Средна обща преживаяемост

Месеци

Средна свободна от прогресия
преживяемост

* Разликите в резултатите са статистически значими

ца спрямо 1.9 месеца; HR 0.81,
p=0.0103), като при повече пациенти е постигнат контрол на
болестта (51% спрямо 40%;
p=0.0020) – фигура 1 (3).
Намаляване на туморната маса
е наблюдавано при 103 (26%) от
398 пациенти спрямо съответно
90 (23%) от 397 пациенти.
При значимо повече болни
афатиниб постига подобрение на
кашлицата и диспнеята отколкото ерлотиниб (43% спрямо 35%).
Повече пациенти съобщават и
за подобряване на здравното си
състояние и качеството на живот
(35.7% спрямо 28.3%).
Честотата на нежеланите странични ефекти са сходни в двете
групи: тежест =/>3 степен при
224 (57%) от 392 души в групата
на afatinib спрямо 227 (57%) от
395 в групата на erlotinib, като
при afatinib е регистриран найчесто стоматит (4% спрямо 0%),
а при erlotinib – по-често са наблюдавани обрив или акне (6%
спрямо 10%). Друг страничен
ефект и в двете групи е диарията, която е била с по-висока честота терапия с афатиниб (10%
спрямо 2%).
Значимите подобрения на свободната от прогресия и на общата преживяемост при с afatinib в
сравнение с erlotinib и по-удоб-
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ното му перорално приложение го превръщат в терапевтична възможност при пациентите с напреднал сквамозноклетъчен (плоскоклетъчен) белодробен карцином. (ДЯ)
Използвани източници:
1.www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002280/WC500152392.pdf
2. Soria JC., Felip E., Cobo Е., еt al, for the
LUX-Lung 8 Investigators. Afatinib versus
erlotinib as second-line treatment of patients
with advanced squamous cell carcinoma of
the lung (LUX-Lung 8): an open-label randomised controlled phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015;16(8):897-907 doi: 10.1016/S14702045(15)00006-6
3. www.boehringer-ingelheim.com/oncology/lung-cancer/lux-lung-8-clinical-trial-infographic

Сърдечносъдов риск
при рак на
гърдата
Възможностите за ранно диагностициране и лечение на рака на
гърдата са причина за повишената преживяемост при заболяването при пациентки, които са с риск
за дългосрочни сърдечносъдови
усложнения в резултат на терапи-
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ята, е един от основните изводи
в първата позиция на American
Heart Association (AHA) по този
проблем, публикувана в списание
Circulation (1).
Сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) са водеща причина за
смъртност при жените, макар някои да определят рака на гърдата като най-важната патология
при тях. Ракът на гърдата и ССЗ
имат много общи рискови фактори - напреднала възраст, нездравословна диета, фамилна обремененост, заседнал начин на живот
и тютюнопушене.
От друга страна, съвременните
възможности за лечение на рака
на гърдата са свързани с повишен риск за сърдечносъдови усложнения, особено при жени с
предшестващо ССЗ, което е от
значение при вземането на решение за избор на терапия.
При жени в напреднала възраст, ССЗ водят до по-висока смъртност, отколкото рака на
гърдата. Цел на новия документ
е да извърши обзор на наличната
литература за честотата на тези
заболявания, общите рискови
фактори, кардиотоксичния ефект
на терапията и възможностите за
превенция и лечение на ССЗ при
болни с рак на гърдата.
Според експертите, по вре-
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ме на терапия на рак на гърдата, проследяването и превенцията на кардиотоксичните ефекти
са от ключово значение, защото
химио- и лъчетерапията могат да
доведат не само до ранна, но и до
късна кардиотоксичност.
Тя може да се прояви като левокамерна дисфункция, сърдечна недостатъчност, хипертония,
ритъмни нарушения, миокардна исхемия, клапни заболявания,
тромбемболични инциденти, белодробна хипертония и перикардит.
Левокамерната
систолна дисфункция е най-честият наблюдаван неблагоприятен страничен сърдечносъдов
ефект при химиотерапия за
рак на гърдата.
Терапии за рак на гърдата, които са свързани
с повишен риск за сърдечна дисфункция:
l високодозова терапия с антрациклини:
doxorubicin >/=250 mg/
m2 или epirubicin >/=600
mg/m2
l високодозова лъчетерапия, когато миокардът е в зоната на облъчване: лъчетерапия >/=30
Gy
l секвенциална терапия: нискодозова терапия с антрациклини (doxorubicin <250
mg/m2 или epirubicin <600 mg/
m2) с последващи приложение на
trastuzumab
l комбинирана терапия: нискодозова терапия с антрациклини (doxorubicin <250 mg/m2 или
epirubicin <600 mg/m2), комбинирана с нискодозова лъчетерапия,
когато миокардът е в зоната на
облъчване
Резултатите от малки проучвания показаха, че приложението по нов начин на някои познати медикаменти за химиотерапия
може да намали сърдечносъдовия
риск. Един пример е doxorubicin,
за който е установено, че когато

се прилага бавно, а не наведнъж,
води до по-нисък риск за сърдечна недостатъчност.
Нови данни сочат, че добавянето на кардиопротективното средство dexrazoxane към doxorubicin
или epirubicin намалява значително комбинирания показател
за краен изход, включващ намаление на левокамерната фракция
на изтласкване или развитието на
сърдечна недостатъчност.
Мета-анализ на осем проучвания установи, че използването на
dexrazoxane е свързано с 82% намаление на честотата на сърдечна недостатъчност, без да повлияе периода без прогресия на заболяването, общата преживяемост или отговора от терапията.

Придържането
към
някои
прости правила за сърдечносъдово здраве, като указанията на
AHA „Life’s Simple 7” (повишена физическа активност, поддържане на нормално телесно тегло,
здравословна диета, избягване на
тютюнопушенето, поддържане на
нормално артериално налягане,
кръвна глюкоза и холестерол), е
свързано с по-ниска честота за
развитие на рак на гърдата и значително по-нисък риск за ССЗ.
АНА препоръчва:
l подобрен скрининг за рискови фактори при онкологично болни
l разработване на таргетни
терапии с намалени неблагоприятни сърдечносъдови странични
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ефекти
l по-задълбочено изследване на ефектите на комбинираната
химиотерапия и лъчетерапия върху ССЗ
l ранна диагноза на ССЗ чрез
изследване на биомаркери, клинични предиктивни модели и образна диагностика
l указания за първична и вторична превенция на кардиотоксичността на химио- и лъчетерапията
Развитието на кардиоонкологията се базира на необходимостта за осигуряване на най-добра
онкологична терапия без влошаване на сърдечносъдовото здраве.
American College of Cardiology
(Cardio-Oncology
Section),
Canadian
Cardiac
Oncology
Network,
European
Society
of
Cardiology,
European
Society
for
Medical
Oncology и International
Cardio-Oncology Society,
работят по инициативи
за съвместни екипи от
онколози и кардиолози
за подобряване на грижите на пациенти със
злокачествени заболявания, които се лекуват с
потенциални кардиотоксични терапии.
Експертите подчертават някои
области, които все още не са добре проучени и изискват допълнителна изследователска работа:
l кои са най-добрите предиктори за кардиотоксичност
l кои са генетичните или геномните вариации, които повлияват риска за развитие на кардиотоксичност
l кои фактори определят расовите различия по отношение на
разликите в крайния изход
l кои са горните граници на
лъчетерапия и какви са алтернативите за избягване на сърдечносъдовата токсичност
l до каква степен новите онкологични терапия повлияват сър-
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дечносъдовия риск
l какви са фармакологичните механизми за превенция или
обратимост на кардиотоксичните ефекти при онкологична терапия. (ИТ)
Използван източник:
1. Mehta L., Watson K., Barac A. et al. Cardiovascular disease and breast cancer: where
these entities intersect: a scientific statement
from the American Heart Association. Circulation Published online February 1, 2018 http://
circ.ahajournals.org/content/circulationaha/
early/2018/01/31/CIR.0000000000000556.
full.pdf

Терапията
със статини
подобрява
преживяемостта
при рак на
гърдата
Шведско национално проучване, представено на San
Antonio Breast Cancer Symposium
(SABCS) 2017SAN ANTONIO,
показа че терапията със статини
подобрява преживяемостта при
рак на гърдата. Статините понижават както общата, така и специфичната - пряко свързана с неоплазмата, смъртност (1).
Не е изненадващо, че тази медикаментозна терапия повлиява общата преживяемост, поради доказания й ефект за превенция на сърдечносъдовите заболявания. Понижаването на смъртността, дължаща се на тумора,
заслужава внимание, тъй като
в проучването ясно се очертава
връзката между подобрената специфична преживяемост и употребата на статини.
Благоприятен ефект се наблюдава както при пациентки, лекувани със статин преди диагности-
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циране на рака на гърдата, така и
при тези, започнали приема след
това. Той е по-отчетлив при болните, приемали редовно липидопонижаващите средства.
Проучването е ретроспективно
и обхваща 20 559 жени с установен рак на гърдата, между 2005
и 2008. Употребата на статини е
отчетена, използвайки националния рецептурен регистър, а случаите на свързаната с неопластичния процес смърт са идентифицирани в националния регистър на смъртните случаи до края
на 2012 година.
По време на проследяването са починали 4678 болни, като
при 2669 е установена причина за смъртта, свързана с неоплазмата. При анализ на риска за
смърт от рак на гърдата се е установило, че пациентките, приемали редовно статини преди и
след диагностицирането на онкологичното заболяване, са с 23%
по-ниска вероятност за фатален изход, дължащ се на тумора
(hazard ratio [HR], 0.77; р=0.014).
Тези, които са започнали лечение със статини след поставяне на диагнозата, са със 17% понисък относителен риск за смърт
от рак на гърдата (HR, 0.83;
р=0.001). Видът на използвания
статин не се отразява на установения благоприятен ефект върху
специфичната смъртност. Сходно понижение на релативния
риск се наблюдава както за липофилните, така и за хидрофилните статини.
Интересно е, че дозата на статина не повлиява степента на редуциране на риска – жените, взимали умерено висока доза преди поставяне на диагнозата, са
с 26% по-нисък риск за смърт
(HR, 0.74; р=0.019). Тези, които
са приемали висока доза статин,
парадоксално са само с 16% редукция на риска за смърт, свързана с рака на гърдата.
Предпологаемият биологичен
механизъм, обясняващ това бла-
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гоприятно действие на статините, е свързан с ефекта им върху
3-hydroxy-3-methylglutaryl
coenzyme A (HMG-CoA) редуктазата и респективно върху метаболизма на мевалоната в туморните клетки и прогресията на неоплазмата.
Карциномът на гърдата не е
хомогенен като експресия на
HMG-CoA, някои тумори са с
по-висока експресия, а други с
по-ниска, като се предполага, че
именно това може да е маркер за
вероятността терапията със статини да повлияе туморния процес.
Освен
инхибирането
на
HMG-CoA,
статините
понижават и системните нива на
27-hydroxycholesterol (27HC) –
холестеролов метаболит, свързващ се с естрогенните рецептори
на туморните клетки. Естрадиолподобните свойства на 27HC водят до нарастване на туморните
метастази.
По-ранно проучване на същите изследователи показва подобряване на прогнозата с добавяне на липидо-понижаваща терапия към адювантната хормонална терапия при постменопаузални жени в ранен стадий на хормон-рецепторно позитивен рак
на гърдата (2).
Въпреки обнадеждаващите резултати, изследователите посочват, че е необходимо разширено
проспективно контролирано проучване, което да потвърди техните резултати, а също и да определи при кои видове рак на гърдата тази група медикаменти биха
имали най-силен ефект за редуциране на тумор-специфичната
смъртност. (ЯС)
Използвани източници:
1. San Antonio Breast Cancer Symposium
(SABCS) 2017. Poster P2-13=03. Presented
December 7, 2017
2. Borgquist S., Giobbie-Hurder A., Ahern T.
et al. Cholesterol, Cholesterol-Lowering Medication Use, and Breast Cancer Outcome in the
BIG 1-98 Study. Journal of Clinical Oncology
2017; 35 (11):1179-1188 http://ascopubs.org/
doi/full/10.1200/JCO.2016.70.3116
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Tiotropium
и olodaterol
- ефективна
комбинирана
терапия при
ХОББ
Терапията
с
фиксираната дозова комбинация от дългодействащия мускаринов антагонист (LAMA) tiotropium
(TIO) и дългодействащия бета2 агонист (LABA) olodaterol
(OLO) е ефективна и с добър
профил на безопасност при различна по тежест
Хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ), в
сравнение с всеки
един от двата монокомпонента или
с комбинация от
LABA и инхалаторен кортикостероид (LABA/ICS)
(1).
Фиксираната
комбинация TIO/OLO осигурява сигнификантно подобрение
на белодробната функция, облекчаване на диспнеята и подобряване на общото здравно състояние, показват данните от системен обзор и метаанализ на рандомизирани контролирани проучвания, проведен от Miravittles и сътрудници, публикуван в списание
Respiratory Research (1).
Дългодействащите бронходилататори са основа на медикаментозната терапия при
ХОББ. Все повече проучвания
потвърждават ефикасността и
безопасността на фиксираните комбинации LAMA/LABA,

които са включени в най-новите указания на Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung
Disease (GOLD) като първа
линия терапия за група D (висок риск за екзацербации и
симптоматика) и се препоръчват като втори избор при група В (нисък риск, изразена
симптоматика) и група С (висок риск, слабо изразена симптоматика) (2).
Настоящият
мета-анализ
на рандомизирани контролирани проучвания има за цел
да анализира ефикасността
и безопасността на комбинацията TIO/OLO за период от
поне шест седмици при болни
с ХОББ, потвърдена чрез спирометрия, в сравнение с два-

та монокомпонента или друго
прилагано инхалаторно лекарство.
В проучванията е трябвало да фигурира поне един от
следните показатели за краен изход: форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО1), определяне на качеството на живот посредством St. George’s Respiratory
Questionnaire (SGRQ), симптоми (диспнея), оценени според Индекса на транзиторна диспнея по Малер (Mahler
Transition Dyspnoea Index focal
score), физически капацитет,
необходимост от употреба на
спасителна терапия и показа-
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тели за безопасност (тежки нежелани събития).
За целта авторите са направили справки в базите данни MEDLINE, EMBASE и
Cochrane Central за публикувани проучвания до май 2016.
Установени са 10 рандомизирани контролирани проучвания
с общо 10 918 пациенти, които
са имали сходни характеристики: възраст ≥40 години, пушачи или бивши пушачи с данни за повече от 10 пакет-години, повечето с умерени и тежки форми на ХОББ.
Две от проучванията (10.8%
от общия брой пациенти) са
включвали болни с много тежка форма на ХОББ (ФЕО1<30%
от предвидения).
Продължителността на проследената
терапия
е била минимум
шест седмици (четири проучвания),
12 седмици (четири проучвания) и
24 седмици (две
проучвания), като
последното е било
удължено до 54
седмици. Всички
включени в обзора изследвания са
били с високо качество по отношение на дизайна и провеждането, поради което рискът за
отклонения в крайните резултати е преценен като нисък.
Всички изследвания (с изключение на едно) са оценявали еднократното дневно приложение на фиксирана комбинация TIO/OLO (3), приложена чрез един инхалатор
(Respimat). Само в едно проучване, комбинациятa TIO/
OLO е прилагана чрез два отделни инхалатора (HandiHaler
и Respimat). В две проучвания
дозировката на TIO е била 18
mcg, а останалите са изследвали две различни дозировки
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(5 mcg и 2.5 mcg). OLO е прилаган в една и съща доза от 5
mcg.
За целта на мета-анализа са включени само данните с дозировка на TIO от 5
mcg, a тези с доза от 2.5 mcg
са изключени. Девет проучвания са имали контролни групи
с TIO (5 и 18 mcg) и пет – с
контролни групи OLO 5 mcg.
Само в едно изследване комбинираната терапия TIO/OLO
е сравнена с комбинирана терапия salmeterol/fluticasone в
две различни дозови комбинации (50/500 mcg или 50/250
mcg).
Резултатите показват, че
комбинираната терапия е с
предимства пред всеки от монокомпонентите, което е доказано във всички проучвания.
Лечението с TIO/OLO е
свързано със значително подобрение на ФЕО1 в сравнение само с TIO (пет проучвания с 3101 пациенти) или само
с OLO (три проучвания с 2313
пациенти).
Приложението на TIO/OLO
е довело до сигнификантно позначимо подобрение на ФЕО1
след 6-седмична терапия, в
сравнение с двете дозировки
на salmeterol/fluticasone (подобрение между 42 и 58 ml). Когато лечението е прилагано с
отделни инхалатори, TIO+OLO
(18/5 mcg), то е било свързано със сигнификантно подобрение, в сравнение с TIO (18
mcg) по отношение на ФЕО1
(разлики от 62 ml и 40 ml в
две проучвания)
TIO/OLO е подобрил сигнификантно ФЕО1 спрямо изходните стойности на 12-тата
седмица, спрямо TIO, OLO
и LABA/ICS (0.06 l, 0.09 l и
между 0.04 и 0.05 l, съответно). Освен това е установено подобрение в преходния
индекс на диспнея и SGRQ, в
сравнение с монокомпоненти-
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те. Пациентите на терапия с
TIO/OLO са имали сигнификанто по-рядко необходимост
от приложение на допълнителен медикамент.
По отношение профила на
безопасност, не са наблюдавани значими разлики в честотата на тежките неблагоприятни събития между TIO/OLO
и монокомпонентите, както и
между TIO/OLO и salmeterol/
fluticasone.

