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

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

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

машини: В резултат на хипогликемия, способността на пациента да се концентрира и
реагира може да се влоши. Нежелани лекарствени реакции: Много чести –
хипогликемия. Тежката хипогликемия може да доведе до загуба на съзнание и/или
гърчове и може да причини преходно или трайно нарушение на мозъчната функция или
дори смърт. Симптомите на хипогликемия обикновено възникват внезапно и могат да
включват студена пот, хладна бледа кожа, отпадналост, нервност или тремор,
безпокойство, необичайна уморяемост или слабост, обърканост, трудно концентриране,
сънливост, прекомерен глад, промени в зрението, главоболие, гадене и сърцебиене;
Чести - реакции на мястото на инжектиране (включващи хематом, болка, кървене,
еритема, възли, подуване, промяна на цвета, сърбеж, топлина и бучки на мястото на
инжектиране). Тези реакции обикновено са леки и преходни. Нечести – липодистрофия
(непрекъснатото редуване на местата на инжектиране в дадена област на инжектиране
може да помогне за намаляване на риска от развитие на тези реакции); периферен оток;
Редки – свръхчуствителност (която се проявява с подуване на езика и устните, диария,
гадене, умора и сърбеж), уртикария. Алергични реакции от “бърз тип” към самия инсулин
или помощните вещества може да са потенциално животозастрашаващи. Педиатрична
популация. Безопасността и ефикасността са демонстрирани в дългосрочно изпитване
при деца на възраст от 1 до под 18 години. Честотата, типа и сериозността на нежеланите
реакции при педиатричната популация не се различават от опита при общата диабетна
популация. Други популации Честотата, типът и тежестта на нежеланите реакции,
наблюдавани в старческа възраст и при пациенти с бъбречно или чернодробно
увреждане, не показват някакви различия спрямо по-големия опит в общата популация.
Съобщаване на подозирани нежелани реакции: Съобщаването на подозирани
нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това
позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения
продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. “Дамян Груев” № 8,
1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Предозиране: При инсулина не
може точно да се дефинира предозиране. Въпреки това може да се развие хипогликемия
в последователни стадии, ако на пациента се приложи много повече инсулин от
необходимото. Несъвместимости: Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с
никакви други лекарствени продукти. Специални предпазни мерки при изхвърляне и
работа: Tresiba® не трябва да се използва, ако разтворът не изглежда бистър и безцветен.
Пациентът трябва да изхвърля иглата след всяка инжекция. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo
Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/12/807/004.
Дата на актуализиране на текста: 02/2018. По лекарско предписание.
Референции: 1. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, et al. for the DEVOTE Study Group. Efficacy
and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine
2017; 377:723–732. 2. Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, et al. Effect of Insulin Degludec vs
Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 2 Diabetes: The SWITCH 2
Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):45–56. 3. Lane W, Bailey TS, Gerety G, et al. Effect
of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 1 Diabetes:
The SWITCH 1 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):33–44. 4. КХП на Tresiba®.
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България вече има по-големи разходи за здравеопазване спрямо
14
брутния вътрешен продукт от повечето нови страни членки на Европей75
ския съюз. Но здравно-демографският статус на българската нация продължава да се влошава, въпреки нарасналото финансиране за здравната
система, според статия на Дойче Веле.
Застаряването и свързаното с това увеличение на смъртността поставят българите сред шестте най-бързотопящи се нации в света. По коефициент на обща смъртност отдавна заемаме второ място на планетата. Общата предвидима смъртност в страната ни през последните години е два
пъти по-висока от средните стойности за ЕС. Годишно на 100 000 българи
се падат 33 000 постъпвания в близо 400-те болници в страната.
През 10-годишния период на еврочленство парите от българския държавен бюджет за здравеопазване са нараснали над два пъти, но въпреки
това дори здравноосигурените пациенти са принудени да доплащат половината от разходите за лекарства, консумативи, изследвания, консултации.
У нас разходите за здравеопазване са по-високи, отколкото в други
страни, но в отговор българите получават най-лошите услуги за средно
и силно развити икономики. Това показва Индексът на ефективността на
здравеопазването на агенция Блумбърг, който включва в себе си държавите със средна продължителност на живота над 70 години, БВП на глава от
населението над 5000 долара и население над 5 милиона души.
Над 50% от лекарите и 40% от останалия медицински персонал са в пенсионна или в предпенсионна възраст. В България на един лекар се пада една
медицинска сестра, докато в развитите страни това съотношение е средно 1
към 3. Разликата в заплатите и бонусите между най-високо и най-нископлатените лекари в страната е почти 100 пъти!
Решението, според д-р Стойчо Кацаров, директор на Центъра за защита на правата в здравеопазването, е да се приватизират държавните
болници и да се увеличи финансирането на доболничната помощ (особено на профилактиката и превенцията) за сметка на болничното лечение.
Не търпи отлагане и въвеждането на електронни здравни карти за всеки
здравноосигурен гражданин. Само така могат да бъдат проследени и контролирани медицинските статуси на хората и изразходването на средства
за тяхното здраве. Мярката ще намали и злоупотребите с парите на данъкоплатците.
Новата версия на смартуоча (умен часовник) на
Епъл, представена през
септември - Apple Watch
4, е с фокус върху здравето. Специално внимание се отделя на следенето на дейността на сърцето – часовникът ще може
да прави електрокардиограми. Следенето на сърдечния ритъм позволява сигнализиране при аритмия/предсърдно мъждене.
Гърбът на часовника е от керамика и кристал, за по-добра проникване
на радиовълните, а екранът е с 30% по-голям от този на версия 3. Цената на новия модел в САЩ започва от $399. Нов акселерометър и жироскоп
позволяват на часовника да „усеща“ падания на собственика и да бъде програмиран да прави в подобен случай автоматични спешни обаждания. „Медицинските“ функции на часовника са одобрени от американската FDA.
Приятно четене на МD
Моля, покажете го и на колега

издава:
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Първична
антибиотична
резистентност
и ефективност
на секвенциалната
терапия на
инфeкцията
с H.pylori
Секвенциалната терапия е в
състояние да доведе до ерадикация на инфекцията с Helicobacter
pylori при >93% от пациентите, инфектирани с щам, развил резистентност към едно антибактериално средство, и при
83% от инфектираните с бактерии, които са резистентни и на
clarithromycin, и на metronidazole
(1).
Честотата на първична резистентност към clarithromycin,
metronidazole и levofloxacin в
изследвания район е била висока и е нараснала сигнификантно през периода 2001-2015 година, показаха резултатите от проведено в Италия проучване, публикувани в списание Alimentary
Pharmacology and Therapeutics
(1).
Откриването на Helicobacter
pylori (H.pylori) доведе до революция в патофизиологичния
и клиничния подход при заболяванията на горния гастроинтестинален тракт (ГИТ). Бактерията причинява пептични язви, мукоза асоциирана лимфоидна тъкан (MALT) лимфоми и стомашен карцином.
Стандартните терапии на инфекцията с H.pylori разчитат на антимикробни сред-

ства (amoxicillin, clarithromycin,
metronidazole, levofloxacin или
бисмутови соли) в комбинация с
инхибитори на протонната помпа (PPI). Първичната резистентност може значително да наруши ефикасността на режимите
за ерадикация, особено на терапията с макролиди (например
clarithromycin).
Наскоро СЗО публикува първия по рода си списък на резистентни на антибиотици „приоритетни патогени“ – каталог на
12 семейства бактерии, които са
най-голяма заплаха за човешкото здраве.
Налице са три степени на
приоритет (критичен, висок и

среден), като резистентният на
clarithromycin H.pylori е разпределен в групата с висок приоритет, заедно с vancomycin–
интермедиерен или резистентен и methicillin-резистентен
Staphylococcus aureus.
Резистентността към флуорохинолони (като levofloxacin)
също може да наруши ефикасността на ерадикационните режими.
Терапията на H.pylori се базира на антибактериални средства,
които се използват и при други
инфекциозни заболявания. Тъй
като антибиотичната резистентност се развива постоянно, е задължително да се извършват пе-
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риодични оценки на нейната честота, за да може да бъде предоставена актуална информация на
лекарите за избора на най-подходящата терапия за техните условия.
Първоначално се смяташе, че
секвенциалната терапия – ерадикационен режим, който е разработен и обстойно проучен в
Италия, е по-ефективен при пациенти, инфектирани с резистентни на clarithromycin и/или
metronidazole щамове, но този
факт се подлага на съмнение от
последващи публикации и метаанализи.
Трябва да се отбележи, обаче,
че броят на включените в публикуваните проучвания пациенти с
резистентни щамове, е много малък.
Настоящето проучване има
три цели: оценка на тенденциите в честотата на първична резистентност към три антибактериални средства (clarithromycin,
metronidazole и levofloxacin),
които най-често се използват в режимите за ерадикация, в хода на 5-годишен период; оценка на ефективността на секвенциалната терапия
върху голям брой щамове, резистентни на clarithromycin и/
или metronidazole, и включване на достатъчно пациенти в изпитването, за да може да се получи достоверна оценка на ефикасността на дадена терапия при
болните, инфектирани с резистентни щамове.
През периода януари 2010-декември 2015, постъпилите в Университетската болница S. Orsola
в Болоня пациенти за горна ендоскопия на ГИТ, които са имали нелекувана до момента инфекция с H. pylori, са поканени
за участие в изследването.
На позитивните за H.pylori
пациенти е предложена ерадикационна терапия с 10-дневен секвенциален режим (стандартна доза PPI + amoxicillin

3
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Cla-I & Metro-R

Cla-I & Metro-S

Cla-R & Metro-S

Cla-S & Metro-R

Cla-R & Metro-R

Честота (%)

Cla-S & Metro-S

Честота (%)

антибактериални режима са разалнa
чувствителност
към
1 g, и двете приемани два пъти
гледани заедно (Фигура 1), се
clarithromycin. 59.2% от щадневно в продължение на пет
оказва, че само 39.1% от пацимовете са били чувствителни, а
дни, последвани от стандартентите са чувствителни на всич36.1% са били резистентни на
на доза PPI, tinidazole 500 mg и
ки изследвани медикаменти. При
clarithromycin (Фигура 2). Данclarithromycin 500 mg, всичките
останалите 60.9% е била налините от мултивариантния регреприложени два пъти на ден през
це резистентност към едно, две
сионен анализ показват, че рисследващите пет дни). Контролен
или и трите лекарствени средкът за носителство на щамове,
преглед е проведен 4-6 седмици
ства. 12.5% от участниците са
резистентни на clarithromycin, е
след приключване на терапията.
били резистентни на всички аннараснал сигнификантно с вреПреди
ендоскопията,
при
тибиотици.
мето (OR 1.15; р<0.0001).
всички пациенти е проведен
При разглеждане на данните
Модел на антимикробна
13C-урея дихателен тест. При
чувствителност към metroхората с положителен резулФигура 1. Модел на резистентност при едновременно
nidazole. 61.4% от щамоветат по време на самата гаразглеждане на сlarithromycin и metronidazole при 1325 щама
те са били чувствителни на
строскопия са взети проби от
metronidazole, а 38.6% са
антрума за микробиологично
били резистентни. Резултатиизследване и за определяне
те от мултивариантния анализ
на чувствителността към анпоказват, че рискът за носитибиотици. От антрума е взетелство на щамове, резиста и втора проба за извърштентни на metronidazole, се
ване на бърз уреазен тест.
е повишил значително с вреВзети са и биопсии за хисмето (OR 1.11; р=0.002). Остологично изследване (две
вен това, рискът е бил асопроби съответно от антрума
цииран с женския пол, докаи корпуса и една от малкато раждането и живот в Итата кривина на стомаха). Столия са били протективен факмашните или дуоденални еро(Cla - clarithromycin; Metro - metronidazole; S (susceptible) - чувствителен;
тор (OR 0.54).
зии са дефинирани като по- I (intermediate) - интермедиерен; R (resistant) – резистентен.
Модел на антимикробвърхностни нарушения на Фигура 2. Модел на резистентност при разглеждане на clarithromycin,
на чувствителност към
целостта на мукозата с диаmetronidazole и levofloxacin поотделно при 1325 щама
levofloxacin. 71.3% от бакметър <5 mm, докато язвичувствителен
териите са били чувствителте са дефинирани като порезистентен
ни на levofloxacin, 28.7% са
върхностни нарушения на
интермедиерен
били резистентни. Аналогичцелостта на мукозата с диано на другите две антибактеметър >/=5 mm. 13C-урея дириални средства, мултиварихателният тест е използван за
антният анализ е показал, че
оценка на ерадикацията 4-6
вероятносттa за носителство
седмици след приключване на
на щамове, резистентни на
терапията.
levofloxacin, е нараснала сигОценени са 1682 пациенти
нификантно в хода на времес нелекувана преди това инто (OR 1.16; р<0.0001).
фекция с H.pylori. 357 от тях
не е могло да бъдат включеТенденции в
ни в анализа - 125 не са отантимикробната
за clarithromycin и metronidazole,
говаряли на критериите за учасрезистентност между
се оказва, че 45% от щамоветие в изпитването, 79 са отказа2001 и 2015 година
те са чувствителни и към двали да участват, а при 153 не са
Статистическо значимото ната медикамента. При останабили налични проби за посявка.
растване на степените на резислите 55% е била налице резисЗа анализ на първичния показатентност към всички изследвани
тентност към единия или към
тел на проучването са останали
антибактериални средства, проудвата антибиотика. Резистент1325 пациенти.
чени през периода 2010-2015, е
ни и на clarithromycin, и на
Модели на чувствителност
потвърдено и от ретроспективmetronidazole, са били 22.6% от
и резистентност в зависимост
ния анализ на данните от клипациентите.
от изследваните антибактериничния център, където е проведено проучването, който бе пубМодел
на
антибактериални средства. Когато и трите
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терапия
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обусловени заболявания
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обусловени заболявания
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ликуван по-рано.
Както е показано на Фигура 3, с течение на времето е
установено сигнификантно нарастване на първичната резистентност към clarithromycin
(Chi2
тест
за
тенденция:
р<0.0001), metronidazole (Chi2
тест за тенденция: р<0.0091) и
levofloxacin (Chi2 тест за тенденция: р<0.0019).

такива с интермедиерна чувствителност към clarithromycin и
резистентни на metronidazole
(n=19), честотите на ерадикация
са били съответно 94.3 и 100%.
Резултатите от bootstrap анализа показват, че колкото е повисока честотата на постигане
на ерадикация при пациентската популация, толкова е по-нисък минималният брой на щамовете, които е необходимо да бъдат оценени.
За терапии, при които често-

Пациенти носители на резистентни щамове (%)

зата, формулата на приложение,
изборът на медикамент, повишаващ стомашното pH, и продължителността на лечение са важни фактори, резистентността
към антибактериални средства
остава от критично значение и
е в най-голяма степен отговорна за понижаващите се честоти
на ерадикация.
Когато трите антибактериални медикамента (clarithromycin,
Честота на ерадикация
metronidazole и levofloxacin),
при проследените
които най-често се използват в
пациенти
режимите за ерадикация, са
Фигура 3. Тенденции за резистентност към clarithromycin,
разгледани заедно, се оказва,
От 1325 оценени пациенmetronidazole и levofloxacin между 2001 и 2015 година
че повече от 60% от щамоти, 1185 са получили секвенClarithromycin Chi2 тест за тенденция: p<0.0001;
вете са били резистентни на
циална терапия. 65 за загуmetronidazole Chi2 тест за тенденция, р=0.0091;
levofloxacin Chi2 тест за тенденция: р=0.0019
поне един от тях. При оценбени от проследяване, като
ка само на clarithromycin и
за крайния анализ са остаmetronidazole, 55% от щамонали 1120 участници. Цявете са показали резистентлостните честоти на ерадиност на поне един от тях.
кация, според два вида анаОсвен това, честотата на
лизи (intention–to–treat и per
първична
резистентност към
protocol), са били съответно
Резистентни на clarithromycin
clarithromycin,
metronidazole
91.1 и 93.7%.
Резистентни на metronidazole
и levofloxacin се е увеличиКогато
чувствителностРезистентни на levofloxacin
ла значително през периода
та към clarithromycin и
Години
2001-2015 година. Tова поmetronidazole е взета предФигура 4. Честоти на постигане ерадикация със секвенциална
вишение е потвърдено и от
вид (Фигура 4), честотата на
терапия при носителите на щамове, резистентни на clarithromycin
ретроспективен анализ на
постигане на ерадикация при
и/или metronidazole
публикувани по-рано данни
болните, инфектирани с щаот същите автори.
мове, чувствителни и на двеПромените в честотата на
те антибактериални средства
първичната
резистентност
(n=527), е била 97.3%, дозависят главно от приема на
като при резистентните на
антибиотици в дадена геоclarithromycin и чувствителграфска област. Резултатите
ните на metronidazole (n=151)
от проведено в Северна Аметя е била 93.4%.
рика мултицентърно изследЧестота на ерадикация (%)
Аналогично,
честоване показаха резистентност
тата
на
ерадикация
е
тата
на
ерадикация
варира
межу
от
10.2% за clarithromycin и от
била 96.1% при носители75
и
85%,
би
могло
да
се
изчис29.1%
за metronidazole.
те на щамове, резистентни на
ли, че е необходимо анализираВ
допълнително
крос-сеmetronidazole, но чувствителни
не на данните на 98 до 144 пацикционно изпитване (включвакъм clarithromycin (n=152). Обенти, за да се получи достоверна
що почти 90.2% мъже) е усратно, само при 83.1% от паи последователна оценка на честановено, че резистентностциентите, инфектирани с резистотата на ликвидиране на инфекта към clarithromycin е 16.4%,
тентни и на clarithromycin, и на
цията.
към metronidazole - 20.3% и към
metronidazole, бактерии (n=236)
levofloxacin - 31.3%. Според
е постигната ерадикация.
Обсъждане
системен преглед, в Южна АмеПри
участниците,
инфекИма няколко фактора, които
рика тези проценти са съответтирани с щамове с интермемогат да окажат влияние върху
но 12, 53 и 15%.
диерна
чувствителност
към
ефикасността на терапията на
В Япония се съобщава за наclarithromycin и чувствителни на
инфекцията с H. pylori. Въпреки
растване на резистентността
metronidazole (n=35), както и с
че лекарственото средство, до-
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към clarithromycin от 18.9 на
27.7% през периода между 2002
и 2005 година, докато резистентността към metronidazole е
останала относително постоянна (3.3 до 5.3%).
В Европа са установени следните честоти на резистентност: 17.5% за clarithromycin,
14.1% за levofloxacin и 34.9% за
metronidazole. Резистентността
към clarithromycin и levofloxacin
е сигнификантно по-висока в
Южна, в сравнение със Северна Европа.
Установените в представеното проучване степени на резистентност към clarithromycin и
levofloxacin са по-високи от регистрираните за Европа. Но данните в настоящето изследване
са получени само от един третичен център, докато тези в европейското проучване идват от
различни центрове в няколко
държави. Освен това, е възможно приемът на clarithromycin и
levofloxacin по повод на инфекциозни заболявания да бъде висок в Италия.
Например, данните от рандомизирано контролирано проучване, проведено в Южна Италия през периода 2008-2009 година, показват, че честотата на
първична резистентност към
levofloxacin е 3.7%.
През 2007 година, обаче, в
Северна Италия е установена
честота на първична резистентност към levofloxacin от 16.2%,
което поставя въпроса за евентуалното наличие на градиент
юг-север. Има поне три важни
последствия от тези резултати:
1. Тъй като всички режими за
ерадикация са базирани на антимикробни средства, които се
използват и за други инфекциозни заболявания, е необходимо
регионалните здравни власти да
провеждат редовно мониториране на първичната резистентност
на H. pylori (както и на други
микроорганизми).