Обсъждане
Резултатите от мета-анализа
показват, че фиксираната комбинация TIO/OLO е ефективна и с добър профил на безопасност терапия при пациенти с
различна по тежест ХОББ. Данните от рандомизираните клинични проучвания сочат значително подобрение в стойностите на ФЕО1, SGRQ, степента на
диспнея и намаление на необходимостта от спасителна терапия, спрямо монокомпонентите,
както и значително подобрение
във ФЕО1 (в едно проучване) в
сравнение с LABA/ICS.
Тези резултати са сходни с
тези, получени с други фиксирани дозови комбинации LABA/
LAMA, които също показват подобри крайни резултати спрямо
монокомпонентите и LABA/ICS.
На тази основа, наскоро актуализираната версия на GOLD
препоръчва LABA/LAMA като
първа линия терапия при болни, класифицирани в група D
по GOLD (висок риск за екзацербация и изразена симптоматика).
Комбинираната терапия TIO/
OLO води до подобрение на
ФЕО1 средно с 60 ml и 90 ml
в сравнение с TIO и OLO съответно. Това подобрение е сходно със средното подобрение,
наблюдавано с двойна бронходилататорна терапия, в сравнение с монотерапия с LAMA.
За отбелязване е, че предим-
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ството на TIO/OLO по отношение на белодробната функция е
наблюдавано във всички включени рандомизирани клинични проучвания. Този ползотворен ефект се е изразявал в значително подобрение в качеството на живот, което е от съществено значение при болни с потежки форми на ХОББ.
Необходимостта от приложение или дните без необходимост от спасителна терапия
са изследвани в шест проучвания. Фиксираната комбинация
TIO/OLO е намалила съществено тази необходимост, която в
две проучвания се е задържала
за период от 52 седмици. Намалената необходимост от приложение на спасителна терапия е
един от маркерите за клиничен
контрол на ХОББ, което е свързано с намален риск за изостряне на симптоматиката.
В две от включените проучвания, при лекуваните с TIO/
OLO е наблюдавана тенденция
за увеличаване на физическия
капацитет, спрямо двете монотерапии. Тези резултати са подобни на получените с други
фиксирани дозови комбинации
LABA/LAMA, което показва, че
ограничението във физическия
капацитет при ХОББ зависи от
много фактори и че подобрението на дихателната функция не
води директно до значително
увеличаване на физическия капацитет. (ИТ)
Използвани източници:
1. Miravitlles М., Urrutia G., Mathioudakis A. et. al. Efficacy and safety of tiotropium and olodaterol in COPD: a systematic review and meta-analysis. Respiratory Research 2017; 18:196 DOI 10.1186/s12931017-0683-x
https://respiratory-research.
biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12931-017-0683-x
2. Vogelmeier C., Criner G., Martinez F. et
al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive
lung disease 2017 report: GOLD executive
summary. Arch Bronconeumol. 2017;53:12849
www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/
rccm.201701-0218pp#readcube-epdf
3. КХП Spiolto Respimat от 12.07.2017
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съдържа tiotropium:
АКТИВНАТА
СЪСТАВКА В
SPIRIVA®

ПУЛМОЛОГИЯ

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

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

SPIOLTO® - надграждане на придобития опит
1. Buhl R. et al. Eur Respir J 2015;45:969-979. 2. Fergusson GT. Et al. Adv Ther 2015;32:523-536. 3. Beeh KM. et al. Pulm Pharmacol Ther 2015;32:53-59. 4. Singh D. et al. Respir Med 2015;109 (10):1312-1319. 5. Кратка характеристика на продукта Spiolto Respimat, 12.07.2017 г.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпишете Spiolto®Respimat®, моля,
запознайте се с Кратката характеристика на лекарствения продукт: 12.07.2017 г.
Избрана информация от КХП Spiolto®Respimat® 2,5 µg/2,5 µg разтвор за инхалация.
Spiolto®Respimat® e фиксирана дозова комбинация от два бронходилататора: tiotropium bromide
(дългодействащ антихолинергик) и olodaterol (дългодействащ β-адренергичен агонист) под формата на
разтвор за инхалация. Доставената чрез инхалаторното устройство Respimat® доза е 2,5 µg tiotropium и
2,5 µg olodaterol на впръскване. Терапевтични показания: Spiolto®Respimat® е показан за поддържащо
бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите на хронична бронхообструктивна белодробна
болест (ХОББ) при възрастни пациенти. Дозировка и начин на приложение: лекарственият продукт
е предназначен за инхалаторно лечение. Две впръсквания чрез инхалаторното устройство Respimat®
съдържат една лекарствена доза. Противопоказания: Свръхчувствителност към tiotropium, olodaterol или
някое от помощните вещества (бензалкониев хлорид, динатриеведетат, 1M хлороводородна киселина).
Анамнеза за свръхчувствителност към atropine или неговите производни. Специални предупреждения
и предпазни мерки при употреба: Астма: Spiolto®Respimat® нe трябва да бъде използван при астма.
Ефикасността и безопасността му при астма не са проучени. Не е за спешна терапия: Spiolto®Respimat®
нe е показан за лечение на остри пристъпи на бронхоспазъм. Парадоксален бронхоспазъм: както и други
лекарствени продукти за инхалаторно приложение, Spiolto®Respimat® може да доведе до парадоксален
бронхоспазъм, който може да е животозастрашаващ, поради което лечението със Spiolto®Respimat®
трябва да бъде спряно веднага и да се започне алтернативно лечение. Антихолинергични ефекти,
свързани с tiotropium: Spiolto®Respimat® трябва да се използва с повишено внимание при пациенти
с тесноъгълна глаукома, хиперплазия на простатната жлеза или обструкция на шийката на пикочния
мехур. Симптоми на очите: Пациентите трябва да бъдат предупредени да избягват попадане на спрея
в очите и че, това може да доведе до отлагане или влошаване на тесноъгълна глаукома, болка или
дискомфорт в очите, временно замъгляване на зрението, кръгове или цветни петна, свързани със
зачервяване на очите поради конюнктивална конгестия и корнеален оток. Пациентите трябва незабавно
да прекратят употребата на Spiolto®Respimat® и да се консултират със специалист, ако се прояви каквато
и да е комбинация от тези очни симптоми. Зъбни кариеси: сухотата в устата, наблюдавана по време

▼

на антихолинергична терапия, може в дългосрочен план да е свързана със зъбни кариеси. Пациенти
с бъбречно увреждане: тъй като плазмените концентрации на tiotropium се увеличават при намалена
бъбречна функция при пациенти със средно до тежко бъбречно увреждане (креaтининов клирънс ≤ 50
ml/min), Spiolto®Respimat® може да се прилага само ако очакваната полза надвишава потенциалния риск.
Няма дългосрочни данни за употребата при пациенти с тежко бъбречно увреждане. Сърдечно-съдови
ефекти: опитът със Spiolto®Respimat® е ограничен при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт
през предходната година, нестабилна или животозастрашаваща сърдечна аритмия, хоспитализация
за сърдечна недостатъчност през последната година или с диагноза пароксизмална тахикардия (>100
удара в минута), тъй като тези пациенти са били изключени от клиничните проучвания. Spiolto®Respimat®
трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти. Както и други β2-адренергични агонисти,
при някои пациенти olodaterol може да доведе до клинично значим сърдечно-съдов ефект, изразяващ
се в повишаване на сърдечната честота, артериалното налягане и/или симптоми. В случай на поява на
такива ефекти, може да е необходимо да се прекрати лечението. Хипокалиемия: при някои пациенти
β2-адренергичните агонисти могат да доведат до значима хипокалиемия, потенциално водеща до
нежелани сърдечно-съдови ефекти. Понижаването на серумния калий обикновено е преходно и не
изисква прием на калиеви добавки. Хипергликемия: инхалирането на високи дози β2-адренергични
агонисти може да доведе до повишение на плазмените нива на глюкоза. Анестезия: необходимо
е повишено внимание в случай на планирана операция с анестезия с халогенирани въглеводороди,
поради повишена податливост към нежелани сърдечни ефекти, дължаща се на бронходилататорни
β2-агонисти. Spiolto®Respimat® не трябва да се използва едновременно с други лекарства, съдържащи
дългодействащи β2-адренергични агонисти. Пациенти, които редовно приемат инхалаторни, краткодействащи β2-адренергични агонисти (напр. четири пъти дневно), трябва да бъдат инструктирани да
ги използват само за облекчаване на остри респираторни симптоми. Spiolto®Respimat® не трябва да
се използва повече от веднъж дневно. Бременност: има много ограничени данни за употребата на
tiotropium при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки или косвени негативни
ефекти по отношение на репродуктивната токсичност при дози от клинично значение. Няма клинични
данни за експозиция на olodaterol при бременни жени. Предклиничните данни за olodaterol показват

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

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.
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Бьорингер Ингелхайм РЦВ Гмбх и Ко КГ - клон България КЧТ
Адрес: гр. София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 8, Сердика Офиси 808, 807А, тел.: 02/ 958 79 98
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урология

Новини от
Европейския
конгрес по
урология
Обобщаваме част от най-интересните доклади, представени
на годишния конгрес на Европейската асоциация по урология
(EAU), проведен в Копенхаген,
Дания.
(https://eau18.uroweb.
org).
1. Enzalutamide (Xtandi) e
добре толериран и осигурява
значително намаление на относителния риск за развитие на метастази
или фатален изход
при мъже с асимптомен неметастазирал,
резистентен на кастрация
рак на простатата
(castration-resistant
prostate cancer –
CRPC) - M0 CRPC
(1).
За пациентите с
М0 CRPC е нужно ново лечение,
тъй като към момента стандартите препоръчват
продължение на андроген-депривационната терапия (ADT)
или приложение на хормонална терапия. При болни с увеличаващ се простатно-специфичен
антиген (PSA), средният период до развитието на метастази
(metastasis-free survival - MFS)
e 25-30 месеца.
Enzalutamide е нов, перорален нестероиден андрогенен инхибитор от втора генерация,
който се свързва директно с андрогенните рецептори (андроген рецепторен антагонист) и
блокира предаването на сигнали
по три механизма: блокиране на
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свързването на андрогена (A) от
ARs; превенция на нуклеарната
транслокация на ARs; нарушаване на AR-медиираното свързване на ДНК, с което се блокира модулацията на генната експресия.
За enzalutamide e доказано,
че подобрява сигнификантно
общата преживяемост и преживяемостта без рентгенологична
прогресия на заболяването при
мъже с M1 CRPC, при които не
е прилагана химиотерапия.
Въз основа на резултатите от
проучването PROSPER се смята, че медикаментът може да забави развитието на метастази
при мъже с М0 CRPC и времето

за удвояване на PSA =/>10 месеца.
Пациентите
в
PROSPER
са разделени в две групи:
enzalutamide 120 mg дневно
(n=933, средна възраст 74 години) или плацебо (n=468, средна
възраст 73 години), като всички
са получавали стандартна ADT.
Изходните клинични характеристики между двете групи са
били сходни.
Първичен показател за краен
изход е било времето от рандомизирането до рентгенологичната прогресия или настъпването
на фатален изход в рамките на
изследването или до 112-ия ден
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след приключването му.
Резултатите показват, че в
сравнение с плацебо, терапията
с enzalutamide е довела до намаление със 71% на относителния риск по отношение на крайния показател (14.7 срещу 36.6
месеца, р<0.001).
Наблюдавани са значителни
предимства при enzalutamide по
отношение на вторичните показатели за краен изход: време до
първо приложение на антинеопластична терапия (17.7 срещу 39.6 месеца, р<0.001) и време за увеличение на PSA (3.9
срещу 37.2 месеца, р<0.0001).
По отношение на общата преживяемост е наблюдавана несигнификантна
тенденция в полза на enzalutamide
(p=0.15).
Приемът
на
enzalutamide
е
довел до по-голям брой пациенти с доказано намаление на PSA
>/=50% (76.3 срещу 2.4%, p<0.0001)
и >/=90% (55.9
срещу
0.4%,
р<0.0001),
като
почти 10% от болните на терапия
с медикамента са
достигнали недоловими нива
(9.6 срещу 0%, р<0.0001). Честотата на нежеланите странични
ефекти е била леко по-висока
при enzalutamide, в сравнение с
плацебо (86.9 срещу 77.4%).
При пациенти с М0 CRPC,
enzalutamide осигурява значително намаление на относителния риск за развитие на метастази или фатален изход, както и
сигнификантно по-значим PSA
отговор, в сравнение с плацебо,
е заключението на авторите.
Xtandi* се прилага в Европа
(www.ema.europa.eu/docs/en_
GB/document_library/EPAR_-_
Summary_for_the_public/
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human/002639/WC500144999.
pdf) за лечение на CRPC, който
е метастазирал:
l когато лечението с docetaxel
не е ефективно
l когато хормоналната терапия не е ефективна и пациентът или няма симптоми, или има
лека симптоматика и не е индициран за химиотерапия.
Ракът на простатата е второто по честота злокачествено заболяване при мъжете в световен мащаб, като в Европа всяка година се регистрират 365
000 нови случаи. CRPC се отнася за вариант на болестта, която
прогресира въпреки постигнатите чрез кастрация нива на тестостерона.
Неметастазиралият CRPC се
характеризира с липса на клинично установими данни за разпространение на заболяването в
други части на тялото при повишаване на нивата нa простатноспецифичния антиген (PSA).
Голяма част от мъжете с неметастазирал CRPC и бързо повишаващи се нива на PSA имат
прогресия на заболяването и
развиват костни метастази.
2. Енуклеацията с Holmium
лазер (HoLEP) и вапо-енуклеацията със зелен лазер (GLPVEP) осигуряват сигнификантно по-добър периоперативен изход, в сравнение с трансуретралната резекция в серум
(TURIS), като GL-PVEP изисква значително по-продължително оперативно време при пациенти с прекалено уголемена
простата в резултат на доброкачествена хиперплазия (ДПХ)
(2).
HoLEP е текущия „златен стандарт” при лечението
на симптоми от долния уринарен тракт (LUTS) в резултат на
ДПХ. Резекцията на аденома in
situ с TURIS и използването на
високо енергиен лазер за изпарение (лазерна вапорация) на
простатата in situ (GL-PVEP) са

технологии, въведени наскоро в
клиничната практика.
Цел
на
проучването
NCT02332538 е да сравни ефектите на TURIS и GL-PVEP, с
тези на HoLEP при лечение на
ДПХ. Авторите са включили
182 пациенти с обем на простатата >/=80 ml, които са разделени в три групи: HoLEP (n=60),
TURIS (n=60) или GL-PVEP
(n=62). Изследваните са имали
сходни характеристики: средна възраст 65.6 години, среден
обем на простатата 105.3 ml и
катетеризация при 45%.
След период на наблюдение
от една година е установено,
че необходимостта от повторна операция, поради рецидив на
LUTS, е била сходна между групите. Средното оперативно време при HoLEP е било сигнификантно по-кратко, в сравнение с
TURIS и GL-PVEP (73, 83 и 92
min съответно, р=0.005). По подобен начин средната оперативна ефикасност е била значително по-добра при HoLEP (1.7, 1.4
и 1.2 g/min, p<0.001).
По отношение на ранния следоперативен изход, при TURIS
е установено: сигнификантно
по-продължителен период на
болничен престой, в сравнение
с HoLEP и GL-PVEP (2, 1 и 1
ден съответно, р<0.001); по-дълъг период на катетеризация (2,
1 и 1 ден, р=0.1); намаление на
стойностите на хемоглобина (с
12, 6.5 и 5.0 g/l, p=0.002).
Средното следоперативно намаление на нивата на простатно
специфичния антиген (PSA) при
HoLEP е било значително поголямо, в сравнение с това след
TURIS и GL-PVEP (81, 60.5 и
58.8%, p=0.02).
В групата с TURIS е установена по-значителна честота на нарушение на капсулата
на жлезата (8 срещу 0 и 1.6%,
р=0.01), както и случаи на анемия, налагаща хемотрансфузия
(6.5 срещу 0 и 0%, р=0.03).
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HoLEP, TURIS и GL-PBEP
осигуряват добър функционален краен изход при сравнима честота на необходимост от
повторно лечение в рамките на
първата година след хирургичната интервенция по повод на
ДПХ, като TURIS е свързан със
значително по-усложнен периоперативен краен изход.
3. Адювантната, базирана на препарати на платината, химиотерапия, приложена в рамките до 90 дни след нефроуретеректомия, показва добра дългосрочна толерантност,
подобрява значително преживяемостта без прогресия на заболяването и периода без развитие на метастази, в сравнение с
наблюдение при пациенти с инвазивен уротелиален карцином
на горните пикочни пътища (3).
Макар заболяването да е относително рядко, то обикновено
се диагностицира късно. Стандартната терапия е нефроуретеректомия, последвана от наблюдение.
Около половината пациенти развиват локален или метастатичен рецидив. Приложението на неоадювантна химиотерапия се затруднява, поради трудно предоперативно стадиране.
Етиологията на заболяването е
сходна с тази на мускулно инвазивния карцином на пикочния
мехур, който е чувствителен на
химиотерапия.
Във фаза 3 клиничното проучване POUT са обхванати 260
пациенти с операбилно заболяване, разделени в две групи: стандартно проследяване
(n=129) или четири 21 дневни
цикъла на базирана на препарати на платината химиотерапия
(n=131), според изходните стойности на гломерулната филтрация (GFR). Лечението е започнато в рамките на 90 дни след
извършена
нефроуретеректомия с поддържащи грижи, според приетите локални практики.
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67.7% от пациентите са били
мъже, 74.2% на възраст 60-79
години, 65.4% с патологичен
стадий pT3, и 90.8% - без ангажиране на лимфни възли (N0).
Две трети от пациентите са преценени като подходящи за базирана на цисплатина терапия,
според стойностите на GFR.
Циклите химиотерапия са базирани на gemcitabine 1000 mg
дневно на 1 и 8 ден. В допълнение, пациентите с GFR >/=50
ml/min са получили и cisplatin
70 mg/m2 на първия ден, а тези
с GFR 30-49 ml/min са били с
добавен carboplatin за площ под
кривата от 4.5/5 на първия ден.
Резултатите
показват,
че
включването на химиотерапия
е довело до удължение на преживяемост без прогресия на заболяването, в сравнение с наблюдението, като в тази група е
имало повече пациенти без регистрирани събития до втората година (71 срещу 54%). Тези
предимства са се запазила и
при различни подгрупови анализи.
Подобни са били и данните
по отношение на вторичния показател за краен изход (период без развитие на метастази).
В края на втората година от наблюдението, в групата с химиотерапия, пациентите без регистрирани събития са били повече (74 срещу 60%). По отношение на общата преживяемост
е отчетено предимство (макар
и несигнификантно) в полза на
химиотерапията, в сравнение с
наблюдението.
Честотата на тежките нежелани странични ефекти (степен
>/=3) е била по-висока в групата с химиотерапия (53.2 срещу
13.5%), като разликите на 12-ия
и 24-я месец са били несъществени.
Базираната на препарати на
платината адювантна химиотерапия може да се обмисли като
нов стандарт за лечение при бо-
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лни с инвазивен уротелиален
карцином на горните пикочни
пътища, е заключението на авторите.
4.
Мултипараметричното
магнитно резонансно изследване (mpMRI) с таргетна биопсия е с предимства пред трансректалната биопсия под ултразвуков контрол (TRUS) за суспектен карцином на простатата, показаха резултатите от проучване проведено в University
College of London (4).
Текущият стандарт за диагноза на простатен карцином е
вземането на 10-12 биопсични
проби чрез TRUS-насочена биопсия.Тъй като процедурата е
трансректална, тя от една страна създава дискомфорт на пациента, носи риск за инфекция и е
свързана със значителни разходи за здравната система.
Към момента, mpMRI се препоръчва само преди повторна биопсия при клинично подозрение за персистиращ рак на
простатата, въпреки наличието на негативна предходна биопсия.
Авторите са си поставили за
цел да проучат използването на
първоначален mpMRI за установяване на наличието на аномалии, като по този начин се
селектират по-добре пациентите за биопсия, като се избегнат
излишни биопсии при болни с
клинично незначимо злокачествено заболяване.
В проучването са обхванати пациенти със суспектен рак
за простатата, поради повишени
стойности на PSA и патологична находка при дигитално ректално туширане. Те са били разделени в две групи: стандартна TRUS биопсия - 10-12 проби
(n=248, средна възраст 64.5 години) или първоначален mpMRI
(n=252, средна възраст 64.4 години).
Болните са били със сходни
изходни характеристики, особе-
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но по отношение на стойностите на PSA (6.5 срещу 6.75 ng/
ml), имали са сходна фамилна
обремененост за рак на простатата (16.1 срещу 19%) и са
имали патологична находка при
ректално туширане (15.3 срещу
14.3%).
Резултатите от първоначалното mpMRI са определили следната процедура за таргетна биопсия (MRI+TB): Prostate Imaging
Reporting and Data System (PIRADSv2) скор от 1 или 2 – не
е необходима биопсия; скор от
3-5 – таргетна биопсия с четири
проби на суспектна зона до максимум три суспектни зони.
Основният показател за краен изход е дефиниран като дял
участници с клинично значим
рак на простатата (Gleason степен >/=3+4). Данните сочат, че
с MRI+TB са диагностицирани повече случаи, отколкото с
TRUS (38 срещу 26%, р<0.005).
Подобно е било съотношението и при установяването на клинично незначим рак на простатата (Gleason 3+3) (22 срещу
9%, p<0.001).
Честотата на неблагоприятни странични ефекти до 30-ия
ден е била по-ниска при MRITB, отколкото при TRUS: хематурия (30.2 срещу 62.6%); хематоспермия (32.1 срещу 59.7%);
кръв в изпражненията (14.2 срещу 21.8%); еректилна дисфункция (10.8 срещу 15.5%); болка
(12.7 срещу 23.3%). (ИТ)
Използвани източници:
1. Prostate-specific antigen (PSA) response
in men with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer (M0 CRPC) treated with
enzalutamide (ENZA): Results from PROSPER. Abstract 604
2. Challenging large sized benign prostate
hyperplasia through randomized trial of bipolar resection vs. holmium laser enucleation
vs. green light laser vapo-enucleation of the
prostate. Abstract 121
3. Results of POUT - a phase III randomised
trial of peri-operative chemotherapy versus
surveillance in upper tract urothelial cancer
(UTUC). Abstract 1017
4. Prostate evaluation for clinically important disease: Sampling using imageguidance or not? (the PRECISION study,
NCT02380027
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Новини
от ЕМА
Нови
медикаменти
Европейската
лекарствена
агенция (ЕМА, www.ema.europa.
eu) одобри за приложение следните медикаменти:
l Kanjinti (trastuzumab) на
Amgen за лечение на HER2 позитивен карцином на гърдата и стомаха. Активната субстанция на
медикамента е моноклонално антитяло, което се свързва с висок
афинитет и специфичност с рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор
(HER2), което води до инхибиране на пролиферацията на туморни клетки с
висока експресия на HER2
в резултат на соматична генна мутация. Kanjinti
е биоподобен аналог на
референтния
Herceptin
(trastuzumab) със сходна
безопасност и ефикасност.
l Zessly (infliximab) на
Sandoz за лечение на ревматоиден артрит, болест
на Crohn, улцерозен колит,
анкилозиращ спондилит, псориатричен артрит и псориазис. Активната субстанция на медикамента е
химерично моноклонално антитяло, което притежава висок афинитет към разтворимата и трансмембранната форма на TNF-alpha.
Zessly е биоподобен аналог на референтния Remicade (infliximab)
със сходна безопасност и ефикасност.
l Ruvbraca (rucaparib) на
Clovis Oncology за монотерапия
при възрастни пациенти с чувствителен на платина, рецидивирал или прогресирал високостепенен епителен рак на яйчниците и фалопиевите тръби с мутация
в BRCA гена или с първичен пе-

ритонеален карцином, който е лекуван с две или повече базирани
на препарати на платината химиотерапии, или при пациенти, които не могат да толерират базирана на препарати на платината химиотерапия.
Активната субстанция на медикамента
е
инхибитор
на
поли(ADP-рибоза)
полимераза (PARP) ензима, който блокира
възстановяването на ДНК в раковите клетки, което води до тяхната смърт.
l
Juluca
(dolutegravir/
rilpivirine) на ViiV Healthcare за
лечение на инфекция с HIV-1 при
възрастни пациенти, които са вирулогично супресирани (HIV-1
РНК <50 копия/ml) на стабилен

антиретровирусен режим поне за
шест месеца, без данни за вирологичен неуспех и нямат (или не са
суспектни) за резистентност към
на ненуклеозидни инхибитори на
обратната транскриптаза или интеграза.
Dolutegravir инхибира HIV интегразата, която е важна за репликацията на вируса. Активността на rilpivirine се медиира от некомпетитивна инхибиция на HIV1 обратната транскриптаза.
l Lamzede (velmanase alfa) на
Chiesi като първа дългосрочна ензимозаместителна терапия на неневрологични прояви при пациенти с лека и умерена форма на алфа-манозидоза.
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Заболяването е рядък наследствен ензимен дефект, който предизвиква клетъчно увреждане
чрез образуване на богати на маноза олигозахариди в органите и
тъканите на тялото.
Клинично се изразява с нарушение на интелектуалната функция, увеличение на черния дроб и
слезката, характерни лицеви промени и скелетни аномалии. При
ранно и бързо прогресиране на
заболяването, засегнатите умират
в детска възраст; тези с по-леки
форми преживяват по-дълго. Досега липсваше специфична терапия за заболяването.
Velmanase alfa замества функцията на дефицитния ензим в тялото, като нормализира нивата на
олигозахаридите и забавя прогресията на заболяването. Тъй като медикаментът не преминава през
кръвно-мозъчната бариера, той няма ефект върху
неврологичната симптоматика.
l Mylotarg (gemtuzumab
ozogamicin)
на
Pfizer, в комбинация с
daunorubicin и cytarabine,
за лечение на пациенти >15-годишна възраст с
предходно нелекувана, de
novo, CD33-позитивна остра миелоидна левкемия (AML), с изключение на остра промиелоцитна левкемия (APL).
AML е бързо прогресиращо и
животозастрашаващо заболяване
на кръвта и костния мозък, което без лечение води до фатален
изход в рамките на седмици или
месеци. Всяка година в Европа
се диагностицират около 16 800
нови случаи на AML.
Активният медикамент е таргетна терапия – антитяло, което се
свързва към антитуморното средство, което таргетира AML клетките, експресиращи CD33 антигена, като по този начин блокира растежа им и предизвиква кле-
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тъчна смърт. Mylotarg е първият
и единствен медикамент за лечение на AML в Европа, таргетирaщ CD33, който е експресиран в
AML клетките на 90% от болните.
Резултатите от клинични проучвания показват, че добавянето на gemtuzumab ozogamicin към
стандартна химиотерапия води до
по-стабилна ремисия с потенциал
да профилактира развитието на
ремисия.
В едно от изследванията, болните на терапия с Mylotarg са
имали по-продължителна преживяемост, в сравнение с тези, получили най-добри поддържащи грижи (4.9 срещу 3.6 месеца). Според
друго проучване, след приложението на медикамента, 26% от пациентите са постигнали пълна ремисия, която е продължила 11.6 месеца.
l Dzuveo (sufentanil) на FGK
Representative Services за лечение
на остра, умерена и тежка болка
при възрастни пациенти. Dzuveo
е хибриден вариант на Sufenta (на
Akorn), който е одобрен в ЕС от
1978.
Sufentanil е наркотичен аналгетик, който действа чрез активиране на мю-опиоидните рецептори в ЦНС. Хибридният вариант съдържа същата активна субстанция, но се различава от нея
по някои характеристики (сила,
фармацевтична форма, одобрени
индикации).
Медикаментът ще се прилага чрез сублингвални таблетки, съдържащи 30 mcg sufentanil.
Най-честите нежелани странични ефекти са гадене, повръщане и
пирексия.
l Biktarvy (фиксирана тройна
комбинация
bictegravir/
emtricitabine/tenofovir alafenamide)
на Gilead за лечение на възрастни пациенти, инфектирани с HIV1, без настоящи или минали данни за вирусна резистентност към
интеграза инхибиторния клас,
emtricitabine или tenofovir.
Bictegravir инхибира HIV интег-
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разата, която е важна за цикъла на
репликация на HIV. Emtricitabine
и tenofovir alafenamide са субстрати и компетитивни инхибитори
на HIV обратната транскриптаза.
След фосфорилация, те се инкорпорират във вирусната ДНК верига, като я прекъсват. Най-честите нежелани странични ефекти са:
диария, главоболие, гадене, отпадналост и световъртеж.
l
Camusterine
Obvius
(carmusterine)
на
Obvius
Investment за лечение на нови
или рецидивиращи мозъчни тумори
(глиобластом,
медулобластом, астроцитом и метастатични мозъчни тумори), както и
втора линия терапия на не-Ходжкинови лимфоми и болест на Ходжкин.
Активната субстанция на медикамента е алкилиращо антинеопластично средство от нитрозуреен тип, който блокира ДНК
репликацията и транскрипцията чрез алкилиране на реактивните места на нуклеопротеините.
Carmusterine Obvius е генеричен
аналог на Carmubis, който е одобрен за приложение в Европа от
1996.