Tова би довело до подобряване на използването на подходящи антибактериални средства, а също така представлява
индиректен индикатор за тяхната употреба (или свръхупотреба) в популацията.
2. Високата честота на първична
резистентност
към
levofloxacin, установена в района на провеждане на изпитването, показва, че който и да било,
базиран на levofloxacin, режим
(троен или четворен) трябва да
се използва с повишена предпазливост.
3. Проучванията, оценяващи ефикасността на даден режим за ерадикация на H. pylori,
особено при нелекувани преди това пациенти, трябва винаги да включват определяне
на чувствителността. Този подход се промотира от 2001 година насам.
Данните за ефикасността на
терапевтичните режими без изследване на чувствителността
не позволяват резултатите да се
разглеждат в правилната перспектива: различните терапии
могат да водят до различни резултати в отделните райони поради различните честоти на резистентност.
Другата цел на изследването е била да се оцени ефикасността
на
секвенциалната терапия при пациенти, инфектирани с щамове, резистентни на clarithromycin и/или
metronidazole.
Получените резултати показват, че този режим е високо
ефикасен при инфекции с бактерии, които са резистентни на
clarithromycin и чувствителни
на metronidazole, както и чувствителни на clarithromycin и резистентни на metronidazole, с
честота на ерадикация над предложената гранична стойност от
>/=90%.
Ефикасността на секвенциалната терапия при инфектирани-

Брой 4, 2018

те с бактерии, които са резистентни и на clarithromycin, и на
metronidazole, е била субоптимална (83.1%).
Тази честота на ерадикация,
обаче, е сходна на докладваната в наскоро публикуван консенсусен документ за несъдържаща бисмутови соли четворна терапия при същите клинични условия.
Проведено през последните години европейско рандомизирано контролирано проучване, в което пациентите са
приемали капсула, съдържаща
bismuth subcitrate, metronidazole
tetracycline, заедно с omeprazole,
съобщава за степени на ерадикация, много по-високи от предложената гранична стойност от
>/=90%, при пациентите, инфектирани с щамове с двойна резистентност.
Въпреки че според съвременните препоръки този режим на
ерадикация се препоръчва като
първа линия на терапия при
тези пациенти, са необходими
проучвания с достатъчно голям
брой резистентни щамове, за да
може да се потвърди, че този
подход е оптималната стратегия
за ерадикация на инфекцията с
H. pylori при тези предизвикателни клинични условия.
Основното предимство на
проучването е големият брой на
резистентни щамове, които са
анализирани. При малък брой
проби преместването само на
един пациент от популацията с
ерадикирана инфекция към тази,
при която инфекцията не е ликвидирана, ще повлияе на честотата на ефективна ерадикация
с поне 10% - повече от достатъчно, за да окаже ефект върху
клиничните заключения. (ЗВ)
Използван източник:
1. Gatta L., Scarpignato C., Fiorini G. et al. Impact of primary antibiotic resistance on the effectiveness of sequential therapy for Helicobacter Pylori infection: Lessons from a 5-year
study on a large number of strains. Aliment
Pharmacol Ther. 2018;47(9):1261-1269 https://
www.medscape.com/viewarticle/895482
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Dupilumab
- нова
обещаваща
терапия
на атопичния
дерматит
при
възрастни
пациенти
Dupilumab
(Dupi-xent
на
Sanofi) е ново биологично средство, което привлича вниманието на дерматолозите. Медикаментът беше одобрен през септември 2017 година от Европейската лекарствена агенция
(ЕМА) за лечение на умерено
тежък до тежък атопичен дерматит (АД) при възрастни пациенти, нуждаещи се от системна
терапия (1-6).
Медикаментът беше одобрен
през март 2017 година, със същата индикация, и от Американската агенция по храните и
лекарствата (FDA).
Dupilumab може да се използва като дългосрочна терапия – самостоятелно или в
комбинация с топикални кортикостероиди, за постигане на
контрол на умерено тежкия до
тежък АД при възрастните.
Представлява човешко моноклонално антитяло, инхибиращо прекомерното сигнализиране от интерлевкин (IL)-4
и IL-13, за които се смята, че
са първичните фактори, допринасящи за хронифициращото
възпаление не само при АД,
но и при други заболявания.
„Dupixent атакува подлежащата причина за възникването
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на атопичния дерматит, спомагайки за нормализирането на
кожата, за справяне с персистиращия изтощителен сърбеж
и за подобряване на цялостното качество на живот,“ според
д-р Elias Zerhouni, MD, президент на Global Research and
Development в Sanofi (2).
Това лечение е особено подходящо за пациенти, претърпяли неуспех от наличните до
момента лекарствени средства,
или за случаи, които имат противопоказания за друга системна терапия.
Dupilumab се прилага чрез
предварително заредена спринцовка за подкожно инжектиране.

Атопичен дерматит
при възрастните

Атопичният дерматит засяга не само децата (3). Въпреки
че заболяването най-често се
изявява за първи път в ранното детство и преди двегодишна възраст, то невинаги преминава с израстването. Около
10% от пациентите продължават да страдат от екзема като
възрастни, като това значително нарушава качеството им на
живот.
АД при възрастните може
да бъде сериозно увреждащо
състояние. Характеризира се
с хронифициращи, задебелени и еритемни лихенифицира-

Брой 4, 2018

ни плаки, понякога с изолирани сърбящи папули. В допълнение към хроничната екзема,
болните често страдат от изостряния на заболяването c оформяне на везикули или ексудативни, мацериращи, лезии.
Сърбежът обикновено е интензивен, което се отразява на
качеството на живот - настроението, съня и всички нормални всекидневни активности.
При възрастните, АД засяга
части на тялото, различаващи
се от локализациите при децата. Най-често са обхванати ръцете, лицето и особено клепачите, както и големите кожни
гънки.
Възпалителните
изостряния могат да засегнат кожата
на цялото тяло – еритродерма.
Тези състояния са сериозни и
могат допълнително да се усложнят с добавянето на инфекциозни или метаболитни нарушения, изискващи хоспитализация.
Одобрението на Dupixent от
EMA е резултат от проучвания
с участието на около 3000 пациенти с умерено тежък до тежък АД, които са получавали
dupilumab като монотерапия
(LIBERTY AD изпитванията,
включващи SOLO 1, SOLO 2,
CHRONOS) или в комбинация
с топикални кортикостероиди
(SOLO-CONTINUE и CAFE).

CHRONOS
Проучването се основава
на проведени предварително
16-седмични изпитвания, демонстриращи, че самостоятелното използване на моноклоналното антитяло dupilumab
води до сигнификантно подобряване на симптомите на
умерено тежкия до тежък АД,
с приемлив проф ил на безопасност.
Участниците в CHRONOS са
740 възрастни с умерено тежък до тежък АД и с незадово-
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Таблица 1. Постигане на комбинираните първични цели
Крайна цел
Седмица 16
EASI 75
IGA 0/1
Седмица 52
EASI 75
IGA 0/1

Dupilumab веднъж седмично, % Dupilumab веднъж на всеки
две седмици, %

Плацебо-група р-стойност

64
39

69
39

23
12

<0.001
<0.001

64
40

65
36

22
13

<0.001
<0.001

лителен отговор към топикалните кортикостероиди (ТКС),
рандомизирани в един от трите
изпитвани терапевтични режима за период от една година:
dupilumab 300 mg веднъж седмично; dupilumab 300 mg веднъж на всеки две седмици или
плацебо.
Oсвен това, всички болни
са получавали ТКС с ниска до
умерено силна потентност, с
възможност да бъдат редуцирани или спряни напълно.
Изследването е имало две
крайни цели: подобрение със
75% на скора за площта и тежестта на екземата (Eczema
Area and Severity Index - EASI
75) и подобрение на глобалния скор за оценка на изследователя (Investigator Global
Assessment score) до 0 или 1
(IGA 0/1), индикиращо чиста
или почти чиста кожа, с понижение на изходните стойности
с поне 2 точки (Таблица 1).
В групите с dupilumab, сърбежът се е понижил още на
втората седмица, като този
ефект се е задържал през цялата година. Медикаментът е
толериран добре. Неочаквана
нежелана лекарствена реакция

при получавалите dupilumab е
била появата на конюнктивит,
наблюдаван при 14-19% от пациентите.
Друг страничен ефект, който
си струва да се отбележи, е реакция на мястото на инжектиране, настъпила при 15-19% от
лекуваните с dupilumab и при
8% от получавалите плацебо.
Съществуват пациенти с неблагоприятен ход на заболя-

Dupilumab е първата системна терапия, която е в състояние коренно да промени
съдбата на тези пациенти, като
им осигури дългосрочен и безопасен контрол на заболяването.
При
участниците
в
CHRONOS средната телесна
повърхност, засегната от екземата, е била 55%. За тези пациенти локалната терапия не е
алтернатива, а пруритусът се
явява водещ симптом, нарушаващ нормалния ритъм на живота.

SOLO 1
и SOLO 2

ването, при които атопичният
дерматит не може да бъде контролиран с ТКС. Преди дупилумаб, единствената терапевтична алтернатива за тези болни са били системните имуносупресори, които потискайки
цялата имунна система, предизвикват риск от възникване
на редица странични ефекти.

Приложението на dupilumab
води до сигнификантно подобрение на симптомите на АД,
включително сърбежа, тревожността и депресията, както и
общото качество на живот, в
сравнение с плацебо.
Това показват резултатите
от фаза 3 проучванията SOLO
1 и SOLO 2, представени на
25-ия Конгрес на Европейската академия по дерматология и
венерология във Виена и бяха
публикувани в New England
Journal of Medicine (1).

Таблица 2. Подобрение на атопичния дерматит на седмица 16
Плацебо Dupilumab на всеки
две седмици, %
IGA (SOLO 1) 10
38
IGA (SOLO 2) 9
36
EASI-75
15
51
(SOLO 1)
EASI-75
12
44
(SOLO 2)

Dupilumab веднъж седмично, % р-стойност спрямо плацебо
37
36
53

<0.001
<0.001
<0.001

48

<0.001
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Водещият изследовател д-р
Simpson и колегите му са изследвали 671 възрастни с умерено тежък до тежък АД в
SOLO 1 и още 708 такива пациенти в SOLO 2. При всички
участници медикаментите за
топикално приложение са били
или противопоказани, или не
са осигурявали адекватен контрол. Двете изпитвания са рандомизирани, плацебо-контролирани и с идентичен дизайн.
Пациентите са рандомизирани в съотношение 1:1:1 да получават в продължение на 16
седмици dupilumab (300 mg)
подкожно или плацебо всяка седмица или същата доза
dupilumab през седмица, с редуване на плацебо. Не е било
позволено приложението на
други медикаменти.
Първичният показател за
ефективност е бил процентът
на пациентите, които са имали
и IGA скор 0 или 1 (чиста или
почти чиста кожа), и понижение с поне 2 точки (спрямо изходните стойности) на този показател на седмица 16.
Пациентите са били с умерено тежък до тежък АД, със
средно 50% телесна повърхност (BSA), засегната от АД,
и със средна продължителност
на заболяването от 25 години. В началото на изпитването
техният IGA скор е бил >/=3, а
EASI скорът - >/=16.
В SOLO 1 първичният критерий е изпълнен при 85 пациенти (38%) от получавалите dupilumab през седмица и
при 83-ма (37%) от лекуваните с dupilumab всяка седмица, спрямо 23-ма участници
(10%) от получилите плацебо
(р<0.001 и за двете сравнения)
(Таблица 2).
Резултатите
са
сходни в SOLO 2, като първичният показател за ефективност е постигнат при 84 учас-
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тници (36%) от получавалите
dupilumab през седмица и при
87 от болните (36%), лекувани с dupilumab всяка седмица,
спрямо 20 участници (9%) от
плацебо-групата (р<0.001 за
двете сравнения).
Освен това, на 16-ата седмица, и в двете изпитвания е наблюдавано подобрение от поне
75% на EASI при значително
повече пациенти от лекуваните
с един от двата режима на приложение на dupilumab, спрямо
участниците от плацебо-групата (р<0.001 за всички сравне-

ния).
Dupilumab също така е асоцииран с подобряване и на
други клинични показатели,
включващи редукция на сърбежа и на симптомите на тревожност и депресия, както и с
подобряване на качеството на
живота. Локалните реакции на
инжекционното място и появата на конюнктивит са били
по-често срещани при получавалите dupilumab, отколкото в
плацебо-групата.
Повлияването на пруритуса е сред вторичните показатели за ефективност. Но “сърбежът е най-важният симптом за
пациентите“ с АД, според д-р
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Simpson.
„Има значителна редукция
на този показател още от втората седмица при двете групи с dupilumab спрямо плацебо, като този ефект се е задържал до 16-ата седмица,” докладва изследователят.
В сравнение с понижаване с
10 до 12% на скора за пруритус (Pruritus Numerical Rating
Score) при плацебо-групата,
dupilumab е бил асоцииран с
намаляване на сърбежа с 36 до
41%.
При лекуваните с dupilumab
пациенти се съобщава също
така за по-голямо подобряване на
качеството на живот, оценено чрез Dermatology
Life Quality Index (DLQI) и
чрез Patient-Oriented Eczema
Measure (POEM), съпоставено
с плацебо.
Dupilumab е обещаваща алтернатива за възрастните пациенти с АД, при които останалите средства за системно
приложение са недостатъчно
ефективни. (ЗВ)
Използвани източници:
1. www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004390/WC500236507.pdf
2. http://news.sanofigenzyme.com/pressrelease/dupixent-dupilumab-showed-positive-phase-3-results-adolescents-inadequately-controlled
3. Bruin Weller M., Rockmann H., Knulst
A., Bruijnzeel-Koomen C. Evaluation
of the adult patient with atopic dermatitis. Clin Exp Allergy.2013;43(3):279-91
www.jaci-inpractice.org/article/S22132198(17)30615-3/pdf
4. Simpson E., Bieber T., Guttman-Yassky
E. et al. Two phase 3 trials of dupilumab
versus placebo in atopic dermatitis. N Engl
J Med 2016; 375:2335-2348 doi: 10.1056/
NEJMoa1610020 www.nejm.org
5. 25th European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress:
Abstract D3T01.1C. Presented October 1,
2016, Vienna
6. Salamon M. Atopic dermatitis in adults
tough nut to crack. Medscape Medical News www.medscape.com/viewarticle/883579
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Ползи от
empagliflozin
за подобряване
на преживяемостта при
ЗД тип 2: има
ли значение
намаляването
на плазмения
обем?
Ефикасността
на
empagliflozin
(Jardiance®,
Boehringer Ingelheim/Lilly)
за понижаване на сърдечносъдовата смъртност при пациенти със захарен диабет
тип 2 (ЗДТ2) и висок изходен риск за съдови събития
се определя до голяма степен (около 50%) от влиянието, което оказва медикаментът върху плазмения обем, показват последните данни от posthoc медиаторен анализ* на авторите на проучването на EMPAREG OUTCOME**, публикувани
в Diabetes Care (1).
Това проучване, от типа CVOT
(Cardiovascular Outcome Trial), бе
проведено с цел да оцени сърдечносъдовата безопасност на този
инхибитор на натриево-глюкозния котранспортер тип 2 (sodium
glucose cotransporter 2) - SGLT-2i.
Популацията,
участвала
в
EMPA-REG OUTCOME, е на
средна възраст 63 години и с дългогодишен ЗДТ2 (>10 години при
57%), като над 99% са с установено сърдечносъдово заболяване
(ССЗ) - 76% са с исхемична болест на сърцето и 47% - с преживян миокарден инфаркт.
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Резултатите от EMPA-REG
OUTCOME бяха представени
по време на научните сесии на
American Diabetes Association
(ADA) през юни 2016 година. Те показаха, че терапията с
empagliflozin за период от около три години е довела до значимо понижение на сърдечносъдовата смъртност с 38% (hazard
ratio - HR 0.62; 95% CI 0.49-0.77,
p<0.001) и на общата смъртност с
32% (HR 0.68; 95% CI 0.57-0.82;
р<0.001), в сравнение с плацебо,
при над 7000 пациенти със ЗДТ2
и изявено ССЗ.
През последните 18 месеца експертите по ендокринология и кардиология продължават да обсъждат на научни форуми и в медицинската литература кой е най-