Разширени индикации
за приложение
l Repatha (evolocumab) на
Amgen ще се прилага и при възрастни пациенти с доказано атеросклеротично
сърдечносъдово
заболяване (миокарден инфаркт,
инсулт или периферна съдова болест) за намаление на сърдечносъдовия риск чрез редукция на
холестерола в липопротеините с
ниска плътност (LDL-C), като допълнение към корекция на други
рискови фактори:
- в комбинация с максимално
толерирана доза статини с или без
друга липидопонижаваща терапия
- самостоятелно или в комбинация с други липидопонижаващи
медикаменти при пациенти, които
не могат да толерират или са противопоказани за статини
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l Xgeva (denosumab) на Amgen
ще може да се прилага и за превенция на скелетни събития при
възрастни пациенти с мултиплен
миелом. Досега медикаментът се
използваше при болни с костни
метастази в резултат на солидни
тумори, както и при злокачествени хематологични заболявания.
Одобрението на регулаторния
орган е базирано на резултатите от фаза 3 клинично проучване,
което показа, че denosumab e не
по-малко ефикасен от zoledronic
acid за забавянето на първи скелетни събития при болни с мултиплен миелом (22.8 срещу 24 месеца съответно).
Xgeva е първото напълно хуманизирано моноклонално антитяло, което се свърза и неутрализира RANK лиганда – протеин,
който е необходим за формирането, функцията и преживяването на остеокластите. По този начин медикаментът инхибира остеокласт-медиираната костна деструкция.
l Prolia (denosumab) на Amgen
ще се прилага и за лечение на загуба на костна плътност, поради
продължителна системна терапия
с глюкокортикоиди при възрастни
пациенти с повишен риск за фрактури.
l Cimzia (certolizumab pegol)
на UCB Pharma ще се използва
и за лечение на умерени и тежки
форми на плакатен псориазис при
възрастни пациенти, които са кандидати за системна терапия.
l Perjeta (pertuzumab) на
Roche е с променена лекарствена инструкция, според която медикаментът ще се прилага при ранен рак на гърдата в комбинация
с trastuzumab и химиотерапия:
- като неоадювантна терапия
при възрастни пациентки с HER2позитивен, локално авансирал,
възпалителен или в ранен стадий
рак на гърдата с висок риск за рецидив
- като адювантна терапия при
възрастни пациентки с HER2-по-
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зитивен ранен рак на гърдата с
висок риск за рецидив
l Xeljanz (tofacitinib citrate) на
Pfizer ще се прилага в комбинация с methotrexate при болни с активен псориатричен артрит, които
не са се повлияли или не са толерирали предходна модифицираща
заболяването антиревматична терапия (DMARD).
l Xultrophy (insulin degludec/
liraglutide) на Novo Nordisk е с
променена лекарствена инструкция, според която медикаментът
ще се използва като добавка към
диета, повишена физическа активност и други лекарствени средства, за подобряване на гликемичния контрол при възрастни пациенти с диабет тип 2.
l Yervoy (ipilimumab) на BMS
ще се прилага като:
- монотерапия за лечение на
напреднал (неоперабилен или метастатичен) меланом при възрастни и подрастващи >12 години
- в комбинация с nivolumab за
лечение на напреднал (неоперабилен или метастатичен) меланом
при възрастни

Сливания и
придобивания във фармацевтичната
индустрия
l Novartis придоби специали-

зираната в генна терапия AveXis
срещу $8.7 милиарда, с цел да се
превърне в лидер в областта на
невродегенеративните заболявания и особено на инвалидизиращи
болести, като спинална мускулна
атрофия (СМА).

Препоръки за състава
на грипните ваксини за
сезон 2018/2019
ЕМА препоръча следния състав на грипните ваксини за сезон
2018/2019 (1):
Тривалентната ваксина следва
да съдържа следните вирусни щамове:
l A/Michigan/45/2015 (H1N1)
pdm09-подобен вирус
l
A/Singapore/INFIMH-160019/2016 (H3N2)-подобен вирус
l B/Colorado/06/2017-подобен
вирус (B/Victoria/2/87)
Квадривалентната ваксина с
два В грипни вируса трябва да
включва B/Phuket/3073/2013-подобен вирус в допълнение към
споменатите щамове (ИТ)
Използван източник:
1. EU recommendations for 2018/2019 seasonal flu vaccine composition www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_
events/news/2018/03/news_detail_002932.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Водещ продукт на AveXis е
AVXS-101, който има потенциал
да стане първата еднократна генно-заместителна терапия при
СМА. Евентуалното одобрение на
медикамента се очаква през 2019.
По-рано тази година, Novartis
закупи от Spark Therapeutic срещу $170 милиона правата на генна терапия за лечение на загуба на зрение в резултат на вродена амавроза на Leber и retinitis
pigmentosa, предизвикана от биалелна RPE65 мутация.
l
GlaxoSmithKline (GSK)
се споразумя с Novartis да откупи дела от 36.5% на последната от Consumer Healthcare Joint
Venture на GSK срещу $13 мили-
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арда. Сделката е част от транзакции между двете компании, които бяха одобрени от акционерите през 2014. През миналата година, Consumer Healthcare на GSK е
регистрирал продажби за $7.8 милиарда – увеличение с 4% за последните три години.
Междувременно GSK придоби 19.9% акции в Orchard
Therapeutics срещу портфолиото
си от одобрени и в процес на изследване генни терапии за редки
заболявания.
Водещ продукт в програмата е
Strimvelis – първата автоложна ex
vivo генна терапия при деца с аденозин деаминаза тежък комбиниран имунодефицит (ADA-SCID),
одобрен в Европа през 2016, както и два медикамента в процес на
изследване - за лечение на метахроматична левкодистрофия и
синдром на Wiskott Aldrich, както и клинична програма за бетаталасемия.
От друга страна, Orchard ще
придобие правата и върху три
предклинични програми на партньори на GSK в областта на мукополизахаридоза тип 1 (MPS1 или
синдром на Hurtle), хронична грануломатоза и глобоидна клетъчна
левкодистрофия.
Сделката ще позволи на GSK
да се фокусира върху фармацевтичната си продуктова линия в
областта на респираторни заболявания, HIV/инфекциозни заболявания, онкология и имуно-възпалителни заболявания. От компанията ще продължат да инвестират в клетъчната и генната терапия, но основно в областта на онкологичните заболявания.
l Bristol-Myers Squibb (BMS)
закупи правата за NKTR-214 от
Nektar Therapeutics срещу $3.6
милиарда. Медикаментът е експериментална имунологична терапия за лечение на солидни тумори.
От BMS се надяват с новата
придобивка до увеличат присъствието си в областта на имуно-он-
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кологията, като покрият програма с 20 индикации при девет злокачествени заболявания с Opdivo
(nivolumab) – IgG4 и анти-PD-1
моноклонално антитяло, Yervoy
(ipilimumab) – моноклонално антитяло, което активира имунната система чрез таргетиране на
CTLA-4 протеиновия рецептор,
и NKTR-214 , който активира Тклетките и NK-клетките.
l J&J получи предложение от
инвестиционния фонд Platinum
Equity на стойност $2.1 милиарда за поделението си LifeSpan,
което е водещо на пазара на продукти за мониториране на кръвна глюкоза. През миналата година, J&J взе решение за евентуална продажба на специализираните си в областта на диабета поделения – LifeSpan, Animas Corp. и
Calibra Medical.
l Roche придоби срещу $1.9
милиарда Flatiron Health, за да
засили разработването на нови
онкологични терапии. Flatiron
Health e лидер в създаването на
софтуер за специфични онкологични електронни здравни досиета, които дават възможност за
натрупване и анализ на данни в
реално време. От Roche възнамеряват да използват новата технология за разработване на персонализирана терапия при злокачествени заболявания.
l Takeda сключи споразумение с Wave Life Sciences срещу
$2 милиарда за разработването на
съвместни програми в областта
на неврологичните заболявания
(болест на Huntington, амиотрофична латерална склероза, фронто-темпорална деменция и спиноцеребеларна атаксия тип 3). Освен това, Takeda ще има права на
достъп до няколко предклинични програми за неврологични нарушения, включително болест на
Alzheimer и Parkinson.
l Advent International ще закупи Zentiva – генеричното поделение на Sanofi, срещу $2.4 милиарда. Със сделката се създава нов,
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независим лидер на европейския
пазар на генерични медикаменти.
От друга страна, Sanofi продължава да преструктурира бизнес операциите си – процес, който продължава след скорошното придобиване на белгийската Ablynx
срещу 1.9 милиарда евро.
l Lundbeck ще заплати $1.1
милиарда за да придобие Prexton,
специализирана в разработването
на агонисти и антагонисти на глутаматните рецептори. Водещ продукт на компанията е foliglurax,
който преминава фаза 2 клинични
изпитвания за лечение на болест
на Parkinson.
l Alexion Pharmaceuticals възнамерява да придобие шведската
Wilson Therapeutics срещу $855
милиона. Последната е специализирана в нови терапии при пациенти с редки заболявания, свързани с обмяната на мед.
Водещ продукт на Wilson e
WTX101, който преминава фаза
3 клинични проучвания за рядкото генетично нарушение болест на
Wilson, при което се натрупва мед
в тъканите. Заболяването води
до тежко чернодробно увреждане и неврологични усложнения.
WTX101 e първи представител на
нов клас средства, който свързва
медта от серума и я отстранява от
черния дроб.
l AstraZeneca закупи срещу $300 милиона правата на експериментална терапия от Ionis
Pharmaceuticals.
IONIS-AZ-2.5LRx/AZD2693 инхибира все още
неразкрит таргет за лечение на
не-алкохолен стеатохепатит –
прогресивна форма на не-алкохолна мастна дегенерация на черния дроб.
l Merck & Co (MSD в Европа) също разширява имуно-онкологичното си портфолио със закупуването на австралийската група Viralytics срещу $394 милиона. Водещ продукт на Viralytics
e имунотерапията Cavatak, базирана на онколитичен вирус Coxsackievirus Type A21 (CVA21),
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способен селективно да инфектира и унищожава туморни клетки.
Експерименталната
терапия
преминава фаза 1 и фаза 2 клинични проучвания, едновременно
като интратуморна и интравенозна формула, включително в комбинация с анти-PD-1 медикамента Keytruda (pembrolizumab) на
Merck.
l Biogen придоби срещу $590
милиона експерименталния медикамент PF-04958242 за лечение
на когнитивни нарушения в резултат на шизофрения. PF-04958242
AMPA е рецепторен потенциатор,
улесняващ невротрансмисията –
процес, който е нарушен при редица неврологични и психиатрични заболявания. В момента медикаментът преминава фаза 1 клинични проучвания, които вече показаха благоприятен профил на
безопасност.
l Bavarian Nordic подписа
споразумение с Министерството на отбраната (DoD) на САЩ
за разработването на профилактична ваксина срещу конски енцефалитен вирус. Според договора,
DoD ще финансира с около $36
милиона платформата MVA-BN
на Bavarian Nordic за разработване на ваксини срещу различни щамове вируси. (ИТ)

Мегаблокбъстърите
във фармацевтичната
индустрия
Към края на 2017, шест медикамента преминаха границата от
$100 милиарда за общи продажби
откакто са на фармацевтичния пазар – сума, която далеч надхвърля
брутния вътрешен продукт на ре-
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Таблица 1. Медикаменти с най-големи глобални продажби
Продукти

Производител

Lipitor/Sortis (atorvastatin)
Humira (adalimumab)
Epogen (epoetin alfa)
Rituxan (rituximab)
Advair (fluticasone/salmeterol)
Enbrel (etanercept)
Zantac (ranitidine)
Remicade (infliximab)
Plavix (clopidogrel)
Herceptin (trastuzumab)

Pfizer
AbbVie
Amgen/J&J
Roche
GSK
Amgen/Pfizer
GSK
J&J
Sanofi/BMS
Roche

дица държави (за България той е
около $58 милиарда).
За отбелязване е, че тази водеща група се доминира от биологични средства. Според прогнози на анализатори от Evaluate
Pharma, към 2022 още четири
продукта могат да се включат в
клуба на мегаблокбъстърите (1).
Основни причини за мега продажбите на биологичните средства като Humira, Remicade и
Enbrel е одобрението им за различни клинични индикации. Сред
другите причини са по-продължителен период на патентна защита, отколкото на малките молекули. Наред с това, те имат
и значително по-висока цена, в
сравнение с конвенционалните
медикаменти.
Прогнозите към 2022 показват,
че само три малки молекули ще
останат в класацията на мегаблокбъстърите: Lipitor/Sortis, Advair и
Revlimit (Таблица 2).
Трябва да се има предвид, че
прогнозите зависят от някои бъдещи решения на регулаторните органи. Патентната защита на
Advair (на GSK) отпадна в САЩ,
но одобрението на генерични аналози в момента е спряно. Amgen
в момента защитава удължаване
с 10 години на интелектуалната
собственост над Enbrel.
AbbVie успешно блокира в дългосрочен план появата на биоподобни аналози на Humira, с което ще измести Lipitor/Sortis (на

Глобални продажби
към 2017 ($ милиарда)
162.2
116.1
105.9
104.6
100.9
100.7
95.1
91.0
88.9
80.8

Година на регистрация
1997
2003
1998
1997
1998
1998
1981
1998
1998
1998

Таблица 2. Общи прогнозни продажби към 2022
Продукт

Производител

Humira (adalimumab)
Lipitor/Sortis (atorvastatin)
Enbrel (etanercept)
Rituxan (rituximab)
Remicade (infliximab)
Epogen (epoetin alfa)
Advair (fluticasone/salmeterol)
Avastin (bevacizumab)
Herceptin (trastuzumab)
Revlimid (lenalidomide)

AbbVie
Pfizer
Amgen/Pfizer
Roche
J&J
Amgen
GSK
Roche
Roche
Celgene

Pfizer) от челната позиция в класацията на най-печалившите лекарства. За следващите пет години, само в САЩ медикаментът ще
регистрира годишни продажби от

около $14 милиарда.
Най-новите медикаменти в областта на имуно-онкологията са
особено перспективни, показател за което е присъствието на
Revlimid (на Celgene), който се
прилага за лечение на миелодиспластичен синдром, мантелно кле-
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Прогнозни кумулативни продажби към 2022 ($ милиарда)
223.7
171.5
132.0
128.7
115.6
112.9
112.1
107.3
106.0
102.9

тъчен лимфом и мултиплен миелом.
В списъка са още Keytruda
(pembrolizumab)
на
Merck
(MSD) и Opdivo (nivolumab) на
BMS, което е доказателство за
техния революционен характер в
терапията на онкологичните заболявания.
Двадесетгодишното
присъствие на Enbrel (на Amgen/Pfizer) в
класацията показва от една страна
липсата на ефективна конкуренция, а от друга - несъвършенството на ценообразуването на трудно
заместими медикаменти.
Поне 12 медикамента, регистрирани през тази година, могат да достигнат годишни продажби от над $1 милиард (блокбъстър статут) към 2022, според анализ на консултантската компания
Clarivative Analytics (2).
Сред тези нови лекарствени
средства, две са за лечение на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), само
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Таблица 3. Прогнозни продажби за над $1 милиард на новорегистрирани медикаменти към 2022
Медикамент

Производител

Hemlibra (emicizumab)
Roche
Biktarvy (bictegravir/emtricitabine/ Gilead
tenofovir alafenamide
Ozempic (semaglutide)
Novo Nordisk
Erleada (apalutamide)
Shingrix
Patisiran
Epidiolex
Aimovig (erenumab)
Lanadelumab
Elagolix
Steglatro (ertugliflozin)
Sublocade (buprenorphine за еднократно месечно приложение)

Област на приложение

Прогнозни годишни
продажби към 2022
$4 милиарда
$3.71 милиарда

хемофилия
HIV/СПИН

ЗДТ2
затлъстяване
J&J
не-метастатичен рак на простатата
GlaxoSmithKline
херпес зостер
Alnylam
наследствена TTR амилоидоза
GW Pharmaceuticals синдром на Dravet и синдром на Lennox-Gastaut
Amgen/Novartis
мигрена
Shire
наследствен ангиоедем
AbbVie
ендометриоза
Pfizer/Merck
ЗДТ2
Indivior
опиоидна зависимост

едно – за терапия на онкологични
заболявания, а останалите са в девет различни области (Таблица 3).
(ИТ)

Използвани източници:
1. The mega-blockbusters – biologicals dominate biopharma’s hall of fame www.evaluategroup.com/Universal/View.aspx?type=Story&
id=770865&isEPVantage=yes

$3.47 милиарда
$2 милиарда
$1.37 милиарда
$1.21 милиарда
$1.19 милиарда
$1.17 милиарда
$1.15 милиарда
$1.15 милиарда
$1.09 милиарда
$1.07 милиарда

2. Clarivate Analytics 12 blockbusters: The surging
list of $1B-plus drugs rolling out on the market this
year might surprise you https://endpts.com/12-blockbusters-the-surging-list-of-1b-plus-drugs-rollingout-on-the-market-this-year-might-surprise-you

Xofigo да не се прилага с abiraterone acetate
и prednisone/prednisolone
Европейската лекарствена агенция (ЕМА) препоръча Xofigo (радий-223 дихлорид) да не се прилага заедно с антиандрогена Zytiga (abiraterone
acetate)
и
prednisone/
prednisolone поради повишен риск за фатален изход и
фрактури (1).
Решението на регулаторния
орган е базирано на обзор
при пациенти с метастазирал рак на простатата, който
показа, че приложението на
комбинацията Xofigo, Zytiga
и prednisone/prednizolone e
свързано с 34.7% смъртност,
в сравнение с 28.2% при комбинацията плацебо, Zytiga и
prednisone/prednisolone.
По
подобен начин, рискът за
фрактури е бил по-висок в
групата с Xofigo, отколкото
при плацебо (26 срещу 8.1%).
Xofigo е одобрен за лечение
на метастазирал в костите рак на простатата. Текущите клинични проучвания включват метастатичен рак на простатата при пациенти, които
преди това не са получавали химиотерапия и нямат симптоми или имат леко изразена симптома-
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тика, като болка.
Към момента не са установени профилите на
безопасност и ефикасност на Xofigo в комбинация с втора генерация андроген-рецепторни антагонисти
като Xtandi (enzalutamide).
Настоящите препоръки са
временна мярка, до провеждането на задълбочен анализ от EMA на съотношението полза/риск при терапията
с Xofigo.
Xofigo е одобрен за приложение при мъже с рак на простатата при неуспех от медикаментозна или хирургична кастрация, както и при развитието на метастази в костите (но
не и в други вътрешни органи) с наличие на симптоматика (например болка) (2). (ИТ)
Използвани източници:
1. Prostate cancer medicine Xofigo must not be used with Zytiga
and prednisone/prednisolone
www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/03/WC500245412.pdf
2. EMA Xofigo (radium Ra 233 dichloride)
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002653/human_med_001692.jsp
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Ocrevus
(ocrelizumab)
получи
одобрение в
ЕС за лечение
на пристъпни
форми на МС
и първично
прогресираща
МС
Европейската комисия одобри през януари
тази година пускането в употреба на Ocrevus®
(ocrelizumab)
–
анти-СD20
антитяло, при възрастни
пациенти
с
пристъпни форми на множествена склероза (ПМС), с активно заболяване,
определено на базата на клинични
или образно-диагностични характеристики, както и при случаи с ранна първично прогресираща множествена склероза
(ППМС) по отношение на продължителност на заболяването
и ниво на инвалидизиране, и с
образно-диагностични характеристики на възпалителна активност (1).
Оcrelizumab се прилага чрез
интравенозна инфузия на всеки шест месеца, без необходимост от междувременни ру-

тинни изследвания. Началната
доза се доставя чрез двукратни
вливания на 300 mg през период от две седмици. След това
терапията продължава с еднократни вливания на 600 mg на
всеки 24 седмици.
Mножествената
склероза (MС) засяга около 700 000
души в Европа, от които около 96 000 са с високо инвалидизираща ППМ. Мнозинството от случаите с МС имат при
поставяне на диагнозата ПМС
или ППМC. Тъй като заболяването се изявява най-често във
възрастовата група 20-40 години, то е водеща причина за нетравматична инвалидност сред
по-младата популация.
Най-голям дял от случаи-

те (85%) са с пристъпно-ремитентна МС (ПМС), като повечето от тях развиват вторично
прогресираща МС (ВПМС).
Пристъпните форми на МС
включват ПМС и ВПМС, която продължава да е съпроводена от пристъпи с видимо влошаване на симптомите.
Първичната
прогресираща МС (ППМС) е инвалидизираща форма на заболяването, която се характеризира със
стабилно влошаване на симп-
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томите, без изразени периоди
на пристъпи или на ремисия.
Тази форма засяга 15% от популацията с МС, като акумулирането на инвалидност е много
по-бързо, отколкото при ПМС.
Одобрението на Ocrevus в
ЕС се основава на три фаза 3
клинични проучвания, включени в програмата ORCHESTRA,
с участието на 2388 пациенти,
изпълнили първичните и почти
всичките вторични крайни резултати (2).
Данните от двете идентични
фаза 3 клинични проучвания
при ПМС (OPERA I и OPERA
II) показват, че ocrelizumab е
със значимо по-добра ефикасност в сравнение с високо дозиран interferon beta-1a по време на двугодишен
период на лечение: 80% по-голям дял на пациентите без пристъпи и със сигнификантно побавно влошаване
на заболяването.
При лекуваните
с моноклоналното
антитяло е наблюдавано и значимо по-често липса
на обективни данни за активност
на
заболяването
(NEDA, като невродегенеративни лезии, пристъпи или прогресираща инвалидност) - съответно с 64% в
OPERA I и с 89% в OPERA II,
в сравнение с високо-дозиран
interferon beta-1a (p<0.0001 и
p<0.0001) (3).
В отделно, трето фаза 3 проучване на пациенти с ППМС
(ORATORIO), ocrelizumab е
първото и единствено лечение,
довело до значимо забавяне на
прогресията на заболяването и
намаляване на образните ха-
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рактеристики за активност (лезии при магнитно резонансно
изследване на мозъка), в сравнение с плацебо, при средно
проследяване за период от три
години (4).
Пациентите, получавали окрелизумаб, са били с по-ниска
вероятност за влошаване на
заболяването с 24% за три месеца и с 25% за шест месеца
(p=0.0321 и p=0.0365).
Новото лекарство е било
свързано и със забавено влошаване на двигателното нарушение с 29.4%, оценено чрез
измерване на времето за изминаване на разстояние от 25
стъпки (Timed 25-Foot Walk,
T25-FW), в сравнение с плацебо (p=0.0404).
Най-често срещаните нежелани странични действия
на терапията с окрелизумаб в
трите клинични проучвания са
реакции в мястото на венозно
вливане и инфекции на горните дихателни пътища, леко до
умерено изразени при повечето от случаите.
Ocrevus
e
рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, неутрализиращо
CD20-позитивните (CD 20+)
B клетки, които са специфично насочените клетки на имунната система, отговорни за увреждането на миелина в аксоните на невроните, което води
до неврологичните нарушения
при пациентите с МС.
Резултати при пациенти с
ПМС, лекувани с окрелизумаб (3):
l Намаление с 46% и с 47%
на годишната честота на пристъпите (ARR), в сравнение
с групата на IFNß, за двугодишното проследяване в двете
проучвания OPERA I и OPERA
II, съответно (p<0.0001 и
p<0.0001)
l Намаление с 40% на от-
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носителния риск за потвърдена прогресия на инвалидността (CDP), поддържано за период от 12 седмици, в сравнение
с IFNß, в обединен анализ на
OPERA I и OPERA II, оценено чрез the Expanded Disability
Status Scale (EDSS) (p=0.0006)
l Редукция с 94% и 95% на
общия брой на T1 gadoliniumусилените невродегенеративни лезии в сравнение с терапията с интерферон бета в
OPERA I и OPERA II, съответно (p<0.0001 and p<0.0001)
l Редукция със 77% и с 83%
на общия брой на новопоявили
се и/или уголемени T2 лезии в
сравнение с интерферон бета в
OPERA I and OPERA II, съответно (p<0.0001 и p<0.0001)
l Увеличение с 64% и 89%
на дела на пациентите без данни за активност на заболяването (NEDA) (p<0.0001 и
p<0.0001)
Резултати при пациенти
с ППМС, лекувани с окрелизумаб (4):
l 24% намаление на относителния риск за потвърдена
прогресия на инвалидността
(CDP) в продължение на наймалко 12 седмици, в сравнение
с плацебо, оценено с помощта
на EDSS (p=0.0321)
l 25% намаление на относителния риск за CDP, в продължение на най-малко 24 седмици, в сравнение с плацебо,
оценено с EDSS (p=0.0365)
l 29.4% редукция на влошаването на двигателното нарушение в сравнение с плацебо в
продължение на 120 седмици,
оценено с T25-FW (p=0.0404)
l 3.4% намаление на обема
на мозъчните T2 лезии спрямо
7.4% увеличение при получавалите плацебо за 120 седмици (p<0.0001)
l 0.90% загуба на мозъчен
обем в групата на активна те-
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рапия спрямо 1.09% в контролната плацебо група за период
от 120 седмици (p=0.02). (ДЯ)
OPERA I и OPERA II – проучвания
при ПМС
OPERA I и OPERA II за фаза 3,
рандозизирани,
двойно-слепи,
плацебо-контролирани, международни
многоцентрови изпитвания, оценили
ефикасността и профила на безопасност
на Ocrevus (600 mg, доставени чрез
венозни вливания на всеки 24 седмици)
в сравнение с interferon beta-1a (44 mcg,
доставени чрез подкожно инжектиране
три пъти седмично) в продължение на
96 седмици при общо 1656 пациенти с
пристъпни форми на МС (съответно 821 и 835 пациенти).
И в двете проучвания, пристъпната
МС
(ПМС)
е
дефинирана
като
пристъпно-ремитентна МС и вторично
прогресираща МС с пристъпи.
При сходен дял пациенти в групата на
терапия с моноклоналното антитяло
са регистрирани сериозни нежелани
ефекти и тежки инфекции в сравнение
с групата на висока доза интерферон
бета-1a.
ORATORIO – проучване при ППМС
ORATORIO е фаза 3, рандомизирано,
двойно-сляпо,
международно
многоцентрово
изпитване,
оценило
ефикасността и профила на безопасност
на Ocrevus (600 mg, доставен чрез
венозни вливания на всеки 24 седмици),
в сравнение с плацебо, при общо
732 пациенти с ППМС, разделени в
съотношение 2:1, съответно.
Делът на пациентите с влошаване
на заболяването е сравнен в двете
групи след двойно-сляп период от 120
седмици.
При сходен дял пациенти в групата на
терапия с моноклоналното антитяло
са регистрирани сериозни нежелани
ефекти и тежки инфекции в сравнение с
групата на плацебо.
За допълнителна информация:
w w w. r o c h e m d . b g / b g _ b g /
терапевтични-области/неврология/
множествена-склероза.html
Използвани източници:
1.www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004043/WC500241124.
pdf
2. www.roche.com/media/releases/medcor-2018-01-12.htm
3. Hauser S., Bar-Or A., Comi G. et al.,
for the OPERA I and OPERA II Clinical
Investigators. Ocrelizumab versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2017; 376:221-234
DOI: 10.1056/NEJMoa1601277. www.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1601277
4. Montalban X. , Hauser S., Kappos L.,
et al., for the ORATORIO Clinical Investigators. Ocrelizumab versus placebin
primary progressive multiple sclerosis.
N Engl J Med 2017; 376:209-220 DOI:
10.1056/NEJMoa1606468
www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMoa1606468
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ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ОСТРИ АЛЕРГИИ

алергозан® обвити таблетки 25 mg
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 ПРИ ЛекаРственИ И хРанИтеЛнИ аЛеРгИИ
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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
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Валсартан монотерапия и комбинация с
хидрохлоротиазид: антихипертензивно
лечение с добавени ползи
Доц. д-р Яна Симова1, д-р Димитър Симов2
1

Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов център – Университетска болница, София
2 ,,Св. Анна“ – София АД – УМБАЛ

Всеки трети възрастен страда
от артериална хипертония (АХ)
(1), като тя остава водещ рисков фактор за сърдечно съдови заболявания (ССЗ) и смъртност (2). Абнормно повишеното артериално налягане (АН)
може да доведе до ускоряване на атеросклеротичния процес, повишаване на риска за коронарна болест, сърдечна и бъбречна недостатъчност,
както и за хеморагични и исхемични мозъчни инсулти (3).
В последните години все повече болни с АХ са навременно диагностицирани и получават терапия, но контролът на АХ остава далеч от оптимален (5). Въпреки значителния напредък в терапевтичните ни възможности, по-малко от половината от пациентите с АХ приемат антихипертензивна терапия и по-малко от една четвърт от тях постигат прицелните стойности на АН (5, 6).
Според американски популационни проучвания, само 37% от хипертониците достигат прицелни стойности на АН, а дори при тези с интензифициран терапевтичен режим задоволителен контрол има едва при
57% (значително по-нисък за пациентите със захарен диабет - 38%) (7).
В последните ръководства за поведение при АХ на Европейското кардиологично дружество и Европейското дружество по хипертония се акцентира върху оптималната комбинирана терапия, с оглед постигане на
бърз и траен контрол на АН (8).

Блокерите на ангиотензиновия
рецептор (ARB) са един от основните класове антихипертензивни
медикаменти, използвани при лечение на АХ. Тяхното важно значение се определя от това, че те
повлияват системата ренин ангиотензин алдостерон (РААС), която
има специфично и основно участие в патофизиологията на сърдечносъдовата и бъбречната патология.
ARB се използват самостоятелно или най-често в комбинация с
тиазиден диуретик поради дока-

заните ползи от тази комбинация,
като възможност за прилагане на
по-ниски дози и намаляване/неутрализиране на нежеланите странични ефекти на отделните компоненти – например, тиазидният
диуретик може да намали риска за
хиперкалиемия, с който е свързано приложението на инхибитор на
РААС.
Инхибиторите на РААС не
само понижават АН, но и намаляват риска за ССЗ и предпазват
таргетните органи от увреда (9,
10). Медикаментите от този клас

се различават помежду си по някои фармакологични характеристики, които могат да окажат влияние върху профила на ефективност и безопасност.

Антихипертензивна
активност на valsartan
Valsartan е високоселективен
ARB, който не изисква биотрансформация за фармакологичната
си активност. Поради дългия си
ефект, може да се прилага еднократно дневно.
Проучването PROBE* (11)
демонстрира предимствата на
valsartan спрямо olmesartan - при
пациенти с лека до умерена по
степен АХ.
И двата медикамента значително понижават 24-часовите стойности на систолното (САН) и диастолното (ДАН) артериално налягане в сравнение с изходните
(p<0.001). На края на втората седмица от лечението, обаче, средните 24-часови и дневните стойности на САН и ДАН показват сигнификантно по-голяма редукция
на фона на терапия с valsartan, в
сравнение с olmesartan (p<0.001).
В мета-анализ на 31 рандомизирани клинични проучвания
(RCT) сe сравнява ефективността на valsartan с други 5 ARB
(candesartan, irbesartan, losartan,
olmesartan, telmisartan) за понижаване на САН и ДАН - и двата
дозови режима 160 и 320 mg показват по-добра ефективност от
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losartan 100 mg и сравнима с тази
на останалите ARB (12).

Предимства на
комбинираната
терапия valsartan и
hydrochlorotiazid (HCТ)
Комбинацията valsartan + HCT
показа дозо-зависима ефикасност,
значително по-висока ефективност за комбинираната в сравнение с монотерапията и минимално
повишение на честотата на странични ефекти при по-високи дози.
Това се потвърждава от метанализ на 9 рандомизирани клинични
проучвания (13).
Целта на този анализ е да осигури на клиницистите данни за
очакваното понижение на стойностите на АН при използване на различни дози valsartan и
valsartan + HCT. Участниците са 4
278, като средната възраст в проучванията варира от 52 до 57 години.
Понижението на САН/ДАН
е съответно -14.4/11.1 mmHg
при прием на valsartan 160 mg и
-11.2/9 mmHg с valsartan 80 mg.
Добавянето на НСТ 12.5 и 25
mg осигурява по-голямо понижение на САН: -19.5 и -23.2 mmHg
с valsartan/HCT 160/12.5 mg и
160/25 mg, съответно.
Подобен модел на подобряване
на отговора на АН с повишаване
на дозите, както и с използване на
комбинирана терапия, се наблюдава във всички подгрупи, анализирани според пол, възраст, етнос
и индекс на телесна маса.