вероятният механизъм (най-вероятно комбинация от механизми с
адитивно действие), който стои
зад този твърде желан ефект на
empagliflozin при пациентите със
ЗДТ2 и придружаващ висок сърдечносъдов риск.
Най-разпространено е становището, че глюкозо-понижаваща
ефикасност на медикамента не е
единствената причина за подобряване на преживяемостта при тази
високорискова популация пациенти.
Чрез медиаторен анализ изследователският екип, провел EMPAREG OUTCOME (Inzucchi и сътр.),
демонстрира, че около половината
от ефекта на empagliflozin за намаляване на смъртността, в сравнение с плацебо, може да се обясни с постиганите от него промени
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в хематокрита и хемоглобина (съответно 51.8% и 48.9% от редукцията на риска), както и с повлияване, но в по-лека степен (максимално 29.3%), на изходните нива
на пикочната киселина, плазмената глюкоза и гликирания хемоглобин (HbA1c).
Промените в маркерите за
плазмен обем са най-важните медиатори за понижаване на риска
от сърдечносъдова смърт при лекуваните с empagliflozin спрямо плацебо, е основният извод на
Inzucchi и сътр.
Ето и аргументите в подкрепа
на това ново твърдение:
Разликата в смъртността, в
сравнение с плацебо-групата, е
наблюдавана много рано в хода на
проучването – кривите на KaplanMeier между двете групи се
различават още на третия
месец, когато е много рано
да се прояват ефектите на
медикамента върху традиционните рискови фактори,
водещи до атеросклероза.
Промените в хематокрита,
от порядъка на около +3%
в рамото на empagliflozin, е
показател за намаляване на
плазмения
(вътресъдовия)
обем и този хемодинамичен ефект
определя около 50% от установените ползи на медикамента.
Емпаглифлозин е постигнал понижение на HbA1c с 0.45%, на
систолното артериално налягане с 4 mmHg, на пикочната киселина с 6% и на телесното тегло с
3%. Комбинираното подобрение
на тези традиционни рискови фактори оказва влияние върху смъртността от порядъка на максимално 29.3% (много по-ниска степен
от промените в плазмения обем).
В рамото с емпаглифлозин е
регистрирано понижение и на относителния риск от сърдечна недостатъчност, налагаща хоспитализация с 35% (HR 0.65; 95% CI
0.50-0.85; р=0.002). Ползите от
медикамента в това отношение са
наблюдавани и при случаи, които
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Сърдечносъдовата смърт може да атакува пациентите с диабет
тип 2 и установено СС заболяване по всяко време, въпреки
ендокринология
оптималното лечение ||¶§

Сражавайте Се СъС
СърДеЧНОСъДОвата СМърт
Сега, пОвеЧе От вСякОга§

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

BG/SYN/0118/00001

JARDIANCE®
и SYNJARDY®

продуктова информация

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

II JARDIANCE® е демонстрирал понижаване на относителния риск от СС при пациенти с недостатъчен контрол на диабет тип 2 (изходен HbA1c 7-10%) и установено СС (коронарна артериална болест, периферна
артериална болест, прекаран миокарден инфаркт или инсулт).1-3 § Empagliflozin в сравнение с плацебо, добавени към стандартна терапия. ¶ Стандартното лечение включва сърдечносъдова терапия и
глюкозопонижаващи лекарствени средства, давани по преценка на съответния лекар-изследовател.1,2 # HR=0.62 (95 % CI: 0.49, 0.77) P< 0.001; HR, hazard ratio (коефициент на риска); * RR, relative risk (относителен
риск).
Лекарствени продукти по лекарско предписание. Преди да предпишете JARDIANCE® или SYNJARDY®, моля, прочетете съответната актуална Кратка характеристика на продукта1,2, достъпна на уебсайта на
Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu/. Дозови форми, налични в България: Jardiance® (empagliflozin 10 mg) филмирани таблетки; Synjardy® (empagliflozin 5 mg/metformin hydrochloride
850 mg); Synjardy® (empagliflozin 5 mg/metformin hydrochloride 1000 mg) филмирани таблетки.
▼ Тези лекарствени продукти подлежат на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
всяка подозирана нежелана реакция.
Източници: 1. КХП JARDIANCE®, 31.05.2018 г. 2. КХП SYNJARDY®, 31.05.2018 г. 3. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empaglifl ozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015.
doi:10.1056/NEJMoa1504720.

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон България КЧТ
Адрес: гр. София 1505, бул. Ситняково 48, ет. 8, Сердика Офиси 808, 807А, тел.: 02/958 79 98
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са без анамнеза за СН в началото на проучването. Реално, само
10% от участниците (706/7020) са
с установена СН към момента на
включването им в проучването.
Постигната редукция в честотата на хоспитализациите поради СН показва, че емпаглифлозин
може да оказва благоприятно влияние върху риска както за новопоявила се СН, така и за влошаване на подлежаща (или недиагностицирана преди това) СН.
От клинична гледна точка, тези
наблюдения могат да наклонят
везните в полза на empagliflozin
като средство на избор за допълваща metformin терапия при пациенти със ЗДТ2 и изявено ССЗ,
особено при случаите с придружаваща диабета СН, смята д-р
Inzucchi.
Този изследовател препоръчва следното терапевтично поведение: ако пациентът със ЗДТ2 има
атеросклеротично ССЗ и запазена камерна функция, да се избира empagliflozin или друг клас антидиабетно средство, също с установена сърдечносъдова безопасност, като допълваща метформин терапия.
Но, при случаите със ЗДТ2,
които имат придружаваща СН,
имайки предвид резултатите от
проведения медиаторен анализ,
емпаглифлозин трябва да има предимство (предпочитан избор).
Все пак, очакват се резултатите от проучвания, в които
участват популации със СН като
EMPEROR-Reduced, EMPERORPreserved и Dapa-HF, които да потвърдят, че това е най-правилният подход.
Ползите от емпаглифлозин са
наблюдавани на фона на прилагана почти оптимална кардиологична терапия за контрол на артериалното налягане, плазмените
липиди и коагулационния статус
(95% от участниците са получавали антихипертензивни средства,
81% са взимали инхибитори на
ангиотензин-конвертиращия ен-
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зим/ангиотензин рецепторни блокери, 65% - бета блокери; 43% диуретици, 77% - статини и 83% ацетил салицилова киселина).
Способността на empagliflozin
да постига допълнително понижение на остатъчния риск показва, че той има адитивно кардиопротективно действие, което може
да се дължи на хемодинамични
ефекти (понижаване на плазмения
обем, симпатиколиза и намаляване на системната съдова резистентност); индуциране на осмотична диуреза и натриуреза, повлияване на активността на локалната и системната ренин-ангиотензин-алдостеронова система.
Сходно на диуретиците в проучвания за повлияване на артериалната хипертония, емпаглифлозин понижава смъртността и
честотата на СН. Сходно на бета
блокерите в проучванията за повлияване на СН, този медикамент
понижава честотата на СН.
Всичко това показва, че
empagliflozin, извън глюкозо-понижаващия си ефект, има сърдечносъдово протективно действие
или, че представлява кардиологично средство, което има антихипергликемични свойства.
Редукцията с 0.45% в изходното ниво на HbА1с с empagliflozin,
в сравнение с плацебо, в EMPAREG OUTCOME може да се очаква, че ще понижи броя на смъртните случаи с 4.5 на 1000 лекувани с този медикамент пациенти
годишно.
Редукцията, наблюдавана в
това проучване, обаче, е 9.2 на
1000, което потвърждава, че постиганата от емпаглифлозин подобрена преживяемост (допълнително намаление на смъртните
случаи с 4.7 на 1000 годишно) се
дължи на други механизми, които
надхвърлят антидиабетния ефект
на медикамента. (ДЯ)
* Медиаторен анализ – за установяване на
медиаторни влияния на отделните фактори в
модела (медиаторна зависимост чрез екстраполация; директни и индиректни връзки между изследваните феномени).

Брой 4, 2018

Целта на настоящия анализ е да установи кои
разлики в променливите величини в групата
на активно лечение са довели до понижение
на риска за сърдечносъдова смъртност.
Изследвани са ефектите на потенциалните
медиатори, идентифицирани post hoc, върху
степента на вероятността за сърдечносъдова
смърт при терапия с empagliflozin спрямо
плацебо.
** EMPA-REG OUTCOME - Empagliflozin
Cardiovascular Outcome Event Trial in Type
2 Diabetes Mellitus Patients-Removing Excess
Glucose
*** Jardiance® (еmpagliflozin) и Synjardy®
(empagliflozin и metformin) са регистрирани
в България
За допълнителна информация:
w w w. a m j m e d . c o m / a r t i c l e / S 0 0 0 2 9343(17)30459-X/fulltext
w w w. a m j m e d . c o m / a r t i c l e / S 0 0 0 2 9343(17)30458-8/fulltext
Използван източник:
1. Inzucchi S., Zinman B., Fitchett D. et al.
How does empagliflozin reduce cardiovascular
mortality? Insights from a mediation analysis
of the EMPA-REG OUTCOME trial. Diabetes
Care 2018 Feb; 41(2): 356-363 http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/41/2/356.
full.pdf

Alendronate
намалява
сърдечносъдовия риск
след бедрени
фрактури
Alendronate намалява значително риска за сърдечносъдови събития при пациенти на терапия с
бисфосфонати след бедрени фрактури, показаха резултатите от
първото мащабно популационно
проучване в тази област, публикувано в Journal of Bone and Mineral
Research (1).
Бедрените фрактури са свързани с повишен риск за сърдечносъдови събития като миокарден инфаркт, инсулт и повишена сърдечносъдова смъртност. Съдържащите азот бисфосфонати се препоръчват за вторична превенция при
пациенти, преживели фрактури
поради слабост на костите (нама-
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лена плътност и повишена чупливост). Въпреки това, те не се използват достатъчно в клиничната практика, поради потенциални
странични ефекти.
Цел на настоящето проучване е да оцени риска за сърдечносъдови събития при приложението на alendronate като първа линия терапия при пациенти с бедрени фрактури в реалния живот. За целта, авторите са
провели ретроспективно кохортно изследване на пациентска база-данни в Хонг Конг за периода 2005-2016 година. В окончателния анализ са включени 34
991 пациенти на средна възраст
82 години (над две трети
жени), като 8.2% са получавали терапия за остеопороза през първата година след дехоспитализацията, а 13.2% са лекувани към момента на приключване на проучването.
За оценка на риска за
сърдечносъдова
смъртност, миокарден инфаркт
и инсулт е използван Cox
регресионен анализ, като
са сравнени пациенти на
терапия с alendronate и
други антиостеопоротични медикаменти, с нелекувани пациенти. За оценка
на ефектите за продължителен период от време, показателите за краен изход са оценени
на първата, третата, петата и десетата година.
От общия брой 34 991 пациенти с новодиагностицирани бедрени фрактури, 4 602 (13.2%)
са получили антиостеопоротично лечение за периода на проследяване. Те са били сравнени
с 13 568 пациенти, които не са
получавали терапия за остеопороза.
Резултатите от анализа показват, че alendronate е свързан
със значително по-нисък риск
за сърдечносъдова смърт и миокарден инфаркт на първата го-

дина, както и с намален риск за
инсулт на петата (р=0.049) и десетата година от проследяването (р=0.065). От друга страна,
подобна връзка между strontium
ranelate и риска за сърдечносъдови събития не е наблюдавана.
По-малка група (4 593 пациенти) на антиостеопоротична терапия (67% на alendronate, в повечето случаи прилаган седмично) са сравнени с 123 568 пациенти, които не са получавали лечение. Средният период на проследяване е бил 1 340 дни.
Резултатите на първата година показват, че рискът за сърдечносъдови събития е бил зна-

чително по-нисък (с 67%) при
alendronate, отколкото при контролната група пациенти без терапия (р<0.001). По подобен начин, рискът за миокарден инфаркт е бил с 45% по-нисък при
приложението на alendronate
(p=0.014). Рискът за инсулт на
петата и десетата година е бил
по-нисък съответно с 18% и
17% в групата с alendronate, в
сравнение с пациентите, които
не са получавали терапия.
Във вторичен анализ, авторите са проучили ефектите от приложението на другите бисфосфонати (ibandronate, risendronate и
zolendronate), като са установи-
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ли подобни сигнификантни зависимости.
Извършен е подгрупов анализ
отделно при жени и мъже. Доказано, че при жените alendronate
намалява риска за сърдечносъдова смъртност и миокарден инфаркт, докато при мъжете намалява сърдечносъдовата смъртност, но няма протективен ефект
за миокарден инфаркт.
Бисфосфонатите вероятно намаляват сърдечносъдовия риск
чрез индиректно таргетиране на
мевалонат, който се блокира и
от статините чрез инхибиране
на HMG-CoA редуктазата, и по
този начин намаляват нивата на
холестерола.
Според авторите, резултатите са от значение
и за дизайна на рандомизирани клинични проучвания с нови медикаменти за лечение на остеопороза, където за сравнение често се използва
alendronate.
Например,
наскоро
американската FDA изиска допълнителна информация, за да одобри
romosozumab на Amgen,
тъй като в предоставените изследвания той е показал по-висока честота
на неблагоприятни сърдечносъдови събития, в сравнение с alendronate. Възможно е
обаче тази разлика по отношение на сърдечносъдовия риск да
се дължи предимно на потенциално протективните ефекти на
alendronate, отколкото на увеличени сърдечносъдови събития
при romosozumab. (ИТ)
За допълнителна информация:
В Mедицинска База Dанни (http://spisaniemd.bg) намерите над 50 статии, свързани с
диагнозата и лечението на остеопорозата
Използван източник:
1. Sing C., Wong A., Kiel D. et al. Association of Alendronate and Risk of Cardiovascular Events in Patients With Hip Fracture J Bone Miner Res. Published online May
9, 2018 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
pdf/10.1002/jbmr.3448
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Очакваме
новите
указания на
ADA/EASD
за лечение
на ЗДТ2

и metformin остават средство на
първи избор за терапия на пациентите със ЗДТ2.
Изборът на втора линия терапия зависи от това дали съответният пациент има придружаващо
сърдечносъдово заболяване (CCЗ)
или не.
Ако пациентът е с установено ССЗ, то изборът на глюкозопонижаващо средство зависи от
неговата бъбречна функция, което означава: скорост на гломерул-

Представяме ви накратко най-важните моменти
в работната версия на новото съвместно ръководство на Американската диабетна асоциация (ADA)
и Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) за терапевтично
поведение при захарен диабет тип
2 (ЗДТ2). Тя бе широко обсъдена
през юни на двучасов симпозиум,
провел се по време на тазгодишните научни сесии на ADA. Документът ревизира предишните указания на двете организации, публикувани и въведени в клиничната
практика през 2015 година.
Окончателният вариант ще
бъде представен на 5 октомври в
Берлин по време на 54-ия конгрес
на EASD и ще бъде публикуван в
изданията на двете организации Diabetes Care и Diabetologia.
Промяната в стила на живот

на филтрация (eGFR) над или под
45 ml/min.
За пациенти със атеросклеротично ССЗ (AССЗ) или със сърдечна недостатъчност (СН) са
разработени отделни терапевтични алгоритми.
Ако конкретният случай е със
АССЗ, препоръката е да се предпочита антидиабетно средство
за понижаване на сърдечносъдовия риск като инхибитор на натриево-глюкозния котранспортер
-2 (SGLT-2i) или някои от рецепторните агонисти на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1 RA) с ус-

тановени сърдечносъдови ползи.
Трябва да се има предвид, че употребата на SGLT2-i зависи от бъбречната функция.
При случаите, при които водеща е СН, се предпочита SGLT-2i,
който е доказал в проучвания за
оценка на сърдечносъдовата безопасност, че подобрява сърдечната
функция, но при условие, че пациентът има адекватна бъбречна
функция. Алтернативният избор е
GLP-1 RA с доказани сърдечносъдови ползи.
Ако конкретният пациент няма установено ССЗ,
то могат да се прилагат и
други глюкозопонижаващи
средства, но сулфонилурейните препарати отстъпват назад в стъпаловидния
алгоритъм. За втора линия
терапия предимство имат
антидиабетните средства, които не водят до хипогликемия или
наддаване на тегло и които позволяват да се постигне таргетното
ниво за гликемичен контрол, при
избягване на тези два нежелани
странични ефекта.
Индивидуализиране на целите и на терапевтичния подход в
зависимост от особеностите на
конкретния пациент (риск за хипогликемия, наддаване на тегло,
придружаващи заболявания) от
една страна, а от друга - от финансовите ресурси на здравната
система.

Вестникът, четен от вашите пациенти
с диабет, предлага новости и за
лекарите
Излиза шест пъти в годината (на два месеца)
София 1303, ул.
Информация за абонамент:
„Осогово” 60
Тел. 822 04 18;
Приемно време от
928 19 74
понеделник
Е-mail: diabet@protos.bg
до петък от 14 до 17 ч.
Адрес на редакцията:

За абонамент в пощите: Каталожен номер 205
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Omnitest® plus
Код по НЗОК WF062






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

Omnitest® 3
Код по НЗОК WF076
Безопасно количество кръв в пробата: само 0.3 μL
Голям отвор за тест лентата (Код по НЗОК: WF076)
Постоянно посочване на датата и часа
Голям обем на паметта - 365 измервания
Прехвърляне на данните към персонален
компютър
 Автоматичното кодиране елиминира опасността от
грешно използване







Б.Браун Медикал ЕООД
София, 1528, бул. Христофор Колумб 64
София Еърпорт Център
Офис сграда 2, етаж 1, офис 111
Тел.:+359 2 807 67 40, Факс.:+359 2 975 39 99
e-mail: office.bbmbg@bbraun.com
www.bbraun.bg

Национална телефонна линия:
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0700 20 124
17
на цената на един разговор
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Постантибиотична
ера поради
неразумно
използване
на антибактерилна
терапия

произход, питейна вода, предмети
и повърхности в здравни и социални заведения).
Антибиотиците са сред найчесто назначаваните лекарства,
като те могат да бъдат животоспасяващи. Въпреки това, в
половината от случаите, те не
са предписвани правилно, често дори не са необходими, като
се прилагат при неправилни
дози и за неправилен период от
време.

Откриването на антибиотиците е едно от най-значимите постижения на човешката цивилизация. След десетилетия на масовото им използване не само
в хуманната медицина, но и във
ветеринарната медицина и селското стопанство, погрешните социални очаквания, ограничените диагностични средства, в комбинация с нарастване на броя на хронично болните с комплексна патология, сме
застрашени от настъпването на
постантибиотична ера поради
развитието на антимикробна резистентност (АМР), инфекции с
Clostridium difficile, микотични
суперинфекции и нежелани странични ефекти (1).
За да се избегне този апокалиптичен сценарий, е необходимо въвеждането на програми за контролиране на изписването на антибиотици (аntibiotic
stewardship) с цел осигуряване
на правилна употреба на антибактериалните средства (1, 2).
Антибиотиците трябва да се използват единствено за лечение на
микробни инфекции. Резистентни
щамове могат да се разпространяват от човек на човек (директно
или индиректно - замърсени ръце
на медицинския персонал), както
и от нечовешки източници в околната среда (храни от животински

18

Най-важно е поставянето на
коректна диагноза преди назначаването на тези лекарства.
Целта на този подход е предписване на правилното (нужното) лекарствено средство, в
точната доза и с най-удачната продължителност на терапията. Ако пациентът няма инвазивна бактериална инфекция, приложението на антибиотик, дозата и продължителността на лечението са винаги
погрешни.
Най-трудният момент е поставянето на правилна диагноза, като например разграничаване на асимптомната бактериурия от инфекции на пикочните пътища или на бактериална пневмония от респираторни
вирусни инфекции.
Представяме клинични случаи, при които антибиотици често се предписват емпирично. Тези случаи илюстрират необходимостта от преразглеждане на първоначалните диагнози, за да се постигне
понижаване на ненужната употреба на антибиотици.

Обитател
на старчески дом
след падане
86-годишен мъж с множество проблеми е преведен в
спешното отделение след падане. Анамнезата му е ограничена поради обърканост. Той е
бил фебрилен (38.3 градуса), а
кислородната му сатурация на
стаен въздух е била 94%; със
стабилна хемодинамиката.
Прегледът на гръден кош е
бил без особености. Липсвали са видими травматични увреждания. Левкоцитният брой
е бил 6000 клетки/ml, без олевяване. Стойностите на уреята
и на креатинина са били съответно 0.7 mmol/l и 53 mcmol/l.
Рентгенографията на гръден
кош (Фигура 1) е била с данни
за „участък с повишена плът-
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ност в средния лоб на десния
бял дроб“ (не е имало предишна снимка за сравнение). Поставена е диагноза пневмония и е започнато лечение със
ceftriaxone и azithromycin.
Фигура
1.
Рентгенография на гръден кош, разкриваща „участък с повишена плътност в средния лоб на десния
бял дроб“

Основното предизвикателство при правилното диагностициране на пневмонията е,
че етиологичните причинители обикновено не са известни. В по-старата литература S.pneumoniae се отбелязва
като най-честия причинител на
придобита в обществото пневмония (ПОП).
Данните от множество проучвания от последните години, обаче, показват, че въпреки обстойните изследвания, в
50-60% от случаите на ПОП в
САЩ не се открива етиологията или причинителите са вируси. Този факт вероятно се
обяснява с понижаване на носителството на пневмококи с
широкото въвеждане на имунизацията.
През февруари 2017 година,
американската FDA одобри хематологичния маркер прокалцитонин за ръководене на антибиотичната терапия при пациенти с остри респираторни
инфекции. Този тест е добре
проучен като биомаркер за инвазивни бактериални респираторни инфекции.
Ако изследването се на-

значи 6-12 часа след първите
симптоми на заболяването,
стойностите <0.5 ng/dl сочат,
че антибиотичната терапия
може безопасно да бъде прекратена (или въобще да не
се започва).
В наскоро проведен метаанализ, включващ почти 7000
пациенти от 26 проучвания,
проведени в 26 държави, беше
установено, че включването на
прокалцитонин в процеса на
взимане на терапевтични решения е довело до понижаване
на продължителността на антибиотичното лечение с около 30%, до намаляване на асоциираните с антибактериалните средства нежелани странични ефекти с 32% и до сигнификантна редукция на смъртността от 10 на 9%.
При представения по-горе
пациент изследването на респираторни патогени е било
негативно, а резултатът от
прокалцитониновия тест 24
часа по-късно е бил 0.07 ng/
ml. Антибиотичната терапия е
прекратена и състоянието на
болния бързо се е подобрило.

Жена
с болка
в лявата ръка
86-годишна жена от старчески дом се е явила в спешното
отделение с данни за влошаващи се зачервяване, оток и болка по дорзалната повърхност
лявата ръка след падане. Няма
анамнеза за фебрилитет.
Два дни преди явяването й в
спешното отделение е започнато лечение с amoxicilline/клавуланова киселина поради възможен целулит. От анамнезата
й има данни за деменция, ревматоиден артрит, хронична бъбречна недостатъчност и захарен диабет.
В спешното отделение пациентката е била афебрилна.
Дорзалната повърхност на ля-
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вата ръка е била затоплена,
зачервена и подута, особено в
областта на втората метакарпофалангеална става (Фигура
2).
Фигура 2. Лявата ръка на
пациентката в деня на приемане

Левкоцитният брой е бил 13
000/mcl. Стойностите на уреята и креатинина са били съответно 16 mmol/l и 256 mcmol/l
(респективно 9 mmol/l и 159
mcmol/l предишния месец).
Рентгенографията на лявата
ръка е била без данни за фрактури.
Предполагаемата
диагноза е била целулит и теносиновит като е започнато лечение с
vancomycin и cefazolin.
Имайки предвид възрастта
на пациентката, влошаващата
се азотемия (под диуретична
терапия), скорошната анамнеза
за травма, прогресивния ход и
липсата на отговор към емпиричната антибиотична терапия,
е възникнало съмнение за индуцирана от кристали артропатия, преципитирана от травма.
Определяне на серумните нива на пикочна киселина което може да подпомогне поставянето на диагнозата в този
случай - не е назначено. Трябва да се отбележи, че стойно-
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стите на този показател могат
да бъдат нормални при почти
50% от пациентите по време
на остър подагрозен пристъп.
Диагнозата
е
поставена
чрез аспириране на кървава/
млечнобяла течност, съдържаща уратни кристали от тофоподобно образувание в областта на втора метакарпофалангеална става. Пациентката е
продължила да се подобрява и
е изписана с препоръката да се
проследи от ревматолог.
Възпалителните артропатии,
като подагра и псевдоподагра,
могат да имитират целулит, но
лечението се провежда с противовъзпалителни средства, а
не с антибиотици.

Млада жена
с кашлица
29-годишна, здрава до момента жена се е явила в спешното отделение с анамнеза за
влошаваща се кашлица от три
дни, асоциирана с фебрилитет и втрисане. Не съобщава
за скорошни пътувания. Няма
респираторен дистрес, телесната й температура е 39.5 градуса, кислородната сатурация
на стаен въздух е 98%. Прегледът на гръден кош е бил
без особености. Левкоцитният брой е бил 6300 клетки/mcl,
без олевяване.
Рентгенографията на гръден
кош е с данни за „плътен консолидиращ инфилтрат в долния
лоб на левия бял дроб“ (Фигура 3). Компютърната томография (СТ) показва консолидация на долния ляв лоб (Фигура 4).
Фигура 3. Рентгенография
на бял дроб, показваща консолидация на левия долен лоб
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Фигура 4. CT на гръден кош,
демонстрираща консолидация на
долния ляв лоб

ставената пациентка е лекувана с антибактериални средства в продължение само на
два дни, а след това е изписана вкъщи без последващи усложнения.

Възрастна
жена с
хематурия

Нивото на прокалцитонина е
било 0.06 ng/ml, а полимеразната верижна реакция (PCR) за
респираторни патогени е била
позитивна за ентеровирус/риновирус. След приема в болницата, при пациентката е започнато лечение със сeftriaxone и
doxycycline за придобита в обществото пневмония.
Тя е останала клинично стабилна и е била афебрилна на
следващия ден. Стойността на
прокалцитонина на втория ден
от хоспитализацията е била
0.04 ng/ml. Както вече беше
споменато, прокалцитонинът е
добре валидиран като биомаркер, позволяващ прекратяването на антибиотичната терапия
при пациенти с неуточнени инфекции на дихателните пътища.
Един от основните пропуски при диагнозата и лечението на пневмония е погрешното схващане, че измененията на рентгенографията или на
CT са достатъчно специфични,
за да определят типа на патогена, причиняващ пневмонията
– и вирусите, и бактериите могат да доведат до сходни рентгенологични изменения.
Разчитането на рентгенографията, само по себе си, не
е достатъчно за поставяне на
точна диагноза на пневмонията и не бива да бъде единственият показател за започване на
антибиотична терапия. Пред-
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95-годишна жена се е явила
в спешното отделение с анамнеза за отпадналост, хематурия, супрапубичен дискомфорт
и затруднено уриниране от два
дни. Тя приема naproxen всеки
ден по повод на болка в крака
след скорошно падане. Пациентката няма дизурия, фебрилитет или втрисане.
При катетеризацията на пикочния мехур е получена 450
ml кървава урина. Броят на
левкоцитите в кръвта е бил
7900 клетки/mcl. Стойностите на уреята и креатинина са
били съответно 6.9 mmol/l и
186 mcmol/l.
При анализа на урина са установени множество левкоцити, еритроцити, а нитритите са
били негативни. На CT е установено „дифузно задебеляване на стената на пикочния мехур“.
След консултация с уролог е
поставена предполагаема диагноза хеморагичен цистит и е
започнато лечение с интравенозни вливания и ceftriaxone.
На следващия ден жената е
била без болкови оплаквания и
е била в състояние да уринира
без затруднения, като урината
й се е избистрила.
При микробиологичното изследване на урина са установени различни микроорганизми, което съответства на контаминация.
При тази възрастна пациентка, която отскоро е започнала за приема нестероидно
противовъзпалително средство
(НСПВС) в условията на заде-
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белена стена на пикочния мехур (насочваща към хронична
обструкция на изхода на пикочния мехур) е прието, че е
малко вероятно остра инфекция да бъде причината за макроскопската хематурия и ретенцията на урина. Жената
бързо се е подобрила в рамките само на 24 часа.
Макроскопската хематурия
при възрастни пациенти рядко
се дължи на инфекция, а почесто е резултат от подлежащи анатомични нарушения на
генитоуринарния тракт. Пациентката е лекувана с антибиотици в продължение на два дни
и е била асимптомна при контролния преглед след 10 дни.
Много е важно при тази популация болни, които обикновено имат множество съпътстващи заболявания, да се преценява съотношението между
очакваните ползи от антибиотичната терапия спрямо потенциала за сериозни вредни
ефекти, като например инфекция с Clostridium difficile.

Възрастна
жена със
синкоп
80-годишна жена, изписана
скоро от санаториум, се представя с краткотраен синкопален епизод. При пациентката са се появили суха кашлица
и задух три дни преди явяването й при лекаря, без фебрилитет. Жената е с анамнеза за
скорошна вътрешна фиксация
на фрактура на лявата тазобедрена става и с болест на Паркинсон.
Пациентката е останала афебрилна по време на престоя й
в спешното отделение. Кислородната сатурация на стаен
въздух е била 91%. Аускултацията на гръден кош е била с
данни за билатерална обструкция. Левкоцитният брой е бил
7100 клетки/mcl, без олевява-

не.
На рентгенографията е установен инфилтрат в лявото
средно белодробно поле (Фигура 5). PCR тестът за респираторни патогени е устновил
респираторно синцитиален вирус (RSV), а серумният прокалцитонин е бил 0.25 ng/ml.
Фигура 5. Рентгенография
на бял дроб, показваща инфилтрат в лявото средно белодробно поле

Лекарят от спешното отделение е назначил ceftriaxone,
azithromycin и инхалации с
albuterol. На следващия ден
жената е била в добро клинично състояние, афебрилна, получавала е 2 l кислород чрез
назална канюла и е имала минимална бронхиална обструкция. Антибиотичната терапия
е прекратена.
Това е още един пример за
това как комбинирането на
ключовите елементи от анамнезата и клиничния преглед
(афебрилна, бронхиална обструкция, нормален левкоцитен брой) насочват към ниска вероятност за бактериална пневмония в условията на
абнормна рентгенография на
гръдния кош.
Съчетанието от идентифициран вирусен патоген и ниски нива на прокалцитонин показва, че е много малко вероятно да се касае за инвазивна
бактериална инфекция, поради
което антибиотичната терапия
може безопасно да бъде прекратена. Пациентката е про-
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дължила да се подобрява само
с поддържащи грижи.
Представените случаи илюстрират сценарии, които се срещат всекидневно в клиничната практика. Много е важно
да се подлага на съмнение не
само необходимостта от продължаване на антибиотичната
терапия за дадена диагноза, но
също и самата диагноза.
Всички описани пациенти са
продължили да се подобряват
след прекратяването на приложението на антибактериални
средства.
Антибиотиците са споделена социална отговорност –
приложението им при един човек оказва влияние върху последващото им използване при
други хора. Ако първоначалните диагнози при предствените по-горе случаи не бяха подложени на съмнение, това би
довело до излагане както на
отделните пациенти, така и на
обществото, на много дни на
ненужна антибиотична терапия.
Под заплахата за настъпване на постантибиотична ера и
нестихващата опасност от инфекции с Clostridium difficile,
e необходимо да направим
всичко възможно за запазване
на ефикасността на антибиотиците и за свеждане до минимум на вредите в резултат на
неправилната им употреба.
За да постигнем разумно използване на антибиотиците е
необходимо не само да ги назначаваме при съмнение за определени диагнози, но също
така да се стараем да докажем
въпросните диагнози. (ЗВ)
Използвани източници:
1.Gaffin N., Spellberg B. The lean antibiotic mantra: sometimes nothing is better than something. Medscape Infectious
Diseases. April 2018 www.medscape.
com/viewarticle/894644_print
2. Gaffin N., Spellberg B. Making the
correct diagnosis: The cornerstone of antibiotic stewardship. May 19, 2017 www.
medscape.com/viewarticle/879973_
print
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Нови
указания
за диагноза
и терапия
на синкоп
Актуализирани препоръки за
диагноза и лечение на синкоп на
Европейското дружество по кардиология (European Society of
Cardiology, ESC) бяха публикувани в European Heart Journal (1).
Участието за първи път на широк мултидисциплинарен екип от
специалисти (кардиолози,
спешни медици, интернисти, физиолози, невролози, специалисти по гериатрия) за изготвяне на новите стандарти покрива
всички аспекти на поведение при различните форми на синкоп и преходна
загуба на съзнание (ПЗС).
Документът е фокусиран върху терапията и намаление на риска за рецидив и развитие на животозастрашаващи последствия. Други важни аспекти са намаление на ненужните хоспитализации и избягване на приложението на неподходящи тестове, които имат за цел
редуциране на неточните диагнози и намаление на медицинските
разходи.