Ефективен контрол на
АН при пациенти със
захарен диабет
Подгрупов анализ на кохортите със или без захарен диабет
(ЗД) в три рандомизирани клинични проучвания (14) - Val-MARC*,
VALOR* и VELOCITY*, оценяващи антихипертензивната ефикасност и поносимост на терапията с valsartan, самостоятелно или
в комбинация с HCT - демонстрира кога и как е най-подходящо да

секция медицината днес в българия
се инициира комбинирана антихипертензивна терапия при подобна
популация болни.
Участниците в тези три проучвания са повече от 3000 пациенти с АХ. Около 10-12% от тях са
със ЗД (ЗД тип 1 или неконтролиран ЗД тип 2). Степента на понижение на АН е сходна в подгрупите на диабетиците и останалата
част от изследваните. И в трите
проучвания комбинираната терапия (valsartan + HCT) е по-ефективна в сравнение с монотерапията с valsartan както при диабетици, така и при не-диабетици.
Вероятността за достигане
до таргетните стойности на АН
при болните със ЗД е по-висока
при използване на комбинирана
(valsartan + HCT), в сравнение с
монотерапия с valsartan, и в трите
проучвания - около три пъти повече участници постигат прицелното ниво на АН при лечение с
valsartan + HCT.

Ефекти на valsartan
върху системните
инфламаторни маркери и
сърдечно съдовия риск
Увеличените нива на високочувствителния С-реактивен протеин (hs-CRP) са свързани с повишена честота на инфаркти, инсулти и сърдечносъдова смъртност и съвместно с други рискови фактори, като АХ, водят до допълнително нарастване на риска
за нежелани сърдечносъдови събития.
Известно е, че ангиотензин II
повишава АН като има и проинфламаторен ефект, с което може
да се обясни и установения в експериментални и клинични изследвания противовъзпалителен ефект
на някои ARB.
Проучването Val-MARC* оценява ефектите на монотерапията с
valsartan и на комбинираната терапия valsartan/HCT върху стойностите на hs-CRP и на АН при
проследяване от 12 седмици (15).
Участниците са 1668, с изход-
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но АН >/=160/100 mmHg, рандомизирани на valsartan 160 mg или
на valsartan/HCT 160/12.5 mg за
две седмици с форсирано титриране до valsartan 320 mg или на
valsartan/HCT 320/12.5 mg за останалата част от проследяването.
След шест седмици САН (-25
спрямо -18 mmHg; р<0.001)
и ДАН (-14 спрямо -9 mmHg;
р<0.001) се понижават в по-голяма степен при пациентите, които приемат valsartan/HCT в сравнение с тези на монотерапия с
valsartan. Промяната в стойностите на hsCRP, обаче, е -0.12 mg/l
при монотерапия с valsartan спрямо +0.05 mg/l при комбиниране с
НСТ. Разликата между групите е
13.3% (р<0.001).
Описаната разлика в начина
на повлияване на hsCRP е налична във всички изследвани подгрупи и е независима от факта, че понижението на АН е по-изразено в
рамото с комбинирана терапия.
Приложението на valsartan води
до намаляване на hsCRP дори и
при болните на терапия със статин.
Това позволява на авторите да направят заключението,
че valsartan понижава нивата на
hsCRP по начин, който е независим от понижението на АН
(ефект, който се неутрализира при
комбиниране на valsartan с НСТ)
и потвърждава данните за наличие
на противовъзпалителни ефекти
на ARB, в допълнение към антихипертензивното им действие.
* Акроними на клинични проучвания:
PROBE - prospective, randomized, open-label,
blinded endpoint
Val-MARC - Valsartan-Managing Blood Pressure Aggressively and Evaluating Reductions in
hsCRP
VALOR - Valsartan uHCTZ Combination Therapy in Patients With Moderate to Severe Systolic Hypertension
VELOCITY - Valsartan Effectiveness in Lowering Blood Pressure Comparative Study
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Изводи за клиничната практика:
l Valsartan е ARB с висока селективност към рецепторите за ангиотензин II и без необходимост от биотрансформация
l Valsartan, самостоятелно или в комбинация с
НСТ, понижава значително стойностите на АН,
като ефективността е по-голяма при комбинираната терапия и е правопропорционална на използваната доза
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Намаляване на сърдечната токсичност при
лъчелечение на карцином на лява млечна
жлеза - мисия възможна с автоматично
апаратно контролирано задържане на
дишането в дълбок инспириум
д-р Теодора Гуглева, доц. д-р Елица Енчева, дм
Клиника по лъчелечение, УМБАЛ Света Марина - Варна, МУ-Варна
При пациентките с рак на лявата млечна жлеза, големи усилия
се полагат, за да се разработят
техники за лъчелечение, чиято
цел е да намалят до минимум
токсичността и по-конкретно
сърдечната токсичност. Такава
техника е облъчването със задържане на дишането в дълбок
инспириум.
Описваме прилагането, за
първи път в България, в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ Света Марина - Варна, на техниката със задържане на дишането в дълбок инспириум (mDIBH) с активно апаратно контролиране на дишането (с ABC
система) при жени, подлежащи на следоперативно лъчелечение за лява
млечна жлеза, с оглед намаляване на сърдечната доза и потенциалната
сърдечна токсичност. Тази техника на облъчване е подходяща за всички
пациентки с карцином на лява млечна жлеза, с показания за следоперативно или дефинитивно лъчелечение.
Терапията се провежда на единствения инсталиран в България линеен ускорител Elekta Versa HD, съвместим с АВС система, чиято дейност
автоматично се синхронизира с дихателните движения на пациентите.
Резултатите показват, че техниката се понася добре от пациентките. С
нея се постига намаляване на дозата в изложените на риск органи - сърце, лява камера и лява предна десцендентна артерия (LAD), което намалява вероятността от късните лъчеви реакции от страна на сърцето, коронарните съдове и белите дробове. Това е от голямо значение за качеството на живот на пациентите след десетилетия и е според препоръките на Европейското дружество по кардиология.

Сърдечносъдовите и онкологичните заболявания са двете водещи причини за смърт в световен
мащаб (1). Най-висок дял от онкологичните заболявания сред жените заема ракът на млечната жлеза
(2), който се среща все по-често

сред жените в млада възраст.
Комплексното
му
лечение
включва хирургия, химиотерапия,
хормонотерапия и лъчелечение.
Адювантното лъчелечение намалява честота на локалните рецидиви и повишава общата прежи-

вяемост на пациентките (3, 4).
Но, с увеличаването на преживяемостта, все по-актуални стават
проблемите, свързани с развитието и проявата на късните лъчеви
реакции и по-конкретно сърдечната токсичност (1, 2). Многобройни проучвания доказват, че следоперативното облъчване при карцином на лява млечна жлеза води
до повишена сърдечна смъртност
и заболеваемост, увеличава риска
за развитие на исхемична болест
на сърцето (ИБС), миокарден инфаркт или коронарна реваскуларизация (5).
Честотата на сърдечните смъртни случаи и коронарните събития
е в пряка зависимост от средната доза облъчване, която получава сърцето (6). Рискът за сърдечни заболявания и коронарни събития се увеличава с 4-7% за всяко
увеличение на средна доза в сърцето с 1 Gy, което води до извода,
че няма минимална доза, под която няма риск за сърдечно увреждане (7).
Облъчването на интрамарните
лимфни възли (ИМЛВ) е свързано с увеличаване на дозата в сърцето (8). Въпреки че е противоречиво тяхното облъчване (9, 10),
наскоро проведени проучвания
показват ползата от локо-регионалното лъчелечение (11, 12).
Това увеличава броя на паци-
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ентките, при които се облъчват
ИМЛВ, което е още една причина да сe полагат големи усилия да
се разработят техники, чиято цел
е да се защитят максимално изложените на риск органите, без това
да компрометира реализацията на
необходимата огнищна доза.
Такава техника е тази със задържане на дишането в дълбок инспириум (DIBH-Deep Inspiration
Breath Hold), която се основава
на факта, че по време на дълбоко
вдишване диафрагмата се измества надолу, белите дробове се раздуват и сърцето се избутва далеч
от гръдната стена. Това позволява да се реализира висока доза в
планирания мишенен обем (млечната жлеза/гръдната стена), като
същевременно се намали дозата,
реализирана в сърцето.
Два основни метода се използват за задържане на дишането: доброволно и автоматично апаратно
контролирано. При метода на доброволното задържане на въздуха
(vDIBH) се използва инфрачервена
камера и маркери, поставени върху
гръдния кош, за да проследят неговото движение при дишане.
Но, тъй като външната позиция
понякога не отговаря на вътрешната анатомия на пациента, е разработена и техника на облъчване с активен контрол на дишането, използваща системата Active
Breathing
Coordinator
(ABC,
Elekta VersaHD) (13).
Проучвания демонстрираха ролята на този метод за намаляване на дозата в сърцето и неговите структури (14-22). Тази техника показа намаляване на дозата в
сърцето и LAD (Таблица 1) с 4071%.
Тя е също така е възпроизводима и би дала най-добри резултати,
тъй като се премахва движението
на гръдния кош, количеството задържан въздух в белия дроб e постоянно, което я прави много прецизна.
Проучване показа, че устройствата ABC могат да намалят

секция медицината днес в българия
Фигура 1. Техниката на облъчване с активен контрол на дишането, използваща системата ABC,
на линеен ускорител Elekta Versa HD

грешката при позициониране на
пациента до по-малко от 2 mm, а
в някои случаи дори и 1 mm, което е голямо предимство за тази
техника.
Предвид предимствата, представени по-горе, от април 2017
година в Клиника по Лъчелечение на УМБАЛ Св. Марина - Варна се прилага техника на облъчване с автоматично апаратно контролирано задържане на дишането при лъчелечението на лява
млечна жлеза, при която се използва системата Active Breathing
Coordinator (ABC, Elekta Versa
HD) (Фигура 1).
Системата АВС е свързана с
линейния ускорител и е синхронизирана с облъчването на линейния
ускорител - облъчването стартира
автоматично, само при задържано
дишане от страна на пациента, и
се преустановява при възстановяване на дихателните движения на
пациента.
Системата позволява пациентът
да задържи дишането си в инспириум за време, индивидуално определено за всеки болен (обикновено 20 сек), като се задава прагов обем въздух.
ABC, Elekta Versa HD се състои от:
l дихателна тръба - единият
край на която завършва с мундщук, който пациентът захапва.
Тръбата е индивидуална за всеки пациент. На носа на пациента
има щипка, която му позволява да
диша само през устройството
l спирометър - подаващ информация към компютъра на сис-
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темата за вдишания въздух, при
зададен прагов обем
l бутон за безопасност - обратната връзка с пациента. Държи
се непрекъснато натиснат по време на облъчване. При отпускане
на бутона, системата спира действието на ускорителя
На тази техника на облъчване
подлежат всички жени с карцином
на лява млечна жлеза, с показания за следоперативно или дефинитивно лъчелечение.
При постъпване в клиниката на
пациентките се провежда подробен инструктаж и запознаване със
системата, уточняват се индивидуалните параметри - капацитетът
на белите дробове, възможността за задържане на въздуха, както
и позициониране на тялото им по
максимално удобен начин.
Изискването за задържане на
дишането за определено време,
както и адекватно разбиране на
процедурата, са основни критерии
за подбор на пациентите. Тези с
дихателна недостатъчност или невъзможност за задържане на въздуха си, както и психически обременени пациентки, са неподходящи. До този момент, в клиниката няма пациентка, което да не е
толерирала техниката, след като е
стартирала терапията.
След подробния инструктаж и
обучение на пациентката, тя се
позиционира по гръб на имобилизиращо устройство за гърда
(Breastboard), притежаваща множество възможности за постигане на оптимално положение на тялото. Провежда се локализацион-
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Таблица 1. Проучвания, прилагащи АВС система при лъчелечение на лява гърда, демонстриращи намаляване
на дозите в сърцето и аLAD (22)
Проучване

Метод Болни, Облъчвана област(и)
DIBH брой

Wang et al. (14)
Mast et al. (17)

ABC
ABC

Nissen and Appelt
(15)

ABC

20
20

Гърда
Гърда

Средна доза аLAD, (Gy)
Свободно mDIHB Редуциране
дишане
на дозата, %
20.0
5.9
71%
18.6
9.6
48% (a)
14.9
6.7
55% (b)
–
–
–

Средна доза в сърцето, (Gy)
Свободно mDIHB Редуциране
дишане
на дозата, %
3.2
1.3
59%
3.3
1.8
45% (a)
2.7
1.5
44%
5.2
2.7
48%

227 (c) Гърда/гръдна стена
+/- супраклавикуларн
+аксиларни ЛВ
Swanson et al. (16) ABC 87
Гърда/гръдна стена
–
–
–
4.2
2.5
40%
+/- супраклавикуларн
+аксиларни ЛВ
Comsa et al. (18) ABC 20
Гърда +/- буст
3.1
1.2
61%
Гърда/гръдна стена
4.5
2.1
53%
+ супраклавикуларни + аксиларни ЛВ
Eldredge-Hindy et ABC 86
Гърда +/- буст +/- су–
–
–
2.7
0.9
67% (d)
al. (19)
праклави-куларни+ аксиларни+/- интрамамарни ЛВ
Kunheri et al. (20) ABC 45
Гърда
13.2
6.1
54%
3.1
1.6
52%
21.3
9.4
56%
5.8
2.2
62%
Mohamad et al.
ABC 22
Гърда/гръдна стена
(21)
+ супраклавикуларни
+аксиларни +интрамамарни ЛВ
mDIBH - техника със задържане на дишането в дълбок инспириум, с АВС система; a) 3D техника на облъчване; b) IMRT/
VMAT техника на облъчване; c) 227 пациентки с рак на лява гърда (144 облъчени с DIBH; 83 облъчени при свободно дишане); d) Средни стойности за средните дози

на компютърна томография (КТ)
със свободно дишане и локализационна КТ в състояние на задържано дишане.
КТ образите се импортират в
планираща система Monaco и при
анатомотопографското планиране се контурират органите в риск
и мишенните обеми на КТ образите от КТ със задържано дишане, в съответствие с принципите
на RTOG (Breast cancer atlas for
radiation therapy planning).
При предхождаща квадрантектомия, клиничният мишенен обем
(CTV) включва остатъчната тъкан
на млечната жлеза, а при мастектомия - гръдната стена. Млечната
тъкан обикновено е видима на КT
срезовете, но може да има значителна вариабилност.
Осигурителната зона от CTV
до планиран мишенен обем (PTV)
е 5 mm. Органите в риск, които
се контурират, са: сърце, лява камера, лява предна десцендентна

Фигура 2. Органи в риск – контури

бял дроб (син цвят), сърце (розов цвят), аLAD (червен цвят), трахея (кафяв цвят), хранопровод (син цвят),
лява камера (бежов цвят), дясна гърда (жълт цвят), брахиален плексус (зелен цвят), гръбначен мозък
(жълт цвят)

коронарна артерия (LAD), белия
дроб - ляв, десен отделно и като
обща структура, гръбначен мозък,
трахея, хранопровод, брахиален
плексус.
Сърцето се контурира заедно с
перикардния сак, а аLAD - от началото на предния интервентрикуларен жлеб до върха на сърцето
(Фигура 2).
На всяка пациентка се предписва обща огнищна доза от 50 Gy
в 25 фракции, всяка с дневна огнищна доза 2 Gy. Жени на възраст под 50 години и провели ора-

носъхраняваща операция на гърдата (квадрантектомия) подлежат
на втори етап (буст) в областта на
туморното ложе до 60 Gy.
При дозиметричното планиране
се използват техники на облъчване: 3D conformal, VMAT и IMRT.
Дозиметричните планове са индивидуално анализирани за всяка пациентка и целта е планираният мишенен обем да е покрит с
95% изодозната линия (принципите на ICRU50), а сърцето и съответно лява камера и аLAD да получат възможно най-ниски средни
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и максимални дози.
Терапията се провежда на единствения инсталиран в България
линеен ускорител Elekta Versa
HD, съвместим с АВС система,
чиято дейност автоматично се
синхронизира с дихателните движения на пациентите (Фигура 1).
Пациентът се позиционира по
знаци от локализациония КТ, а верификация на позицията му се прави с помощта на C-RAD Sentinel –
лазерно базирана система за оптично 4D сканиране на тялото и
със системата за триизмерна образна визуализация XVI (Elekta
VersaHD): КТ, прикрепен за линейния ускорител) (Фигура 3).
Облъчването се извършва само
в състояние на задържано дишане.
При готовност, пациентката натиска бутона разположен в дясната
ръка и поема дълбоко въздух, а
рентгеновите лаборанти могат да
визуализират количеството вдишан въздух и дали то отговаря
на първоначално зададеното при
планиране на лъчелечение.
След като пациентката е достигнала необходимия праг, пневматичните клапи в спирометъра се
затварят, което е предпазна мярка срещу издишване или вдишване извън изисквания праг.
Освобождаването на бутона
сигнализира за прекъсване на задържането на дишане и апаратът автоматично се изключва при
възстановяване на дихателните движения на пациентката, понеже ABC системата е свързана
с него. Индивидуалните особености на пациентките са ключов момент при определяне на техниката, която се използва при планиране и по-късно реализиране на
добър план.