Дефиниция,
класификация и
патофизиология
1. Дефиниция. Синкопът се дефинира като ПЗС в резултат на
мозъчна хипоперфузия, характеризиращо се с бързо начало, кратка продължителност и спонтанно
пълно възстановяване.
Синкопът има сходни клинични симптоми с други нарушения,
дефинирани като „преходна загу-
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ба на съзнание”. ПЗС се определя
като състояние на загуба на съзнание, характеризиращо се с амнезия за периода на безсъзнателност, анормален моторен контрол,
загуба на контакт и кратка продължителност.
Съществуват две основни групи ПЗС: ПЗС в резултат на травма и атравматична ПЗС. Настоящите указания обхващат само
нетравматична ПЗС.
Нетравматична преходна загуба на съзнание:
l синкоп – рефлексен синкоп;
ортостатична хипотония; сърдечен синкоп
l епилептични гърчове – генерализирани (тонични, клонични,

тонично-клонични, атонични)
l психогенни – психогенен
псевдосинкоп; психогенни не-епилептични гърчове
l редки – subclavian steal
syndrome (SSS, синдром на открадването на артерия субклавия); вертебро-базиларна транзиторна исхемична атака; субарахноидален кръвоизлив; цианотично задържане на дишането
Терминът „пресинкоп” се използва за определяне на симптоми и белези, които се проявяват
преди загубата на съзнание през
епизода на синкопа. „Пресинкоп”
се използва и за определяне на
продромите на синкопа, без да настъпва последваща загуба на съз-
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нание.
2. Класификацията на ПЗС
e базирана на патофизиологичните механизми: определящият критерий за синкоп е мозъчната хипоперфузия; за епилептичните пристъпи – ексцесивната мозъчна активност; за психогенната ПЗС – психологични процеси
(Таблица 1).
3. Патофизиологична класификация – синкоп, дължащ се на
намаление на системното артериално налягане (АН) и на глобалния мозъчен кръвоток.
Внезапно преустановяване на
мозъчния кръвоток за 6-8 секунди
може да предизвика загуба на съзнание. По подобен начин, систолно АН от 50-60 mmHg на
ниво на сърцето, съответстващо на 30-45 mmHg на
ниво на мозъка в изправено положение ще предизвика загуба на съзнание.
Системното АН е продукт на сърдечния дебит и
тоталното периферно съдово съпротивление. Намалението на всеки един
от тези показатели може
да предизвика синкоп; в
повечето случаи роля играят едновременно и двата механизма.
Съществуват три основни причини за ниско тотално периферно съдово съпротивление:
l намалена рефлекторна активност, предизвикваща вазодилатация поради липса на симпатикова вазоконстрикция: това е „вазодепресивният тип” рефлекторен
синкоп
l функционално нарушение
l структурно нарушение на автономната нервна система. При
автономна недостатъчност е налице неефективна симпатикова вазоконстрикция в отговор на преминаване в изправено положение
Съществуват четири основни
причини за нисък сърдечен дебит:
l рефлексна брадикардия, из-
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Таблица 1. Класификация и патофизиология на синкопа и преходната загуба на съзнание
I. Рефлексен (невронално медииран) синкоп
1. Вазовагален:
l ортостатичен
l емоционален - страх, болка (соматична или висцерална), манипулации
2. Ситуационен:
l миктурия
l гастроинтестинално дразнене (преглъщане, дефекация)
l кашляне, кихане
l след физическо усилие
3. Синдром на каротидния синус
4. Не-класифицирани форми (без наличието на продроми и/или без очевидни тригериращи причини и/или с атипична картина)
II. Синкоп, дължащ се на ортостатична хипотония. Хипотонията може да се влоши в резултат на екстремно физическо усилие, след хранене (постпрандиална хипотония) и след продължително залежаване (декондициониране)
1. Медикаментозно индуцирана ортостатична хипотония (най-честа форма): приложение на диуретици, вазодилататори, фенотиазини, антидепресанти
2. Обемен дефицит: кръвоизлив, диария, повръщане
3. Първична недостатъчност на автономната нервна система (неврогенна ортостатична хипотония); чиста автономна недостатъчност; множествена системна атрофия; болест на Parkinson; деменция с телца на Lewy
4. Вторична недостатъчност на автономната нервна система (неврогенна ортостатична хипотония): захарен диабет; амилоидоза; увреждане на гръбначния мозък; автоимунна автономна невропатия; паранеопластична автономна невропатия; бъбречна
недостатъчност
III. Сърдечен синкоп
1. Ритъмни нарушения като първопричина:
l брадикардия – дисфункция на синусовия възел (включително синдром на брадикардия/тахикардия)
l тахикардия – надкамерна; камерна
2. Структурни сърдечни заболявания: аортна стеноза; остър миокарден инфаркт/исхемия; хипертрофична кардиомиопатия;
сърдечни туморни маси (предсърден миксом, тумори); перикардни заболявания/тампонада; вродени аномалии на коронарните
артерии; дисфункция на механична клапна протеза
3. Кардио-пулмонални заболявания и заболявания на големите кръвоносни съдове: белодробна емболия; остра аортна дисекация; белодробна хипертония

вестна като „кардиоинхибиторен
рефлексен синкоп”
l наличие на сърдечносъдови
причини: ритъмни нарушения и
структурни заболявания, включително белодробна емболия и белодробна хипертония
l неадекватно венозно връщане, поради намален венозен обем
или преразпределение във венозната система
l хронотропни и инотропни
нарушения поради автономна недостатъчност, могат да нарушат
сърдечния дебит
Трябва да се има предвид, че
тези първични механизми могат
да взаимодействат по различни
пътища:
l неадекватното венозно връщане или преразпределение във
венозната система са фактори,
които могат да предизвикат неа-

декватен рефлексен отговор при
ортостатичния рефлексен синкоп
l ниското тотално периферно
съдово съпротивление предизвиква задържане на циркулиращ обем
венозна кръв под нивото на диафрагмата, което намалява венозното връщане към сърцето и сърдечния дебит
Съществуват реди ца причини за не-синкопни форми на ПЗС:
генерализирани гърчове; комплексни парциални пристъпи в
отсъствието на епилепсия; психогенен псевдосинкоп; инцидентни падания без амнезия и загуба
на съзнание; катаплексия; интрацеребрални или субарахноидални
кръвоизливи; вертебро-базиларни транзиторни исхемични атаки;
SSS; метаболитни нарушения (хипогликемия, хипоксия, хипервентилация с хипокапнея); интокси-

Брой 4, 2018

кации; сърдечен арест; кома.

Диагноза
ПЗС има четири специфични характеристики: кратка продължителност, анормален моторен контрол, загуба на контакт и
амнезия. ПЗС се дължи на синкоп, когато съществуват белези
и симптоми, специфични за рефлексния синкоп, синкоп в резултат на ортостатична хипотония
или сърдечен синкоп при отсъствието на белези и симптоми, специфични за други форми на ПЗС
(травми на главата, епилептични
пристъпи, психогенна ПЗС и/или
други редки причини).
Първите стъпки в диагностичната оценка на ПЗС в резултат на
синкоп включват:
l внимателно снемане на анамнеза, засягащо данни за предход-
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Таблица 2. Клинични белези, насочващи към определена диагноза при първоначалния преглед
1. Рефлексен синкоп:
l анамнеза за рекурентни синкопи, особено преди 40-годишна възраст
l след неприятна гледка, звук, мирис или болка
l продължително стоене изправен
l по време на хранене
l в горещо време или в тълпа
l белези от автономната нервна система преди синкопа (бледост, изпотяване и/или гадене/повръщане
l при завъртане на главата или натиск върху каротидния синус (тясна яка, по време на бръснене, наличие на тумори)
l отсъствие на сърдечни заболявания
2. Ортостатичен синкоп:
l в изправено положение или скоро след изправяне
l при продължително стоене прав
l в изправено положение след физическо усилие
l постпрандиална хипотония
l след прием или промяна в дозировката на вазодилататори или диуретици, водещи до хипотония
l наличие на автономна невропатия или паркинсонизъм
3. Сърдечен синкоп:
l по време на физическо усилие или в легнало положение
l внезапно настъпили палпитации, последвани непосредствено от синкоп
l фамилна анамнеза за внезапна смърт в млада възраст
l наличие на структурни сърдечни заболявания или коронарна болест
l ЕКГ данни, предполагащи синкоп в резултат на аритмия:
- бифасцикуларен блок
- интравентрикуларни проводни аномалии (продължителност на QRS >/=0.12 сек)
- Mobitz I втора степен AV блок и първа степен AV блок със значително удължен PR интервал
- асимптоматична лека синусова брадикардия (40-50 у/мин) или бавно предсърдно мъждене (40-50/мин) при липса на прием
на медикаменти, водещи до брадикардия
- непродължителна камерна тахикардия
- пре-ексцитирани QRS комплекси
- удължен или скъсен QT интервал
- ранна реполяризация
- елевация на ST-сегмента с тип 1 морфология във V1-V3 отвеждания
- негативни Т вълни в десните прекордиални отвеждания; епсилон вълни, предполагащи аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия
- левокамерна хипертрофия, предполагаща хипертрофична кардиомиопатия

ни атаки
l физикален преглед, включващ измерване на АН в легнало и
изправено положение
l ЕКГ
На основата на този първоначален преглед, могат да се извършат допълнителни изследвания:
l непосредствено мониториране на ЕКГ при съмнение за синкоп в резултат на аритмия
l ехокардиография при наличието на съществуващи сърдечни
заболявания
l масаж на sinus caroticus при
пациенти >40 години
l тилт-тест
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l кръвни изследвания, при на-

личие на клинични индикации: хематокрит или хемоглобин при суспектен кръвоизлив; кислородна
сатурация и кръвно-газов анализ
при съмнение за хипоксия; тропонин при синкоп в резултат на сърдечна исхемия; D-димери при белодробна емболия
Макар да няма „златен стандарт” за диагнозата на синкоп, данните от първоначалните изследвания и анамнезата могат да насочат
към определена етиологична причина (Таблица 2).
При прием на пациент със синкоп в спешно отделение е необ-
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ходимо да се определи степента
на риска, въз основа на следните
ключови въпроси:
l налице ли е сериозна подлежаща причина за синкопа, която
може да бъде идентифицирана?
l какъв е рискът за сериозен
краен изход?
l необходимо ли е пациентът
да бъде хоспитализиран?
Определянето на риска (Таблица 3) е важно по две причини:
l диагностициране на пациенти
с ниско рисково състояние, които
могат да бъдат изписани
l диагностициране на пациенти
с високо рисково сърдечносъдово
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Таблица 3. Определяне на степента на риска при първоначален преглед в спешно отделение
А. Синкопален инцидент:
I. Нисък риск:
l свързан с продроми, типични за рефлексния синкоп (световъртеж, топли вълни, изпотяване, гадене, повръщане)
l непосредствено след неприятна гледка, звук, мирис или болка
l след продължително стоене на горещо или в тълпа
l по време на хранене или непосредствено след това
l предизвикан от кашлица, дефекация или миктурия
l по време на завъртане на главата или натиск върху каротидния синус
l преминаване от легнало в изправено положение
II. Висок риск:
1. Значим:
l новопоявил се гръден дискомфорт, задух, коремна болка или главоболие
l синкоп по време на физическо усилие или в легнало положение
l внезапни палпитации непосредствено последвани от синкоп
2. Незначим (високорисков само, ако е свързан със структурно сърдечно заболяване или анормална ЕКГ):
l без данни за предупредителни симптоми или кратки (<10 сек.) продроми
l фамилна анамнеза за внезапна сърдечна смърт в млада възраст
l синкоп в седнало положение
B. Анамнеза:
I. Нисък риск:
l продължителна анамнеза (години) за рекурентни синкопи с нискорискови белези със същите характеристики като текущия епизод
l липса на структурни сърдечни заболявания
II. Висок риск:
Тежки структурни сърдечни заболявания или коронарна болест (сърдечна недостатъчност, ниска левокамерна фракция на изтласкване или предходен миокарден инфаркт)
C. Физикален преглед:
I. Нисък риск: нормален физикален статус
II. Висок риск:
l необяснимо ниско АН (<90 mmHg) при прием в спешно отделение
l съмнение за кръвоизлив от стомашночревния тракт при ректално туширане
l персистираща брадикардия (<40 у/мин) в будно състояние (при липса на физически тренировки)
l недиагностициран систолен шум на сърцето
D. ЕКГ:
I. Нисък риск – нормално ЕКГ
II. Висок риск:
1. Значим:
l ЕКГ промени за остра исхемия
l Mobitz II втора и трета степен AV блок
l бавно предсърдно мъждене (<40/мин)
l персистираща синусова брадикардия (<40 у/мин), повтарящ се сино-атриален блок или синусови паузи >3 сек. в будно състояние при липса на физическа тренировка
l бедрен блок, интравентрикуларни проводни нарушения, камерна хипертрофия или Q вълни, предполагащи исхемична болест на сърцето или кардиомиопатия
l продължителна или непродължителна камерна тахикардия
l дисфункция на имплантиран пейсмейкър или кардиовертер/дефибрилатор
l тип I Brugada
l елевация на ST сегмента във V1-V3 отвеждания (тип Brugada)
l QTc >460 ms при многократни ЕКГ с 12 отвеждания, предполагащи long QT синдром
2. Незначим (високорисков само ако анамнезата съответства за аритмогенен синкоп):
l Mobitz I втора степен AV блок и първа степен AV блок с подчертано удължен PR интервал
l асимптоматична несъответстваща брадикардия (40-50 у/мин) или бавно предсърдно мъждене (40-50/мин)
l пароксизмална надкамерна тахикардия или предсърдно мъждене
l пре-ексцитирани QRS-комплекси
l къс QTc интерваl (</=340 ms)
l атипичен Brugada тип
l негативни Т вълни в десните прекордиални отвеждания, епсилон вълни, предполагащи аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия
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състояние, което налага спешно
изследване и хоспитализация
Високорисковите
пациенти
в повечето случаи имат сърдечен синкоп. Най-важните рискови
фактори в този случай са структурни сърдечни заболявания и
първични електропроводни нарушения. Те са водеща причина за
внезапна сърдечна смърт и обща
смъртност при индивиди със синкоп.
Нискорисковите
пациенти
обикновено имат рефлексен синкоп, който е с отлична прогноза. Ортостатичната хипотония е
свързана с два пъти по-висок риск
за фатален изход (поради наличие
на съпътстващи заболявания), в
сравнение с общата популация.

Диагностични тестове
1. Масаж на каротидния синус. Камерни паузи >3 сек и/или
спадане на систолното АН >50
mmHg е известно като свръхчувствителност на каротидния синус.
Анормални отговори се наблюдават често (до 40%) при пациенти без синкоп, особено ако са възрастни и имат сърдечносъдово заболяване. Свръхчувствителността
на каротидния синус е изключително рядка при хора <40-годишна възраст.
Масажът на каротидния синус
е препоръчителен тест при пациенти >40 години със синкоп по
неизвестни причини, съмнителен за рефлексни механизми. Тестът е позитивен, ако той предизвиква брадикардия (асистолия) и/
или хипотония, които са сходни
със спонтанно настъпили подобни симптоми.
2. Ортостатичен тест. Преминаването от легнало в изправено
положение води до преразпределение на циркулиращия обем от
гръдния кош към коремната кухина и долните крайници, което намалява венозното връщане и сърдечния дебит. При липса на компенсаторни механизми, намалението на АН може да доведе до син-

26

коп.
Към момента съществуват три
метода за оценка на отговора към
промяна от легнало към изправено положение:
l Активно стоене в право
положение. Този тест се използва за диагностициране на различни ортостатични нарушения.
В амбулаторни условия рутинно може да се използва обикновен сфигмоманометър или автомат ичен апарат за многократно
измерване на АН за определяне
на класическа или късна ортостатична хипотония.
Патологично намаление на АН
се дефинира като прогресивно и
продължително спадане на систолното АН с >/=20 mmHg или
диастолното АН с >/=10 mmHg,
или намаление на систолното АН
<90 mmHg.
Прагът от 90 mmHg систолно
АН е полезен, особено при пациенти с АН <110 mmHg в легнало
положение. Изолирано спадане на
диастолното АН е много рядко и
неговото значение при диагнозата
на ортостатична хипотония е незначително.
Увеличението на сърдечната
честота е потиснато или отсъства (обикновено не повече от 10 у/
мин) при пациенти с неврогенна
ортостатична хипотония, но тя се
ускорява (дори прекомерно) при
наличието на анемия или хиповолемия.
l Тилт-тест (тест с наклон
на тялото). След въвеждането му
през 1986 година са създадени голям брой протоколи за тилт-тест,
които варират според първоначалната стабилизираща фаза, продължителност, ъгъл на наклона и медикаментозната провокация.
Най-често
се
използват
trinitroglycerin
300-400
mcg
сублингвално след 20 мин. немедикирана фаза или isoproterenol в
ниски дози (обикновено </=3 mcg/
min интравенозно) за увеличаване
на сърдечната честота с 20-25%
спрямо изходните стойности.
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Тилт-тестът трябва да се обмисли при пациенти със съмнение
за рефлексен синкоп, ортостатична хипотония, синдром на постуралната ортостатична тахикардия
или психогенен псевдосинкоп.
Той е от полза за пациентите,
тъй като може да ги запознае със
симптоматиката, водеща евентуално до синкоп. Тестът е позитивен, ако възпроизвежда симптоматиката успоредно с типичните за състоянията хемодинамични
промени.
Позитивният кардиоинхибиторен отговор е предиктор с голяма
вероятност на асистоличен спонтанен синкоп. Това е от значение
при вземането на решение за поставяне на пейсмейкър. Трябва
да се има предвид, че негативен
тилт-тест не изключва диагнозата
рефлексен синкоп.
Тилт-тестът е от полза за диференциране на синкоп от неволеви движения при епилепсия, както и за отличаването му от инцидентни падания. Извършването му
успоредно с приложение на ЕЕГ
мониториране може да разграничи синкопа от психогенния псевдосинкоп.
l
24-часово амбулаторно
(ABPM) и домашно (HBPM) измерване на артериалното налягане. Двата метода се използват
все по-често за диагностициране
и проследяване на лечението на
хипертонията.
Съществуват значителни данни, които сочат, че ортостатичната хипотония е често свързана с
non-dipping и reverse-dipping модел на АН при пациенти с автономна недостатъчност.
ABPM позволява оценката на
нощната хипертония, постпрандиалната хипотония, индуцираната от физически усилия или медикаменти хипотония, както и мониториране на страничните ефекти
на антихипертензивните режими,
с възможност за диагностициране
на допълнителни нарушения като
сънна апнея.
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HBPM може да се използва за
изследване на причините за ортостатичен интолеранс - да изясни
доколко симптомите са в резултат
на ортостатична хипотония или
на друга причина, като световъртеж, моторни нарушения при болест на Parkinson или множествена
системна атрофия. Не на последно място, HBPM може да определи, че АН не се понижава при епизоди на психогенен псевдосинкоп.
3. Основните функционални
тестове на автономните функции спомагат за идентифициране
на недостатъчност на автономната нервна система като причина
за синкоп:
l прийом на Valsalva. В легнало положение се поема дълбоко
въздух, след което при затворена
уста и запушен нос се издишва в
продължение на 10 секунди. Нормално настъпва краткотрайно повишаване на АН и увеличение на
сърдечната честота.
Липсата на повишение на АН
и сърдечната честота по време на
прийома на Valsalva е патогномонична за неврогенна ортостатична
хипотония, първична или вторична автономна недостатъчност.
Степента на хипотония и/или
липсата на компенсация по време
на форсирано издишване обикновено корелира със степента на автономна дисфункция и свързаните
с нея симптоми.
От друга страна, значително
понижение на АН над нормално
очакваното по време на форсирано издишване, но при наличието на нормален хронотропен отговор, може да се наблюдава при
пациенти, суспектни за ситуационен синкоп (синкоп по време на
кашляне, свирене на духов инструмент, вдигане на тежести).
Прийомът на Valsalva може да
се приложи за оценка на автономната функция при пациенти, суспектни за неврогенна ортостатична хипотония, както и за потвърждаване на тенденцията за хипотония при някои форми на ситу-

ационен синкоп.
l тест с дълбоко дишане.
При физиологични условия, сърдечната честота се увеличава по
време на инспириум и намалява
при експириум. Вариациите в сърдечната честота по време на дълбоко дишане (наричани още експираторен/инспираторен индекс,
E/I index) е >/=15/мин при здрави
хора >50-годишна възраст.
Съществува консенсус, че намалени или липсващи вариации в
сърдечната честота при този метод предполагат наличието на парасимпатикова дисфункция. Този
метод може да се използва за
оценка на автономната функция
при пациенти, суспектни за неврогенна ортостатична хипотония.
l 24-часово ABPM и HBPM
измерване на артериалното налягане (виж по-горе).
4. ЕКГ. Ролята на ЕКГ мониторирането не може да се разглежда
изолирано. То е индицирано само
когато е налице висока вероятност
за идентифициране на ритъмни нарушения, свързани със синкоп.
l болнично мониториране
(на леглото на пациента или чрез
телеметрия) се прилага при болни, които са високорискови за
аритмогенен синкоп, особено ако
мониторирането се приложи веднага след синкопа.
l Holter мониторирането е от
полза, при наличието на чести инциденти. Степента на диагностика се увеличава при наличието на
множествени епизоди на ПЗС.
l външни loop-рекордери. Те
притежават по-висока диагностична стойност от Holter мониторите,
тъй като могат да регистрират определени ЕКГ промени въз основа на предефинирани алгоритми.
Както и при Holter мониторирането, тяхната диагностична
стойност се увеличава при наличието на чести епизоди на синкоп.
Подобна функция имат и имплантираните loop-рекордери.
„Златният стандарт” при диагнозата на аритмогенния синкоп
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е регистрирането на корелация
между симптомите и ЕКГ промените. Наличието на асимптоматични сигнификантни аритмии –
дефинирани като удължена асистолия (>/=3 сек), бърза надкамерна тахикардия (>/=160/мин за >32
удара) или камерна тахикардия, се
считат за диагностична находка.
От друга страна, липсата на документирана аритмия по време на
синкопален епизод, макар да не
се счита за специфична диагноза,
позволява да се изключат ритъмни нарушения като механизъм за
синкопа.
По-голяма част от данните,
които подкрепят горните диагностични критерии са базирани индиректно на ползата от специфична
терапия, приложена в резултат на
ЕКГ мониториране за превенция
на рекурентен синкоп.
Основно ограничение на ЕКГ
мониторирането е неспособността
за успоредно записване на стойностите на АН. При рефлексен
синкоп, документирането на брадикардия/асистолия по време на
синкопален епизод не изключва
възможността за скрит хипотензивен рефлекс, който да е първопричината за събитието.
5. Електрофизиологично изследване се прилага в следните
случаи:
l при пациенти със синкоп и
доказан бифасцикуларен бедрен
блок, когато с неинвазивни изследвания не може да се установи диагнозата
l при пациенти със синкоп и
асимптоматична синусова брадикардия, когато неинвазивните изследвания не могат да докажат
връзка между синкопа и брадикардията
l при пациенти със синкоп,
предхождащ внезапни и кратки
палпитации
6. Ехокардиография е индицирана за диагноза и определяне на
риска при пациенти със суспектни структурни сърдечни заболявания. С нея се диагностицират
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Новите препоръки на ESC включват 19 ключови послания:
Диагноза (първоначална оценка):
1. При първоначалната оценка трябва да се даде отговор на следните четири ключови въпроси:
l инцидентът наистина ли е преходна загуба на съзнание?
l ако случаят е на преходна загуба на съзнание, причините за настъпва не синкоп ли са или не са?
l в случай на суспектен синкоп, има ли ясна етиологична диагноза?
l има ли данни, които предполагат висок риск за сърдечносъдово събитие или смърт?
2. При оценка на пациенти с преходна загуба на съзнание в спешно отделение, трябва да се отговори на
следните три ключови въпроса:
l съществува ли сериозна идентифицируема причина
за синкоп?
l ако причината е неясна, какъв е рискът за сериозен
краен изход?
l необходимо ли е пациентът да се хоспитализира?
3. При всички пациенти е необходимо да се снеме
анамнеза, да се извърши физикален преглед (включително измерване на АН в изправено положение) и
стандартно ЕКГ
4. При високорискови пациенти и съмнение за синкоп
в резултат на ритъмни нарушения е необходимо непосредствено мониториране на ЕКГ
5. Извършване на ЕхоКГ при: наличие на съществуващо сърдечно заболяване, данни, които предполагат
структурно сърдечно заболяване или синкоп в резултат
на сърдечносъдова причина
6. Извършване на масаж на каротидния синус при пациенти >40 години със синкоп с неизвестни причини,
сходен с рефлексен механизъм
7. Провеждане на тилт-тест, когато има съмнение за
рефлексен синкоп или ортостатична причина
8. Изследване на кръвни показатели, при наличие на
съответни индикации (кръвна картина и хематокрит
при кръвоизлив; кислородна сатурация и кръвно-газов
анализ при хипоксични синдроми; тропонин при миокардна исхемия; D-димери при белодробна емболия)
Диагноза (допълнителни изследвания):
9. Продължително ЕКГ мониториране при пациенти с
рецидиви на тежък, необясним синкоп, които имат някои от следните три белези:
l клинични или ЕКГ данни, предполагащи синкоп в резултат на ритъмни нарушения
l висок риск за скорошен бъдещ рецидив на синкоп
l определяне на пациентите, които биха имали полза
от специфична терапия, след установяване на причините за синкопа
10. Извършване на електрофизиологично изследване
при неясни причини за синкоп и наличие на бифасцикуларен бедрен блок или суспектна тахикардия
11. Извършване на стрес-тест с физическо натоварване
при пациенти, които са имали синкоп скоро след физи-
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ческо усилие
12. Извършване на основните функционални тестове на автономната нервна система (прийом на Valsalva
и тест с дълбоко дишане), както и амбулаторно мониториране на артериалното налягане за оценка на автономната функция при пациенти, суспектни за неврогенна ортостатична хипотония
13. Евентуално извършване на видеозапис (в домашна
или болнична обстановка) при съмнение за преходна
загуба на съзнание, което не се дължи на синкоп
Терапия
14. На всички пациенти с рефлексен синкоп или ортостатична хипотония трябва да се обясни диагнозата,
рискът за рецидив и да се дадат съвети за избягване на
тригериращите фактори или ситуации. Тези мерки са
от особена важност за терапията и имат голямо влияние за намаляване честотата на рецидив.
15. При пациенти с тежки форми на рефлексен синкоп,
могат да се изберат една от следните специфични терапии, в зависимост от клиничното проявление:
l midodrine или fludrocortisone при млади пациенти с
фенотип за ниско артериално налягане
l тренировка за контрамерки при млади пациенти с наличие на продроми
l имплантирани loop-рекордери при определени пациенти с или без кратки продроми
l спиране/редуциране на хипотензивна терапия с таргетни стойности на систолното АН от 140 mmHg при
възрастни хипертензивни пациенти
l имплантиране на пейсмейкър при възрастни пациенти с предимно кардиоинхибиторни форми на синкоп
16. При пациенти с ортостатична хипотония, могат да
се изберат някои от следните специфични терапии, в
зависимост от тежестта на клиничната симптоматика:
l съвети относно начина на живот
l адекватна хидратация и прием на сол
l редуциране/спиране на хипотензивната терапия
l предприемане на контрамерки
l приложение на midodrine или fludrocortisone
17. Всички пациенти със сърдечен синкоп трябва да
получат специфична за заболяването терапия
18. Преценка на съотношението полза/риск при имплантирането на кардиовертер/дефибрилатор при пациенти с неясен по етиология синкоп и висок риск за
внезапна сърдечна смърт (левокамерна систолна дисфункция, аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия,
хипертрофична кардиомиопатия, наследствени аритмогенни нарушения).
19. Преоценка на диагностичния процес и обмисляне
на алтернативни терапия, при неуспех в лечението на
пациенти.
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причините за синкоп при много
малък брой пациенти (например
тежка аортна стеноза, обструктивни сърдечни тумори или тромби, перикардна тампонада, аортна дисекация). Наличието на миксом в ляво или дясно предсърдие
се проявяват със синкоп в по-малко от 20% от случаите.
7. Тест с физическо натоварване трябва да се извършва при
пациенти, които са имали епизоди на синкоп скоро след физическо натоварване.
8. Коронарна ангиография
се прилага при същите индикации
при пациенти със синкоп, както и
при болни без синкоп. Ангиографията, сама по себе си, не е диагностична за причините за синкоп.

Терапия
Терапията на синкопа се базира на идентифицирането на специфичните механизми и определянето на степента на риска:
l ефикасността от терапията
за превенция на рецидив на синкоп се определя предимно от механизмите на синкопа, не толкова
от неговата етиология. Брадикардията е честа причина за синкоп.
Имплантирането на пейсмейкър е най-успешната терапия на
брадикардия, но е по-малко ефикасно при съпътстваща хипотония. Терапията на синкоп в резултат на хипотензивен рефлекс
или ортостатична хипотония е потрудно, поради по-малка ефективност на специфичната терапия.
l често терапията за превенция на синкоп се различава от лечението на подлежащото заболяване. Пациентите с висок риск за
внезапна сърдечна смърт изискват
внимателна оценка на индивидуалния риск.
l рецидивите на синкоп обикновено намаляват след медицински преглед и изследвания, дори
при липсата на специфична терапия. Рецидив на синкоп има при
<50% от пациентите в рамките на
1-2 години.
Намалението е по-значител-

но, когато липсва ясен анатомичен субстрат, каквито са рефлексния синкоп и необяснимия синкоп. (ИТ)
Използван източник:
1. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and
management of syncope. European Heart Journal, 2018), 1–69 ESC GUIDELINES https://
academic.oup.com/eurheartj/advance-article/
doi/10.1093/eurheartj/ehy037/4939241

Основни
моменти
в новото
европейско
ръководство за
поведение при
артериална
хипертония

Новото европейско ръководство за поведение при артериална хипертония (АХ) запазва предшестващата класификация според
стойностите на артериалното налягане (АН) и препоръчва комбинирана антихипертензивна терапия като инициална стратегия при
повечето пациенти.
Ръководството е създадено от
Европейското кардиологично дружество (ESC) и Европейското дружество по хипертония (ESH) и бе
дискутирано по време на 28-ата
Европейска среща по хипертония
и сърдечносъдова протекция през
юни 2018 в Барселона (1).
Болните със систолно и диас-
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толно АН от 130 до 139/85 до 89
mmHg все още попадат в категория „високо-нормално“ АН. Прицелните стойности на систолното АН остават <140 mmHg за повечето хипертоници (не под 130
mmHg), но едновременно се препоръчват и таргетни стойности
<130 mmHg (не под 120 mmHg)
за болните под 65-годишна възраст, които могат да толерират
това АН.
Тези прицелни нива на АН контрастират с противоречивите препоръки от 2017 година на Американския кардиологичен колеж
(ACC), Американската сърдечна
асоциация (AHA) и други дружества (2).
Те класифицират пациенти с
АН 130-139/80-89 mmHg като такива с АХ I степен и налагат прицелни стойности на АН <130/80
mmHg, независимо от възрастта.
Според тази класификация повече
от 45% от населението на САЩ
стават хипертоници.
Европейските препоръки не са
толкова агресивни, особено при
по-възрастните хора. При тях не
се препоръчва понижение на АН
под 130 mmHg.
Насоките за поведение на ESC
от 2018 година се различават от
тези от 2013 година по засиления
фокус върху контрола на АН от
инициирането на терапията. Тази
промяна е радикална, като при
повечето пациенти с АХ вече се
препоръчва стартиране на антихипертензивната терапия с комбинация от два медикамента, за предпочитане в една таблетка.
Идеята е да се подобри степента на придържане към терапия, а
с това – и контролът на АН. По
този показател новото европейско
ръководство е в съгласие с американското, което също препоръчва
иницииране на терапията с двойна
комбинация, особено при АН над
140/90 mmHg.
Препоръчваните начални комбинации за неусложнена АХ в новия документ са инхибитор на ан-
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гиотензин-конвертиращия ензим
(ACEi) или ангиотензин-рецепторен блокер (ARB) + блокер на калциевите канали (ССВ) или диуретик, най-добре в една таблетка.
Надграждането на терапията става при комбиниране на
ACEi/ARB + CCB + диуретик.
При липса на достигане до прицелните нива, може да се добави
spironolactone, алфа-блокер или
бета-блокер (ВВ). Когато има допълнителна индикация за ВВ (например исхемична болест на сърцето или аритмия), ВВ могат да се
добави на по-ранен етап. (ЯС)
Използвани източници:
1. 28th European meeting on hypertension and
cardiovascular protection. Plenary session: 2018
European Guidelines. Presented June 9, 2018
www.medscape.com/viewarticle/897895#vp_1
2.
2017
ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/
AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2018;71:e127-e248
www.onlinejacc.org/content/71/19/e127?_
ga=2.5496752.2017923926.1528898293513573464.1524495935

Препоръки
на European
Heart Rhythm
Association за
приложение
на директните
антикоагуланти при
предсърдно
мъждене
European
Heart
Rhythm
Association (EHRA) публикува актуализирано практическо ръководство за приложението на не-
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витамин К/директните орални антикоагуланти (НОАК/ДОАК).
Новите (пер)орални антикоагуланти (НОАК) са алтернатива на антагонистите на витамин
К (ВKA), която е все по-предпочитана при хора с предсърдно
мъждене ПМ, за профилактика на
исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ)
и периферна емболия.
Представяме основните положения в препоръките на EHRA, в
съответствие с нарастващия брой
нови клинични данни за НОАК:
l НОАК са приложими при
хора със заболяване на сърдечните клапи, с изключение на тези с
имплантирана механична клапна
протеза или ревматична митрална стеноза
l Желателно е болните, стартиращи лечение с НОАК, да получат
специално обучение за терапията

– използване на лекарствен календар, електронно напомняне, с оглед подобряване на комплайънса
на пациента
l Препоръчва се приложението на стандартна доза, а ако се
използва редуцирана такава, намаляването да се направи в съответсвие с установените критерии
l Индивидуално във всеки един
случай трябва да се мисли за възможни лекарствени взаимодействия с други медикаменти, приемани от болните
l Редовно, поне на 10 месеца,
следва да се оценява бъбречната
функция, посредством определяне
на креатининовия клирънс
l Не се препоръчва рутинно
изследване за плазмено съдържание на НОАК. Може да се направи в състояние на спешност (масивно кървене, спешна хирургия),
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при съмнение за лекарствени взаимодействия, при кахектични болни или такива с тежка бъбречна
дисфункция. При всички положения, подобни изследвания следва
да се правят и интерпретират от
опитен хемостазиолог.
l При болни с коронарна болест и ПМ, комбинацията НОАК
и антиагреганти е подходяща и
се предпочита пред комбинирането с ВKA. Продължителността
на тройната комбинация трябва
да се съобрази с рисковете за инсулт, коронарна тромбоза и кървене.
Препоръчва се за една седмица НОАК с два антиагреганта след
планово стентиране, а след ангиопластика в хода на миокарден инфаркт, препоръчителният срок е
три месеца, но тези схеми следва
да се индивидуализират съобразно рисковия профил на всеки пациент.
l В случаи на ИМИ при хора,
третирани с НОАК, се препоръчва ендоваскуларна тромбектомия,
ако е възможна, а тромболизата трябва да се предприеме след
изчерпване на ефекта на НОАК
(след >/=48 часа или след неутрализиране с idarucizumab при лечение с dabigatran.
l Доказано е, че НОАК са
ефективни за превенция на инсулт
и с подобрен профил на безопасност спрямо ВKA, особено при
много възрастни хора. За тази високорискова група НОАК са ценно средство за профилактика на
ИМИ, който води до тежка инвалидизация и е свързан с повишена смъртност. Често тези болни
не са адекватно лекувани, поради
опасения от ВKA-свързано кървене. (ЯС)
Използван изочник:
1. Steffel J., Heidbuchel Н. 'Ten Commandments' of the EHRA Guide for the Use of NOACs in AF. Eur Heart J. 2018;39(16):1322
https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/16/1322/4980851
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RAMIPRIL

AMLODIPINE

СИЛАТА НА
ДВОЙНОТО

ПРЕДАВАНЕ

Ramipril/Amlodipine besilate
5 mg/5 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg x 28 capsules, hard

Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на
ИМПАКТИН ДУО, на следните адреси:
СОФАРМА АД | София 1797 | България | бул. Кл. Охридски № 3
тел. 02 8177413 | факс 02 9743759 | safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
МЕДИКА АД София 1756 | ул. Лъчезар Станчев № 5 | Софарма Бизнес Тауърс | сграда А | ет. 9
тел. +359 2 492 3321 | факс +359 2 960 0324 | g.aleksandrova@medica.bg | www.medica.bg
Брой 4, 2018
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА bda@bda.bg