Клиничен случай 1
През април 2017 година приложихме техниката АВС за първи
път в българската лъчетерапевтична практика, в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ Св. Марина, при жена на 53 години с инва-
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Таблица 2. Пациентка 1 - реализирани дози в органите в риск с АВС система и VMAT техника на облъчване
Структура
LAD
Лява камера
Сърце

Максимална доза
14.241
9.593
21.329

Средна доза
6.761
4.499
5.306

Фигура 3. Образна верификация на позицията на сърцето, белия дроб и тялото на пациентка чрез сливане на локализационната КТ и КТ образи, добити от компютърния томограф (XVI ) на линейния ускорител Elekta Versa HD

Фигура 4. Пациентка 1 - разпределение на дозата от 0 Gy, като синият цвят отговаря на доза 0
Gy, а червеният цвят доза 47.5-50 Gy (95-100% от предписаната доза)

зивен лобуларен карцином на лява
млечна жлеза в горен латерален
квадрант, стадий pT1c pN0 cM0.
Проведена беше квадрантектомия с аксиларна лимфна дисекция
вляво, последвана от шест курса адювантна химиотерапия. При
подготовката за следоперативното лъчелечение, се проведе подробен инструктаж и обучение на пациентката за приложение на АВС
системата.
Направихме два локализационни КТ: при свободно дишане и
при прилагане на апаратно координирано задържане на дишането със система АВС, като мишенните обеми и органите в риск се
контурираха на образите. Предписа се ООД=50 Gy с ДОД=2 Gy в
мишенния обем - областта на лява
млечна жлеза.
При изработване на дозиметричен план при свободно дишане, установихме, че сърцето получава доза над определените критерии и предприехме дозиметрично
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планиране при задържано дишане
(Фигури 4 и 5).
Изработихме и приложихме
план с техника VMAT, 6MV фотони, при спазване на критериите
за дози в сърцето, лява камера и
LAD. Средните дози в сърцето и
LAD, съответно са 5.3 Gy и LAD
6.7Gy (Таблица 2) и са сравними
с дозите, докладвани в литературата (Таблица 1).
При всяка процедура на линейния ускорител се прилагаше верификация на позицията с C-RAD
Sentinel и КТ система за триизмерна визуализация XVI (Elekta
VersaHD) (Фигура 3).
Процедурата на машината за
облъчване, включваща позициониране на пациентката, свързване на АВС системата с пациентката, верификация на обем на белия дроб с КТ образи и самото облъчване, продължава средно
35-40 мин.
Пациентката толерираше добре всекидневното използване на
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мундщук и задържане на дишането. Не се наблюдаваха отклонения от количеството поет и задържан въздух по време на отделните фракции. Назначеният курс лъчелечение се реализира в пълен
обем.

Клиничен случай 2
Жена на 45 години с инвазивен
комедо карцином на лява млечна
жлеза, горен латерален квадрант
pT1b pN0 cM0, по повод на който е извършена квадрантектомия
с аксиларна лимфна дисекция вляво, последвана от шест курса адювантна химиотерапия.
На пациентката се проведе подробен инструктаж, а след това локализационни КТ: със свободно
дишане и с техника АВС. Предписа се ООД=50 Gy с ДОД=2 Gy за
областта на лява млечна жлеза.
При дозиметричното планиране
установихме, че най-ниски дози
в сърцето и сърдечните структури се постига с прилагане на техника 3D conformal, 6MV фотони при задържане на дишането с
АВС система (Фигури 6 и 7).
Средните дози в сърцето и
LAD, съответно са 1.2 Gy и LAD
2.8 Gy (Таблица 3), и са сравними с дозите, докладвани в литературата (Таблица 1). Приложихме
стандартната при тази техника верификация на позицията със система C-RAD Sentinel и системата
за 3D КТ XVI (Elekta Versa HD).
След това се проведе и втори етап на свръхдозиране (boost)
в областта на туморното ложе с
ООД=10 Gy. Назначената терапия
приключи в пълен обем, без прекъсване.

Резултати
Техниката на облъчване с автоматично апаратно контролирано
задържане на дишането се понасе
добре от докладваните пациентки.
Важно условие е те да бъдат правилно подбрани.
Продължителността на процедурата на машината за облъчването е 35-40 мин. При двете па-
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Таблица 3. Пациентка 2 - реализирани дози в органите в риск с АВС
система и 3D конформална техника на облъчване
Структура
LAD
Лява камера
Сърце

Максимална доза
11.933
13.943
24.288

Средна доза
2.743
1.444
1.251

Фигура 5. Пациентка 1 - разпределение на максималната предписана доза 50 Gy само
в мишенния обем-лява гърда

Фигура 6. Пациентка 2 - разпределение на дозата от 0 Gy, като синият цвят отговаря на доза 0
Gy, а червеният цвят доза 47.5-50 Gy (95-100% от предписаната доза)

Фигура 7. Пациентка 2 - разпределение на максималната предписана доза 50 Gy само в мишенния обем - лява гърда

циентки се наблюдава намаляване
на дозата в органите в риск - сърце, лява камера и LAD, с реализирани съответно дози, посочени в
Таблица 2 и Таблица 3.

Дискусия
Техниката на облъчване с активен контрол на дишането, използваща системата ABC, е доказано,
че е възпроизводим, но е по-скъпо
струващ метод, поради разходите
за оборудване, включително мундщуците, които са индивидуални за
всеки пациент.
Друго условие е наличие и
най-висок клас линеен ускорител
Elekta Versa HD, при който проце-

сът на облъчване се синхронизира с дихателните движения на пациента - машината се включва да
облъчва само при задържано със
системата АВС дишане.
Алтернативна техника е доброволното задържане на дишането (vDIBH), където се наблюдават дихателната движения, и пациентът е инструктиран да задържи
дъха си в определени точки на цикъла на дишане.
Тази техника използва системата Varian RPM (Varian Medical
Systems, Palo Alto, САЩ) (23),
която включва инфрачервена камера за наблюдение и отразяващ
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маркер, поставен върху гръдния
кош на пациента (ксифоидния израстък).
Вертикалното изместване на
гръдния кош при дишането осигурява данни за дихателния цикъл на
пациента, за диапазона на движение на гръдния кош и ги показва
под формата на вълна.
Това е необходимо, за да се зададат праговете на затваряне върху дължината на вълната - отбелязва се кога планираният мишенен обем е в желаната част на респираторния цикъл и се облъчва
само тогава.
При тази техника пациентът се
обучава и трябва доброволно да
задържи дъха си. Количеството на
задържания въздух при всяко облъчване е различно. Лъчелечението спира, когато дихателният сигнал падне извън предварително зададения праг. Тази техника изисква
изключителна прецизност, поради
риск за грешки и пропуски.
Обратно, АВС дава възможност
за прецизност и възпроизводимост, предвид липсата на движение
на гръдния кош по време на облъчване и факта, че не се наблюдават
отклонения от количеството поет и
задържан въздух по време на отделните фракции.
На Фигура 8 се вижда, че сърцето се отдалечава с около 1 cm от
гръдната стена, а левия белия дроб
от 2408 cm3 увеличава обема си
на 3306 cm3.
Използването на mDIBH е
свързано със значително намаляване на средните дози на облъчване на сърцето и LAD, в сравнение с пациенти, планирани със
свободно дишане (Таблици 1, 2, 3).
В нашата клиника, след изследване и обсъждане, се приеха следните критерии при планиране:
l на техника VMAT: ляв бял
дроб V20Gy </=20%, десен бял
дроб Dmean </=5Gy, бял дроб
общ V20Gy </=20%, сърце V25Gy
</=10%, LV V20Gy </=20%, LAD
V20Gy </=20%, трахея Dmax
</=50Gy, дясна млечна жлеза
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Фигура 8. На изображенията е представена с линия, границата на тангенциалните полета, спрямо сърцето: а) КТ при mDIBH; б) – със свободно дишане. Визуализира се отдалечаването на лява
гърда от сърцето и намаляване на обема на белия дроб в полето на облъчване на а) спрямо б).

V5Gy </=15%, гръбначен мозък
Dmax </=50Gy, брахиален плексус Dmax </=50Gy, хранопровод
V35Gy </=40%
l при планиране на стандартна техника 3D: ипсилатерален
бял дроб: при облъчване на гърда
V20Gy </=15%, V10Gy </=35%,
V5Gy </=50%, сърце V50% </=10
см3, средна доза </=4Gy; при облъчване на гърда с надключие:
V20Gy </=30%, V10Gy </=50%,
V5Gy </=65%
Техниките, използвани за планиране, са: 3D (триизмерно) конформално лъчелечение, VMAT (обемно модулирано ротационно лъчелечение), IMRT (модулирано по интензитет лъчелечение).
Проучвания съобщават, че широките тангенциални полета, когато се комбинират с DIBH, могат
да намалят още повече сърдечната
доза (24). Използването на широки
тангенциални полета постига поголямо покритие на дозата при облъчване на ИМЛВ (25), което прави техниката с DIBH изключително полезна за планиране на облъчването, когато е необходимо да се
обхванат ИМЛВ.
Според едно проучване DIBH
довежда до значително намаляване
на дозата на облъчване в сърцето
и LAD в сравнение със свободно
дишане, използвайки IMRT планове (26). В други е установено, че
средната доза на сърцето е намалена от 5.2 Gy до 2.7 Gy (48%) с
DIBH и IMRT план (15).
Връзката между средната доза
на сърцето и риска за сърдечно за-
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боляване е добре установена. Освен това дозата на LAD тясно корелира със средната сърдечна доза
(27). По този начин, оценката на
риска от ИБС може да бъде найподходящо получена от средната
доза на сърцето.
Изчислената клинична полза от
DIBH е изследвана от EldredgeHindy и сътр. (28). Рискът от
ИБС, в това проучване, е намален
с DIBH, независимо от изходния
сърдечен риск. Друг изследователски екип докладва, че вероятността от сърдечна смъртност е намалена от 4.8% при свободно дишане до 0.1% при прилагане на техника със задържано дишане в дълбок инспириум mDIBH (29).
Пациентките с рак на дясната
гърда, както и такива, при които
се облъчват ИМЛВ, също могат да
бъдат подлагани на mDIBH, поради намалените общи дози на белия
дроб и намалена доза в ипсилатералния бял дроб. Освен това значително се намалява и дозата на
сърцето при облъчване на ИМЛВ
(30, 31).

Изводи
Предвид предимствата и ползите на техниката със задържане на
дишането в дълбок инспириум с
апаратно контролиране на дишането, тя се превръща в стандартна практика в световен мащаб. Въвеждането й в българската лъчетерапевтична практика дава възможност и българските пациентки да се възползват от клиничните и предимства, както при облъчване на левостранна гърда, така
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и при необходимост на облъчване на парастернални лимфни възли
(ИМЛВ).
Независимо от удълженото време за обучение на пациента и за
облъчване, тази техника дава възможност за подобрено качеството
на живот на пациентките в бъдеще, предвид младата възраст при
голяма част от пациентите и подобрената преживяемост.
Европейското дружество по
кардиология съобщава, че техниките, използвани при лъчетерапия,
трябва да бъдат ориентирани към
понижаване на дозата на облъчване на сърцето и препоръчва техниката на облъчване при задържане
на дишането в дълбок инспириум
(32). Тя позволява отдалечаване на
сърцето от мишенните обеми и намаляване на дозата в него без да
се компрометира дозовото покритието на мишенния обем.
Техниките за задържане на дишането в дълбок инспириуми, поконкретно техниката на облъчване с автоматично апаратно контролирано задържане на дишането, намаляват средната доза в сърце и дозата в LAD при пациенти
с рак на лява гърдата. Те позволяват планиране на лъчелечение при
максималното разстояние между
предния сърдечен контур и задните тангенциални ръбове на полето.
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Клиничен случай

Ранен субакутен исхемичен мозъчен инсулт
с вертикална погледна пареза и атаксия
Клинична и МРТ корелация при десностранна увреда на ростралното
интермедиерно ядро на фасцикулус лонгитудиналис медиалис (riMLF)
Доц. д-р Марко Клисурски1, доц д-р Яна Симова2 , д-р Красимира Дюлгерова3,
доц. д-р Лъчезар Пенев3
Acibadem Сити Клиник Сърдечносъдов Център УМБАЛ, ЕООД, София
Отделение по Нервни болести1, Клиника по кардиология2 Отделение по Образна диагностика3
Резюме
Проспективно за 3 месеца на 2018 година в Acibadem Сити Клиник
Сърдечносъдов център УМБАЛ, ЕООД е лекувана и проследена пациентка с рядко срещана исхемична мозъчносъдова увреда в рострално мезенцефалната и субталамична област и остро настъпила вертикална погледна пареза.
Най-често такива лезии са асоциирани с увреда или дисфункция на
nucleus intrmedius rostralis на fasciculus longitudinali medialis (riMLF),
което контролира синхронното вертикално движение на очите.
Специфичният клиничен синдром и точната локализация на мозъчната лезия са потвърдени чрез магнитно-резонансна томография (МРТ),
включваща diffusion tensor imaging (DWI).
Проследено е възстановяването на погледната пареза във времето, за
което няма достатъчно информация в литературата. Дискутирани са патогенетичните механизми и видът вторична профилактика при подобни
мозъчносъдови инциденти.
Ключови думи: вертикална погледна пареза, рострално интермедиерно ядро на фасцикулис лонгитудиналис медиалис, вторична профилактика след исхемичен мозъчен инсулт, натокиназа

Клиничен случай
Пациентка на 81 години с артериална хипертония (АХ), екстрасистолна аритмия, която е
приета в неврологично отделение на Acibadem Сити Клиник Сърдечносъдов център УМБАЛ по повод на остро настъпило неопределено замайване, зрителни смущения с двойно виждане и размазване на образите (при
гледане с двете очи) както и нестабилна походка. Инцидентът е
станал 2 дена преди хоспитализацията (около 17 ч. след следобеден сън), докато четяла книга. При изправяне да ходи усети-