Лекарствен продукт по лекарско предписание.
КХП 23 януари 2017.
Пълна лекарствена информация е на разположение
при поискване.
СОФАРМА АД | София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16
тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286
www.sopharma.bg
МЕДИКА АД | София 1756 | ул. Лъчезар Станчев № 5
Софарма Бизнес Тауърс | сграда А | ет. 9
тел. +359 2 492 3321 | факс +359 2 960 0324
www.medica.bg
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Xarelto* (rivaroxaban) на Bayer
има добър профил на безопасност и ефикасност като антикоагулантна терапия при пациенти с
предсърдно мъждене (ПМ), показа голям анализ на американската
Агенция за храните и лекарствените средства (FDA), публикуван
в списание Pharmacoepidemiology
& Drug Safety (1).
Rivaroxaban е най-често предписвания перорален не-витамин К антагонист антикоагулант
(NOAC) в световен мащаб, който се прилага при редица заболявания за превенция на венозни и
артериални тромбемболични инциденти.
Настоящият обзор е извършен
въз основа на анализ на данните от електронни здравни досиета на 115 000 пациенти, получавали rivaroxaban или warfarin, в
рамките на Mini-Sentinel Safety
Program на FDA.
Програмата започна през 2008
и има за цел да се създаде национална електронна система за мониториране на безопасността на
медикаменти, одобрени от FDA,
на основата на информация от
електронни здравни досиета.
В окончателния анализ са обхванати 36 173 пациенти на терапия с rivaroxaban и 79 520 с
warfarin. За изследване на безопасността на двата антикоагуланта е отчитана честотата на кървене от стомашночревния тракт,
исхемичен инсулт и интракраниален кръвоизлив при болни с ПМ.
Резултатите показват, че приложението на rivaroxaban e свързано със значително по-нисък
риск за исхемичен мозъчен ин-
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Фигура 1. Ефикасност и честотата на събитията в XANTUS – обединен анализ

Ефикасност
Честота на събитията
(на 100 пациенто-години)

Безопасност

Честота на събитията
(на 100 пациенто-години)
Инсулт/Системна емболия

Исхемичен
инсулт

Смърт

Значимо
кървене

Интракраниален
кръвоизлив

Значимо ГИ
кървене

ГИ - гастроинтестинално
Фигура 2. Кумулативна честота на инциденти на значимо кървене, инсулт, системна емболия и смърт
при болни на терапия с rivaroxaban

Кумулативна честота
на събитията

Нови данни
за клиничната
безопасност
на Xarelto

Смърт
Значимо кървене
Инсулт/системна емболия

Време до събитие (дни)
Брой на болни в риск
Значимо кървене
Инсулт/Емболия
Смърт

султ и интракраниален кръвоизлив, а warfarin – с по-нисък риск
за кървене от гастроинтестиналния тракт.
Данните потвърждават информацията за безопасността на
rivaroxaban от клинични проучвания и изследвания в реалния живот, както и благоприятното съотношение полза/риск при пациенти с не-клапно ПМ.
XANTUS е най-голямото проспективно обзервационно проучване с NOAC, анализиращо данни
от реалното клинично приложение на rivaroxaban за превенция
на инсулт при болни с ПМ. То
обхваща повече от 11 000 участника в 47 страни (2).
Проучването е представително в световен мащаб: 47.5% от
включените болни са от Западна
Европа, Канада и САЩ, 23.2% са
от Източна Европа, 20.1% от Източна Азия, 6.2% от Близкия изток и Африка и 3% от Латинска
Америка.
73.1% от пациентите са полу-
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чили rivaroxaban 20 mg, а 25.1% rivaroxaban 15 mg. 72.4% от участниците са били на предходна антикоагулантна терапия. Средната
възраст е 70.5 години (+/-10.48),
като 34.8% са над 75-годишна възраст. 57.1% са мъже. При
52.2% креатининовият клирънс е
(CrCl) >/= 50 ml/min. При една
пета ПМ е новодиагностицирано,
при 37.3% се касае за пароксизмално ПМ, 16.2% са с персистиращо ПМ, а при една трета ритъмното нарушение е перманентно.
Коморбидностите следват нормалното разпределение за тази
популация: сърдечна недостатъчност (СН) се наблюдава при
21.2%,
артериална
хипертония - при 76.2%, а захарен диабет се установява при 22.3%.
Предшестващ мосъчносъдов инцидент има в 21.3%, а миокарден инфаркт в 8.9%. Средният
CHA2DS2-VASc е 3.5 (+/-1.74),
при среден HAS-BLED 2.0 (+/1.07).
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Честотите на събитията са
(на 100 пациенто-години): значимо кървене 1.7 (95% доверителен интервал (CI) 1.5-2.0), от
което фатално 0.2 (CI 0.1-0.3);
обща смъртност 1.9 (CI 1.6-2.2);
инсулт или системна емболия 1.0
(CI 0.8-1.2); инсулт 0.9 (CI 0.71.1) (от които исхемичен 0.6 (CI
0.5-0.8), хеморагичен 0.2 (0.10.3) и системна емболия 0.1 (CI
0.1-0.2); миокарден инфаркт 0.4
(CI 0.3-0.6) – фигура 1.
В над 96% от популацията
на XANTUS не са регистрирани
значими събития от дефинираните по-горе първични цели на проучването.
Регистрирани са 47.2 (CI 45.748.8) нежелани реакции и 17.7
сериозни нежелани реакции (CI
16.8-18.5) за 100 човеко-години.
Едногодишното придържане към
терапията е 77.4% (най-ниско за
Източна Азия: 66.4% и най високо в Източна Европа: 84.4%).
XANTUS e най-голямият проспективен анализ на NOAC в реални клинични условия – 11 121
участника от 47 страни. Резултатите показват ниски честоти на
кървене и инсулт при пациентите с ПМ на rivaroxaban и висока
степен на придържане към лечението. Резултатите са в съзвучие
и с тези от ROCKET-AF (3).
В Европа Xarelto (rivaroxaban)
се прилага за (4):
l превенция на венозна тромбемболия след протезиране на
колянна или тазобедрена става
l превенция на инсулт и системна емболизация при не-клапно предсърдно мъждене
l превенция и терапия на дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия
l превенция на атеротромботични събития след остър коронарен синдром
* Използвани съкращения:
XANTUS - Xarelto for Prevention of Stroke in
Patients with Atrial Fibrillation
ROCKET-AF - The Rivaroxaban Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared
with Vitamin K Antagonism for Prevention of
Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrilla-
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tion
** CHA2DS2-VASc
C - застойна сърдечна недостатъчност - 1 т.
H - хипертония - 1
А - възраст >75 години - 2
D - диабет - 1
S - предишен инсулт - 2
V - съдово заболяване - 1
А - възраст >65 години - 1
S - женски пол – 1
HAS BLED
H - хипертония - 1 т.
А
абнормна
бъбречна/чернодробна
функция - всяко по 1
S - предишен инсулт - 1
B - анамнеза или предиспозиция за кървене
-1
L - лабилен INR – 1
Е - възраст >65 години - 1
D - медикаменти/алкохол - всяко по 1
Използвани източници:
1. Prospective surveillance pilot of rivaroxaban
safety within the US Food and Drug Administration Sentinel System http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/pds.4375/full
2. Kirchhof P., Radaideh G., Kim et al. Global Prospective Safety Analysis of Rivaroxaban.
J Am Coll Cardiol. 2018 10;72(2):141-153.
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S0735-1097(18)34795-8
3. Patel M., Mahaffey K., Garg J. et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular
atrial fibrillation. NEJM. 2011;365(10):883891
http://nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1009638
4. EMA Xarelto (rivaroxaban) www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
E PA R _ - _ Su m m a ry _ for _ t he _ pu bl ic / hu man/000944/WC500057109.pdf

Кардиопротекция с
бета-блокер и
ACE инхибитор
в една таблетка
след миокарден
инфаркт и
коронарна реваскуларизация
Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е причина за смъртта
на повече от седем милиона души
годишно (близо 13% от всички
смъртни случаи), което я поставя
на първо място като причина за

Брой 4, 2018

летален изход. Статистиката показва, че всеки шести мъж и всяка седма жена в Европа ще умре
в резултат на миокарден инфаркт
(МИ) (1).
Около половината от смъртните случаи, свързани с острия
МИ, настъпват в рамките на първия един час от изявата на симптоматиката. Този факт подчертава необходимостта от ранна намеса в патофизиологичните механизми, които стоят в основата на
конкретната остра изява на атеросклеротичния процес и нейните последици върху сърдечния
мускул и функцията на лява камера (ЛК).
В първите часове на развитие
на остър МИ се активират редица възпалителни процеси и се повишава концентрацията на острофазовите протеини. Такива са например С-реактивният протеин
(CRP), който активира имунните
реакции, включително и фагоцитозата, и модулира взаимодействието между Т и В лимфоцитите,
а също и хаптоглобинът, който
се свързва с хемоглобина и стимулира синтеза на колаген в сърдечния мускул.
Една от групите медикаменти, които повлияват положително
активираните възпалителни процеси в хода на остър коронарен
синдром (ОКС), е групата на инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕi) – те
намаляват концентрацията на острофазовите протеини и регулират тяхното взаимодействие. За
да могат, обаче, тези благоприятни ефекти да се проявят, ACEi
трябва да бъдат приложени в
ранните (първите) часове на развитие на острия МИ.
Друг патофизиологичен механизъм, активиращ се при миокардна исхемия, е повишаване активността на симпатико-адреналната система, в резултат на
което се наблюдават компенсаторните реакции на хипертония
и тахикардия, които подобряват

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 35

КАРДИОЛОГИЯ
сърдечния минутен обем, хемодинамиката, а от там и кръвоснабдяването на миокарда и мозъка.
При липса на реперфузия, обаче, този компенсаторен механизъм предизвиква повишена кислородна консумация на миокарда
и може да доведе до задълбочаване на миокардната исхемия, разширяване на инфарктната зона,
декомпенсация и влошаване на
сърдечната функция.
Бета блокерите (ВВ) са важен
елемент от терапията на пациентите с ОКС, тъй като понижават АН и сърдечната честота, а
от там - миокардната кислородна
консумация. Те са едни от първите класове медикаменти, за които е доказано, че редуцират инфарктната зона. ВВ понижават честотата на
ранна внезапна сърдечна смърт след МИ, както чрез антиаритмичните си ефекти, така и с
превенция на руптура на
миокарда (1).
Според
актуалните препоръки на Европейското кардиологично дружество за медикаментозна терапия след
MИ с елевация на ST
сегмента (STEMI) общата терапия в острата, подострата
и хроничната фаза включва: ВВ,
АCEi и липидопонижаващи средства.

Бета
блокери
След STEMI ВВ per os (p.o.)
са показани при хората с данни
за сърдечна недостатъчност (СН)
и/или фракция на изтласкване
на лява камера (ФИЛК) </=40%
(IA).
ВВ р.о. се препоръчват след
интервенционална процедура
за целия болничен престой и
като продължително лечение
след дехоспитализация, при
липса на противопоказания
(IIaB) (1).

ВВ трябва да се инициират
рано (в рамките на 24 часа, ако
пациентът е стабилен и няма противопоказания) (IА) и да се продължат за поне три години след
ОКС, тъй като има доказателства, че подобряват прогнозата.
Ранното венозно приложение
на ВВ, обаче, не бива да се прилага рутинно, а единствено при
болните с изразено повишение
на АН или тахикардия, при продължаваща исхемия и нисък риск
за хемодинамични усложнения
(IIаВ).
BВ са показани при болни с
ФИЛК </=40% и прояви на СН,
след стабилизиране, за намаляване на повторните хоспитализации, смъртността и повторен МИ

Според актуалните препоръки, ACEi са от голяма полза за
овладяване на симптомите на
ЛК дисфункция и остра СН след
STEMI, а от там – за подобряване на преживяемостта. За ACEi
е доказано, че намаляват риска
за рехоспитализация и смърт,
при максимално рано започване
на лечението, при хора с ФИЛК
</=40% и/или СН (IA).
При STEMI приложението на
ACEi намалява инфарктната експанзия, ЛК ремоделиране и дилатация, като по този начин осигуряват превенция на камерните аритмии, СН и дори руптура на ЛК. Ползите от този вид
терапия са доказани при ранно
иницииране, но също така и при
по-късно включване на
ACEi към терапията. (1)

Клинични
проучвания

(IA).
Предпочитат се кардиоселективни ВВ, без вътрешна симпатомиметична активност, като
metoprolol или bisoprolol.

Инхибитори на
ангиотензин
конвертиращия ензим
Включването на ACEi в терапевтичната схема трябва
да стане до 24 часа от STEMI
при пациентите с данни за
СН, систолна дисфункция на
лява камера (ЛК), диабет (ЗД)
и преден инфаркт (IA). ACEi
следва да се предписват при
всички след МИ, в случай, че
няма контраиндикации (IIaA)
(1).
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EUROPA е най-голямото проучване, провеждано някога при
хора със стабилна ИБС.
То включва 12 218 пациенти от 24 европейски страни, рандомизирани към perindopril 8
mg веднъж дневно или
към плацебо в допълнение към вече съществуващата оптимална терапия за
средно четири години (2).
Perindopril намалява сърдечносъдовата
смърт,
МИ
и сърдечния арест с 20%
(p= 0.0003). В допълнение
perindopril намалява с 11%
общия леталитет, с 24% миокардния инфаркт (фатален
или нефатален ) (p<0.001) и с
39 % сърдечната недостатъчност (p=0.002).
Тези клинични резултати са
валидни за всички групи пациенти със стабилна ИБС, включени в проучването, независимо от
тяхната възраст, пол, съпътстващо лечение и независимо от техния рисков профил.
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КАРДИОЛОГИЯ
Валидни ли са те за болните със STEMI? Отговор на
този въпрос дава поданализ на
EUROPA, анализиращ пациенти,
лекувани с рerindopril след МИ
или коронарна реваскуларизация
(3).
От общата популация на
EUROPA - 7910 болни са с анамнеза за МИ, а 6709 имат предшестваща реваскуларизация. Лечението с висока доза perindopril
е свързано с понижение на първичната крайна цел (смъртност,
нефатален сърдечен арест) в
сравнение с плацебо с:
l 22.4% при пациентите с
анамнеза за МИ (p<0.001)
l 17.3% след миокардна реваскуларизация (p<0.05)
l 22.4% в комбинираната популация с МИ и/или реваскуларизация (p<0.001)
Друг поданализ на EUROPA,
публикуван преди три години в
American Journal of Cardiology,
идентифицира болните, които
при включването е проучването са приемали ВВ. Това са 62%
(n=7534) от всички, участващи
в EUROPA са били на терапия с
ВВ. От тях към ВВ при 3789 е
добавен perindopril, a 3475 плацебо (4).
В групата с АСЕi/ВВ отчетливо се демонстрира (фигура 1):
l 24% редукция на първичната крайна цел в сравнение
с тези на терапия плацебо/ВВ
(p=0.002)
l 28% намаляване на случаите на МИ (р=0.001)
l 45% понижаване на хоспитализациите за СН (р=0.025).

Клиничен случай
За да онагледим ползите от
комбинираната терапия АСЕi/

Фигура 1. Поданализ на ЕUROPA, доказващ ползите от комбинираната терапия BB/ACEi
при ИБС, сравнена с ВВ/плацебо

BB, ще разгледаме следния клиничен слуай: мъж на 62 години, с известна ИБС, едноклонова коронарна болест, състояние
след долен STEMI с перкутанна интервенция и стентиране на
дясна коронарна артерия (RCA)
преди година.
Болният е с придружаващи заболявания: дислипидемия и артериална хипертония
(АХ). Известни са следните рискови фактори: бивш пушач с
наднормено тегло. До момента е на следното медикаментозно лечение: ticagrelor 2 x 90 mg,
acetylsalicylic acids (ASA) 100
mg, metoprolol succinatе 50 mg и
rosuvastatin 10 mg.
Пациентът е без оплаквания,
в добро клинично състояние, със
сърдечна честота 65 удара/мин.,
което показва добро ниво на
бета блокада, но с леко повишено артериално налягане (135/85
mmHg). Предвид рисковия профил и историята за преживян коронарен инцидент е желателно

допълнително оптимизиране на
антихипертензивната медикация.
При нашия болен заменихме
metoprolol с Prestilol (Servier)
5/5 mg – фиксирана лекарствена
комбинация от perindopril 5 mg
и bisoprolol 5 mg. В резултат от
промяната в лекарствената терапия на контролния преглед установихме стабилно понижение на
АН до прицелните стойности от
125/85 mmHg.