ла нестабилност и загуба на равновесие. Силно се затруднила самостоятелната й походка. Пациентката съобщава за леко изразено главоболие от няколко дни
при нормално АН. Приема редовно Noliprel, Nebilet и Propastad.
Няма други минали заболявания
освен анамнеза за киста на яйчник от 1984 г. и епизод с топлинен удар през 2017 г.
Пациентката има съхранено общо соматично състояние, в
ясно съзнание, контактна и адекватна. Афебрилна е с чисто везикуларно дишане без прибавени
хрипове. Ритмична сърдечна дей-
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ност с пулс 82, единични екстрасистоли, при АН 140/80 mmHg.
Коремът е мек неболезнен. Крайниците са със съхранени дистални пулсации, без отоци, с прояви
на двустранна гонартроза.
От неврологичния статус
се установява леко отклонение
(тилт) на главата и очите наляво, а дясното око изостава при
поглед и фиксация нагоре. Пациентката има вертикална погледна
пареза, особено тежко затруднение при навеждане на очите надолу, диплопия настрани и нагоре. Наблюдава се и слаб хоризонтално-диагонален нистагъм Д>Л.
Не се установяват латентни парези, рефлексите са асиметрични,
по-живи в ляво. Тя е нестабилна
при позата на Ромберг, но няма
дисметрия и тремор при носопоказалечната проба. Смутена е локомоториката и тандемната й походка. Сетивността, тазово-резервоарните функции и висшите корови функции за съхранени.
NIHSS*4 т., mRS*3.
Пълната кръвна картина, кръвната глюкоза, креатинин, урея,
липидният профил, трансаминазите, електролитите и CRP са в
границата на нормата. Леко повишени са СУЕ 40 мм/1 ч и пикочната киселина - 406 ммол/л.
Магнитно-резонансната томография (МРТ) на глава раз-
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крива умерено дилатирани и свободни субарахноидни пространства по конвекситета, Силвиеви
фисури, интерфолиарни малкомозъчни сулкуси и базални цистерни.
В областта на десни субталамични ядра, парасагитално на
трети вентрикул, се установява
зона с рестрикция на сигнала от
дифузията на водните молукули,
хиперинтензна на Т2 и FLAIR и
хипоинтензна в Т1 образи (Фигура 1).
Находката е с размери 11/6.8/
5.6 мм., с нерезки контури и малък перифокален едем. На образите, сетивни за разпадни кръвни
продукти, няма суспектни нискосигнални зони.
Множествени хиперинтензни в
Т2 и FLAIR образи фокуси, локализирани в субкортикалната и
дълбока бяла мозъчна субстанция на двете голямомозъчни и
малкомозъчни хемисфери и вентрално от десен таламус. Находките са рязко контурирани, с хомогенна структура, без перилезионен едем или експанзия. Калциеви отлагания двустранно в базални ядра.
Двата хипокампални дяла са
симетрични, без данни за изолирана атрофия или патологични
промени в сигналния интензитет.
Понтоцеребеларни ъгли - свободни, без обемни формации. Пространства на средно и вътрешно
ухо - без патологични промени.
Черепномозъчни нерви - без патологични промени. Селарни, параселарни и супраселарни структури - без патологични промени.
Очни булбуси и ретробулбарни
структури - без патологични промени. Околоносни синуси - нормално развити и аерирани. Петромастоидни области - намалена
аерация на двата мастоидни израстъка, по-изразено на десния,
без обемни формации или течни
колекции.
Заключение: Магнитнорезонансната находка отговаря на ра-
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нен субакутен исхемичен мозъчен инсулт в областта на десни
субталамични ядра, в басейна
на централните клонове на дясна задна мозъчна артерия (ЗМА).
Супра- и инфратенториални левкопатични фокуси с описаната
локализация. Дифузна загуба на
мозъчна материя, корелираща с
възрастта. Намалена аерация на
мастоидните израстъци.
Невросонологичното изследване установява леки атероматозни промени по хода на двете
екстракраниални каротидни артерии. Задебелена е интима-медия
комплекса до 1.4 мм. Кинкинг на
вътрешната сънна артерия (ВСА)
вляво и на вертебралната артерия
в АВ2 участък вдясно. Транскраниално няма данни за стенози и
тромбози в средна мозъчна артерия (СМА) и в задна циркулация
– ЗМА, АВ4 и артерия базиларис
(АБ, базиларна артерия - БА).
Пациентката е изпратена за
комплексна оценка от кардиолог. Пациентка с АХ на предшестваща терапия с Нолипрел и Небилет, без антиагрегант до момента. Поради установени чести
камерни и надкамерни екстрасистоли на Холтер ЕКГ е включена терапия с Пропастад 3 по 150
мг, след което екстрасистолите са
намалели. При провежданите до
момента Холтери няма данни за
предсърдно мъждене. АН 120/80.
ЕКГ демонстрира синусов ритъм,
с честота 85 уд/мин, индиферентна електрическа ос, Q-зъбец в III
и aVF, без нарушения в реполяризацията.
От ЕхоКГ има данни за умерена дегенеративна аортна инсуфициенция. Лявата камера е с лекостепенна хипертрофия. Запазени размери и обеми, съхранена
систолна функция. обеми 102/28
мл; ФИ 73%; ЛП обем 58 мл. Без
данни за ПХ в покой. От проведената телеметрия за три дни по
време на болничния престой има
единични надкамерни и камерни екстрасистоли. Без данни за

предсърдно мъждене. Предписана е терапия с Noliprel 2.5/0.625
mg по 1 т. дневно, Nebilet 5 mg 1
т. дневно, Propastad 150 mg 3 по
1 т.; ацетилсалицилова киселина
(ASA) 75 mg; clopidogrel 75 mg.
Към момента няма индикации за
включване на антикоагулант към
терапията.
При пациентката не е проведено лечение с actilyse поради
пропуснат терапевтичен прозорец. По време на болничния престой са включени интравенозни
водно-солеви разтвори, клопидогрел, Somazina, Sermion, антиаритмици и антихипертензивна терапия.
В процеса на провежданото
лечение състоянието на болната леко се подобри по отношение
на вертикалната офталмопареза и
атаксията. Изписана е на 4-ти ден
с GLCS*20 т., NIHSS*2, mRS*3.
Към антиагрегантната терапия
терапията е добавена натокиназа
(Nataspin H по 1 т. дневно), а са
спрени ASA и nicergoline.

Обсъждане
Диагнозата на някои по-леки
или специфични исхемични мозъчни инсулти във вертебробазиларната система (ВБС), проявяващи се със световъртеж, очедвигателни нарушения или атаксия, често представляват сериозен проблем за клиницистите в
спешните звена (1, 2, 3, 4).
Представяме случай на 81-годишна жена с АХ, анамнестични,
клинични и МРТ данни за остър
исхемичен мозъчен инсулт в задна
циркулация на ВБС. Засегнати са
дълбоките перфориращи клонове на дясна ЗМА при увреда предимно на ростралното интермедиално ядро на FLM (riMLF). Нарушението е станало в следобените
часове, след сън, макар и описано като внезапно, според нас не
е свързано с емболичен инцидент,
а с тромботичен ИМИ и обтурация на малки перфориращи клонове от дясна ЗМА, т.е. пaтогене-
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тично - болест на малките съдове
(small arteries disease).
Ако имаше кардиоемболичен
инцидент при възможно пароксизмално предсърдно мъждене, емболичният материал обикновено
би трябвало да засегне дисталната част на БА или вилката на двете ЗМА, или да се фиксира дистално в крайните разклонения на
ЗМА.
МРТ демонстрира лакунарна
лезия, от транскраниалната доплерова сонография (ТДС) нямаме
данни за стеноза на АБ или ЗМА.
ЕКГ и Холтер ЕКГ не показват
данни за предсърдно мъждене.
Продължителната вторична антикоагулантна или антиагрегантна терапия е спорно решение при
подобни индивидуални случаи.
Ето защо ние препоръчахме на
болната лечение с клопидогрел,
като вторична профилактика. От
предишен прием на ASA болната е имала стомашни странични
ефекти и го избягва, а ние установихме и повишение на пикочната киселина в серума.
Вместо класически витамин К
антагонист или нов перорален антикоагулант, ние добавихме и натокиназа (Nataspin Н), с цел подобряване вискозитета на микроциркулацията, намаление на тромбоцитната и еритроцитната агреагация и снижаване на риска от
повторни тромбози или образуване на микроемболи.
Нашето проучване върху тази
рядка клинична картина подкрепя
литературните данни и резултатите на други автори, че при болните с ядрена увреда на riFLM има
пареза на вертикалните сакадични
очни движения (5, 6, 7).
Отдавна е известно, че пулсионният генератор на вертикалните
сакади е ростралното интермедиално ядро на FLM (riMLF), локализиран на нивото на горния полюс на нуклеус рубер (8, 9).
Доброто познаване на анатомията и синдромологията на окуломоторните нарушения, в час-
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ност на погледните перези, както и систематичното им клинично
изследване предоставят ключ към
топичната диагностика на лезиите
(6, 7, 10, 11).
Например, хоризонталната погледна сакадична пареза се асоциира с ипсилатерална увреда на
понтинната парамедиална ретикуларна формация (PPRF). Увредата на мезенцефално разположеното интерстициално ядро
на Cajal (INC) - което е в близост и функционална обвързаност с comissura posterior, ядрото на Даркшевич и riFLM - клинично се изявява с нистагъм при
верикално задържане на погледа
(vertical gazed-evoked nystagmus),
а каудалното и дорзално ядро на
н. хипоглоси (nucleus prepositus
hypoglossi) се свързва с нистагъм
при хоризонтално задържане на
погледа (horizontal gazed-evoked
nystagmus – Фигура 2 (5, 6, 7, 9).
Интересен е въпросът защо
при унилатерална лезия вдясно,
явно под границата на таламуса и над нуклеус рубер, както се
вижда от нашето МРТ изследване (Фиг. 1), пациентката има двустранно симултантна погледна пареза? Pothalil и Gille описват случай с клиника, подобна на нашата, но при увреда в лявата страна
(12). Вероятно очедвигателната
мезенцефална ретикуларна формация е представена двустранно и дори при унилатерна увреда се нарушава общата й симултанна регулация на вертикалните
очни сакади (12, 13, 14).
Съвременната високосензитивна 3 Тесла МРТ T2-FLAIR и DWI
техника за детекция на остри или
субакутни мозъчни инсулти надшива многократно възможностите
на конвенционалната КТ при пациенти със стволови инсулти (3,
4, 14-16).
Клинична и МРТ корелация
при нашия случай потвърждава
увредата на субталамична зона,
свързана или близка с ростралното интермедиерно ядро на фас-
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цикулус лонгитудиналис медиалис
(riMLF). Наклонението на главата
при нашата пациентка и промяна
в позицията на очите във вертикален план - т.нар. contraversive
ocular tilt reaction - е към здравата, в случая лявата, страна при лезии, разположени на високо стволово ниво отдясно (17, 18). Локомоторната атаксия при нашата пациентка беше свързана с невъзможността чрез зрението си бързо да контролира изпълнението на
двигателния акт.
Времето за възстановяване на
вертикалната супрануклеарна офталмопареза при такива лезии не
е дефинирано добре в литературата, която проучихме (1,5-7, 9,
12-14, 17-19). Няма точни и множествени валидизирани наблюдения върху обратното развитие и
компенсиране на неврологичната
увреда и дефицит.
При контролния преглед на
14–я ден след лечение в клиниката нашата пациентка няма двойно
виждане. Все още персистира лекият тилт на главата и очите, при
значително подобрение на погледната пареза надолу, с леко затруднение в посока нагоре. Нестабилна е при Ромберг, без дисметрия и тремор при НПП, КСП.
Смутена е и тандемната й походка, GLCS 20 т., NIHSS 2 т., mRS
2.
При втория контролен преглед
след 28 дена, пациентката има
значително подобрение на симптомите. Няма световъртеж и замайване, съобщава за интермитентно главоболие и обща уморяемост. Няма двойно виждане, потрудно фокусира oчите си надолу,
«поради разсейване на погледа».
Липсва тилт на главата и очите,
подобрени са бързите и бавните
проследяващи вертикални погледни движения, но се забелязва все
още намалена скорост на бързите сакадичните движения нагоре.
Атаксията е значително възстановена, болната е стабилна при
Ромберг, няма дисметрия и тре-
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Фигура 1. 3Т МРТ, FLAIR изследване в сагитална (А) и коронарна проекция (Б) и DWI в аксиален план (В) на субакутната исхемична лезия,
ангажираща riMLF отдясно при нашата пациентка

FLAIR - Fluid-attenuated inversion recovery

мор. Тандемната й походка е подобрена, с минимални осцилации,
NIHSS 1 т. mRS 1.
В заключение смятаме, че нашето клинично наблюдение и данни са скромен принос към прогнозиране на еволюцията на този
рядък и изолиран синдром. При
по-горе описаната вторична профилактика и наблюдение до третия месец, при пациентката няма
рецидивиране на симптоматиката
или нов ИМИ.
* Използвани съкращения:
GLCS - Glasgow-Liege Coma Scale - GCS ≥
13 показва лека мозъчна увреда
NIHSS - National Institutes of Health Stroke
scale – скор от 1-4 т. се пирема за индикатор
на лек инсулт. Скалата варира от 0 (липса
на симптоми на инсулт) до 42 точки, в
зависимост от тежестта на инсулта.
mRS - modified Rankin scale – варира от 0
(липса на симптоми) до 6. Сбор от 3 точки
съответства на умерена увреда, сбор от
1 т. – показва липса на значима увреда,
възстановена способност за извършване
на всички обичайни всекидневни дейности,
въпреки наличието на някои остатъчни
симптоми.
Използвани източници:
1. Edlow JA., Newman-Toker D. Using the
physical examination to diagnose patients with
acute dizziness and vertigo. J Emerg Med.
2016; 50(4):617-628
2. Kattah J., Talkad A., Wang D. et al. HINTS
to diagnose stroke in the acute vestibular syndrome: three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusionweighted imaging. Stroke 2009; 40:3504–3510
3. Grewal K., Austin P., Kapral M. et al. Missed
strokes using computed tomography imaging in
patients with vertigo: population-based cohort
study. Stroke 2015; 46:108–13
4. Chalela J., Kidwell C., Nentwich L. et al.
Magnetic resonance imaging and computed tomography in emergency assessment of patients
with suspected acute stroke: a prospective comparison. Lancet 2007; 369:293–8
5. Strupp M., Hufner K., Sandmann R. Et al.
Central oculomotor disturbances and nystag-

Фигура 2. Схематична локализация на супрануклеарните цетровете в мозъчния ствол, свързани
с функциите, интеграцията и регулацията на сложните очни движения и появата на различен вид
нистагъм (препечатано от Strupp et al. Deutsch Аrzt Int 2011; 108(12):197–204)

mus: A window into the brainstem and cerebellum. Deutsches Arzteblatt International 2011;
108(12):197–204
6. Strupp M., Kremmyda O., Adamczyk C. et
al. Central ocular motor disorders, including
gaze palsy and nystagmus. J Neurol. 2014; 261
Suppl 2:S542-58
7. Pierrot-Deseilligny C. Nuclear, internuclear,
and supranuclear ocular motor disorders. Handb
Clin Neurol. 2011; 102:319-31
8. Buttner-Ennever J., Buttner- Ennever U.
The reticular formation. In: JA Buttner-Ennever (Ed.) 1988, Neuroanatomy of the Oculomotor System. Elsevier, Amsterdam, pp. 119–176
9. Buttner-Ennever J, Buttner-Ennever U., Cohen B. et al. Vertical gaze paralysis and the rostral interstitial nucleus of the medial longitudinal fasciculus. Brain 1982; 105: 125–149
10. Rucker J., Kennard C., Leigh R. The neuroophthalmological examination. In: Aminoff MJ,
Boller F, Swaab DF, editors. Handbook of Clinical Neurology: Neuroophthalmology. 2011;Vol.
102, Chapter 3. Amsterdam: Elsevier. рр.71–94
11. Kutilek P., Hozman J., Cerny R., Hejda
J. Methods of measurement and evaluation of
eye, head and shoulders position in neurological practice. In: Chen K-S, editors. Advanced
Topics in Neurological Disorders. 2012; 26–
44.10.5772/1254
12. Pothalil D., Gille M. Conjugate downward
and upward vertical gaze palsy due to unilateral rostral midbrain infarction. J Neurol. 2012;
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13. Sanchez Fernandez I., Fernandez Carbonell C., Vazquez Ortiz M., Gonzalez Alvarez
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14. Seifert T., Enzinger C., Rople S. et al. Midbrain ischemias presenting as vertical gaze palsy: value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging. Cerebrovasc Dis 2004; 18:3–7
15. Hwang D., Silva G., Furie K., Greer D.
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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.
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