Фиксирана лекарствена
комбинация в една
таблетка
Освен повлияването на различните патофизиологични механизми при ИБС и след ОКС, чрез
бета блокадата от една страна и
инхибирането на системата ренин ангиотензин алдостерон от
друга, приложението на фиксирана комбинация ВВ/АСЕi подобрява и придържането на болните към назначената терапия.
За комбинираната терапия,
фиксирана в една таблетка, съществуват убедителни доказа-

Изводи за клиничната практика:
l BB и АСЕi трябва да се започнат максимално
рано, при липса на противопоказания
l И двата класа медикаменти ограничават инфарктната експанзия и подобряват симптомите на
СН
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l Лечението с BB и АСЕi доказано намаляват
смъртността при болни с ИБС след преживян МИ
l Комбинирната терапия, приложена в една таблетка, е значимо по-ефективна, поради подобряване на придържането на болните към терапията
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КАРДИОЛОГИЯ

КАРДИОПРОТЕКЦИЯТА И
КОНТРОЛЪТ НА КРЪВНОТО
МОГАТ ДА БЪДАТ ЛЕСНИ
СЪСТАВ*: Prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg film-coated tablets съдържа 5 mg bisoprolol fumarate (bis)/5 mg perindopril arginine (per); 5 mg bis/10 mg per; 10 mg bis/5 mg per; 10 mg bis/10 mg per. ПОКАЗАНИЯ*: Престилол е показан като заместителна
терапия за лечение на хипертония и/или стабилна коронарна болест на сърцето (при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт и/или реваскуларизация) и/или стабилна хронична сърдечна недостатъчност с намалена левокамерна систолна функция (само
Престилол 5 mg/5 mg и 10 mg/5 mg) при възрастни пациенти, които са адекватно контролирани с бисопролол и периндоприл, прилагани едновременно в еднакво ниво на дозировка. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Обичайната дозировка е една таблетка
веднъж дневно. Пациентите трябва да са стабилизирани с бисопролол и периндоприл при еднакво ниво на дозата в продължение на минимум 4 седмици. Фиксираната дозова комбинация не е подходяща за начално лечение. При пациенти, стабилизирани с бисопролол
2,5 mg и периндоприл 2,5 mg или бисопролол 2,5 mg и периндоприл 5 mg: половин таблетка от 5 mg/5 mg или 5 mg/10 mg веднъж дневно. При необходимост от промяна на дозировката, трябва да се извърши титриране на дозите на отделните компоненти.
Бъбречно увреждане: При пациенти с нарушена бъбречна функция, препоръчителната доза трябва да се базира на креатининовия клирънс. 5 mg/5 mg: ClCR ≥ 60 (ml/min): 1 таблетка; 30 < ClCR < 60: половин таблетка; ClCR < 30: не е подходящо. Препоръчва се
индивидуално титриране на дозата с титриране на отделните компоненти. 5 mg/10 mg: ClCR ≥ 60: половин таблетка; ClCR < 60 не е подходящо. 10 mg/5 mg: ClCR ≥ 60: 1 таблетка; ClCR < 60 не е подходящо. 10 mg/10 mg: не е подходящо. Чернодробно увреждане:
не се налага корекция на дозата. Пациенти в старческа възраст: в зависимост от бъбречната функция. Педиатрична популация: Безопасността и ефективността не са установени. Употребата не се препоръчва. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свръхчувствителност
към активното вещество или към някое от помощните вещества или към друг АСЕ инхибитор; остра сърдечна недостатъчност или такава по време на епизод на декомпенсирала сърдечна недостатъчност, изискваща i.v инотропна терапия; кардиогенен шок;
AV блок от втора или трета степен (без кардиостимулатор); синдром на болния синусов възел; синоатриален блок; симптоматична брадикардия; симптоматична хипотония; тежка бронхиална астма или тежка хронична обструктивна белодробна болест; тежки
форми на периферно артериална оклузивна болест или тежки форми на синдрома на Рейно (Raynaud); нелекувана феохромоцитома (вж.т.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*); метаболитна ацидоза; анамнеза за ангиоедем, свързана с предишно лечение чрез ACE инхибитори;
наследствен или идиопатичен ангиоедем; втори и трети триместър на бременността (вж.т.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*, БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ* ); едновременната употреба с алискирен-съдържащи продукти при пациенти със захарен диабет или бъбречно
увреждане (GFR < 60 ml/min/1,73m²) (вж.т.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ* и Фармакодинамични свойства*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ* Хипотония: започването на лечението трябва стриктно да се мониторира при хиповолемични пациенти, при такива с
тежка ренин-зависима хипертония, при пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност с или без придружаваща бъбречна недостатъчност, при пациенти с исхемично сърце или мозъчносъдово заболяване. Преходният хипотоничен отговор не е
противопоказание за по-нататъшни дози, след като кръвното налягане се повиши след увеличаване на обема. Свръхчувствителност/Ангиоедем/Интестинален ангиоедем: прекратяване на лечението и наблюдаване до пълното преминаване на симптомите.
Лечението с бета-блокери трябва да продължи. Ангиоедем, свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. При пациенти, приемащи едновременно mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) може да има повишен риск от ангиоедем.
Чернодробна недостатъчност: в редки случаи ACE инхибиторите са свързвани със синдром, който започва като холестатична жълтеница и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (в някои случаи) смърт: лечението трябва да се прекрати ако се развие
жълтеница или ако забележимо повишаване на нивата на чернодробните ензими. Раса: периндоприл може да бъде по-малко ефективен и да причини по-висока честота на ангиоедем при чернокожи пациенти, отколкото при не чернокожи. Непродуктивна кашлица.
Хиперкалиемия: често проследяване на серумния калий в случаи на бъбречна недостатъчност, при влошаване на бъбречната функция, напреднала възраст (> 70 години), захарен диабет, дехидратация, остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и
едновременна употреба на калий-спестяващи диуретици, калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на готварската сол, лекарства, свързани с повишавания на серумния калий. Комбинация с литий, с калий-съхраняващи лекарства, калиеви добавки или
калий-съдържащи заместители на готварската сол, с калциеви антагонисти, антиаритмични средства от I клас и централно действащите антихипертензивни средства: не се препоръчва. Двойно блокиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон
(RAAS): едновременната употреба на ACE инхибитори с ангиотензин II рецепторни блокери или алискирен увеличава риска от хипотония, хиперкалиемия и влошаване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Затова не се
препоръчва двойна блокада на RAAS. При пациенти с диабетна нефропатия не трябва да се използват едновременно ACE инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери. Спиране на лечението: рязкото спиране на лечението трябва да се избягва. Дозировката
трябва да се намалява постепенно, като се използват индивидуалните компоненти, в идеалния случай в рамките на две седмици. Брадикардия: ако по време на лечение сърдечната честота в покой се забави до под 50-55 удара в минута или пациентът получи
симптоми, свързани с брадикардия, трябва да се пристъпи към понижаващо титриране на дозата с използване на индивидуалните компоненти при подходяща доза на бисопролол. Пациенти с AV-блок от първа степен, аортна стеноза и стеноза на митралната
клапа / хипертрофична кардиомиопатия, диабет, стриктно гладуване: да се използва с внимание. Пациенти с ангина на Prinzmetal: бета-блокерите може да повишат броя и продължителността на ангинозните пристъпи. Бъбречно увреждане: дневната доза
трябва да се коригира в зависимост от креатининовия клирънс. Да се следи калия и креатинина. При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек се наблюдава увеличение на кръвната урея
и серумния креатинин. При реноваскуларна хипертония, повишен риск от тежка хипотония и бъбречна недостатъчност. Пациенти със скорошна бъбречна трансплантация, лекувани за сърдечна недостатъчност, при инсулинозависим диабет (тип I), тежко
увредена бъбречна функция, тежко увредена чернодробна функция, рестриктивна кардиомиопатия, вродено сърдечно заболяване, хемодинамично значимо органично клапно заболяване или инфаркт на миокарда през последните 3 месеца:липсва опит.
Анафилактоидни реакции: съобщени са при пациенти на диализирани с мембрани с висока скорост на потока (high flux); рядко по време на LDL-афереза с декстранов сулфат, са получавани животозастрашаващи анафилактоидни реакции, временно прекратяване
на терапията преди всяка афереза; по време на десенситизация тези реакции са били избегнати чрез временно прекратяване, но са се появявали отново при невнимание при повторното натоварване. Неутропения/агранулоцитоза/тромбоцитопения/анемия:
изключително голямо внимание при пациенти с колагенни съдови заболявания, имуносупресивна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид, препоръчва се редовно проследяване на левкограмата. Бронхоспазъм (бронхиална астма, обструктивни белодробни
болести): трябва едновременно да се прилага бронходилатиращо лечение. Анестезия: ако се приеме, че спирането на лечението с бета-блокер преди операцията е необходимо, то трябва да стане постепенно и да завърши около 48 часа преди анестезията.
Лечението трябва да се прекрати един ден преди операцията. Псориазис: внимателно балансиране на ползите спрямо рисковете. Феохромоцитома: бисопролол трябва да се прилага в комбинация с алфа-рецепторен блокер. Тиреотоксикоза: симптомите може да
се замаскират. Бременност: спиране на лечението. Ако е подходящо, трябва да започне алтернативна терапия. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказано: алискирен при пациенти с диабет или нарушена бъбречна функция. Не се препоръчва: централно действащи
антихипертензивни средства като клонидин и др. (напр. метилдопа, моксонидин, рилменидин), антиаритмични средства от клас I (например, хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин; флекаинид, пропафенон), калциеви антагонисти от верапамилов тип и в
по-малка степен - от дилтиаземов тип, алискирен, едновременно лечение с ACE инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери, естрамустин, калий-съхраняващи диуретици (напр. триамтерен, амилорид...), калий (соли), литий. Употреба, която изисква специално
внимание: противодиабетни средства (инсулин, перорални хипогликемични средства), нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС) (включително аспирин ≥3 g/ ден), антихипертензивни средства и вазодилататори, трициклични
антидепресанти/антипсихотици/анестетици, симпатомиметици, калциевите антагонисти от дихидропиридинов тип, като например фелодипин и амлодипин, антиаритмични лекарства от клас III (напр. амиодарон), парасимпатомиметични лекарства, локално
прилагани бета-блокери (напр. очни капки за лечение на глаукома), дигиталисови гликозиди, баклофен, калий незадържащи диуретици, калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиронолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус,
темсиролимус). Комбинации, които трябва да се имат предвид: мефлохин, моноамино оксидазни инхибитори (с изключение на MAO-B инхибитори), глиптини (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), злато. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: не се
препоръчва през първия триместър на бременността. Противопоказано през втория и третия триместър на бременността. ФЕРТИЛИТЕТ*. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: при някои пациенти могат да настъпят реакции, свързани с ниско кръвно
налягане. Способността за шофиране или работа с машини може да се наруши. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ* Много чести: брадикардия. Чести: главоболие, замайване, световъртеж, дисгеузия, парестезия, зрителни нарушения, тинитус, влошаване на
сърдечна недостатъчност, хипотония и свързани с нея ефекти, чувство на студени или изтръпнали крайници, кашлица, диспнея, коремни болки, констипация, диария, гадене, повръщане, диспепсия, обрив, сърбеж, мускулни крампи, астения, умора. Нечести:
еозинофилия, хипогликемия, хиперкалиемия, хипонатриемия, промени в настроението, нарушения на съня, депресия, сънливост, синкоп, палпитации, тахикардия, нарушения на AV-проводимостта, ортостатична хипотония, васкули, бронхоспазъм, суха уста,
ангиоедем на лицето, крайниците, устните, лигавиците, езика, глотиса и/или ларинкса, уртикария, реакции на фоточувствителност, пемфигоид, хиперхидроза, мускулна слабост, артралгия, миалгия, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, болки в
гръдния кош, общо неразположение, периферен оток, фебрилитет, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръвта, падане. Редки: ринит, кошмарни сънища, халюцинации, намалено отделяне на сълзи, нарушения на слуха, цитолитичен или холестатичен
хепатит, реакции на свръхчувствителност (сърбеж, зачервяване, обрив), влошаване на псориазис, нарушения на потентността, повишени чернодробни ензими, повишен билирубин в кръвта, повишени триглицериди. Много редки: агранулоцитоза, панцитопения,
левкопения, неутропения, тромбоцитопения, хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, дезориентация, конюнктивит, аритмия, стенокардия, миокарден инфаркт и инсулт, възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при
високорискови пациенти, еозинофилна пневмония, панкреатит, еритема мултиформе, алопеция, бета-блокерите могат да провокират или да обострят псориазис или да индуцират псориазисоподобен обрив, остра бъбречна недостатъчност, намален хемоглобин
и намален хематокрит. ПРЕДОЗИРАНЕ*. СВОЙСТВА* Бисопролол е високо бета1-селективен адренорецепторен блокиращ агент, лишен от вътрешна симпатомиметична активност и на свързаната с нея мембраностабилизираща активност. Периндоприл е
инхибитор на ензима, който преобразува ангиотензин I в ангиотензин II (ACE). ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА*: Опаковка за таблетки, съдържаща 30 филмирани таблетки Prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg film-coated tablets.
Притежател на разрешението за употреба: Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France.
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 04.2017 ИАЛ-9628/01.03.2018
За допълнителна информация Сервие Медикал ЕООД, София 1000, бул. „Цар Освободител“ 14 тел.: 02/921 57 00, факс: 02/921 57 50, e-mail: office.bulgaria@servier.com
Кардиология
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие, моля, свържете се с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, тел.: 02/921 57 55; или факс: 02/921 57 38
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телства, че повишава комплайънса на пациентите към лечението.
Това е още по-валидно за лекарствени комбинации като Prestilol,
когато компонентите имат фармакодинамика, позволяваща еднократен дневен прием.
доц. д-р Яна Симова1
д-р Димитър Симов2
д-р Александра Чернева1
проф. Иво Петров1
1Аджибадем Сити Клиник
Сърдечносъдов център –
Университетска болница, София
2,,Св. Анна“ – София АД – УМБАЛ
* Клас препоръки/Ниво на доказателственост:
Клас I - данни и/или общо съгласие, че
дадено лечение или процедура са полезни и
ефективни
Клас II - противоречиви данни и/или
разногласия
относно
полезността
и
ефективността на лечението или процедурата

Клас IIa - наличните данни са в подкрепа на
полезността/ефективността на лечението или
процедурата
Клас IIb - полезността/ефективността на
лечението или процедурата е по-малко
подкрепена от данни или общо съгласие
Клас III - данни или общо съгласие, че
лечението или процедурата не са полезни/
ефективни, а в някои случаи могат да са
вредни
Ниво на доказателственост:
Ниво А - резултати от множествени
рандомизирани клинични проучвания или
мета-анализи
Ниво В - данни от едно рандомизирано
клинично
проучване
или
големи,
нерандомизирани изследвания
Ниво С - експертен консенсус и/или малки
проучвания, ретроспективни анализи и данни
от регистри
**Използвани съкращения:
EUROPA - EUropean trial on Reduction Of
cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery
Използвани източници:
1. Ibanez B., James S., Agewall S. et al. 2017
ESC Guidelines for the management of acute
myocardial infarction in patients presenting
with ST-segment elevation: The Task Force for
the management of acute myocardial infarc-

tion in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal 2018; 39
(2):119-177
https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/2/119/4095042
2. Fox K. Efficacy of perindopril in reduction
of cardiovascular events among patients with
stable coronary artery disease: randomised,
double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet. 2003
Sep 6;362(9386):782-8. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(03)14286-9/fulltext
3.Bertrand M., Fox K., Remme W. at al. Angiotensin-converting enzyme inhibition with
perindopril in patients with prior myocardial infarction and/or revascularization: a subgroup analysis of the EUROPA trial. Arch
Cardiovasc Dis. 2009;102(2):89-96. https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1875213608002416?via%3Dihub
4. Bertrand M., Ferrari R., Remme W. et al.
Perindopril and ß-blocker for the prevention
of cardiac events and mortality in stable coronary artery disease patients: A EUropean trial
on Reduction Of cardiac events with Perindopril
in stable coronary Artery disease (EUROPA)
subanalysis. Am Heart J. 2015;170(6):1092-8.
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S1875-2136(08)00241-6

Запоите не са полезни за мъжкото сърце
Приемът на големи количества алкохол „по повод“
увеличава артериалното налягане (АН) и стойностите на холестерола при мъже на възраст от 18
до 45 години, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American Medical
Association (1).
Приемането на алкохол по този начин е една от найголемите опасности за здравето на младите хора, като
последиците му далеч не се
ограничават до „тежък махмурлук“. Освен че увеличават
риска за травми и травматична смърт, гуляите са рисков
фактор за развитие на прехипертония, артериална хипертония (АХ), миокарден инфаркт (МИ) и инсулт.
Настоящото проучване изследва връзката между повтарящия се ексцесивен
прием на алкохол „по повод“ и АН, липидния профил и кръвната глюкоза на гладно при 4710 души
на възраст от 31 до 45 години, участници в американския регистър NHANES – National Health and
Nutrition Examination Survey между 2011 и 2014 година.
Участниците са разделени в три групи: без ексцесивно приемане на алкохол; с такова от един до 12
пъти през последната година и група, в която запоите са повече от 12 годишно.
За ексцесивно пиене се приема консумирането на
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поне пет питиета (четири за жените) за една вечер/
при един повод. Едно питие е дефинирано като еквивалент на 20 g чист алкохол, т.е. 50 ml концентрат, чаша вино или една бира.
След отчитане на влиянието на диетата и физическата активност, в двете групи мъже с прекалена консумация на алкохол се установява повишено систолно АН (САН) и общ
холестерол. Такъв ефект, обаче, не се открива при жените.
Серумните нива на кръвната глюкоза са по-високи при
ексцесивно-пиещите жени и
по-ниски при мъжете с такива
навици, в сравнение с групите от жени и мъже, които не
пият прекалено.
Проучването не може да обясни загадката за по-силното
отражение на прекомерния прием на алкохол върху мъжете, отколкото при жените: дали разликата
идва от различните навици на пиене (по-чести „напивания“ при мъжете), или от протективните ефекти на женските полови хормони по отношение на
сърдечносъдовите и метаболитните заболявания в
тази възрастова група. (ЯС)
Използван източник:
1. Piano M., Burke L., Kang M. et al. Effects of repeated binge drinking on blood pressure levels and other cardiovascular health metrics
in young adults: National Health and Nutrition Examination Survey,
2011 и 2014. Journal of the American Heart Association. June 2018
http://jaha.ahajournals.org/content/7/13/e008733
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Indapamide

Sophtensif 1.5 mg
таблетки с удължено
освобождаване

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

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

CG 795

(1) КХП октомври 2013.
Лекарствен продукт по лекарско предписание.
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване.
СОФАРМА АД | София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16
тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286 | www.sopharma.bg
Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали
при употребата на СОФТЕНЗИФ, на следните адреси:
СОФАРМА АД | София 1797 | бул. „Кл. Охридски” № 3 | България
тел: 02 8177413 | факс: 02 9743759
safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА | bda@bda.bg

100%

CG 794
25%

Брой 4, 2018

39

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 40

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Фенотипове
на хроничния
риносинуит
Съвременното
фенотипизиране на хроничния ринoсинуит (CRS)
на два основни подтипа, определени от наличието или отсъствието на назални полипи (NP) – CRS
с NP (CRSwNP) и CRS без NP
(CRSsNP), съответно със или без
тъканна еозинофилия, е от важно
значение както за клиничния отговор, така и за прогнозата на заболяването.
Представяме ви актуалните препоръки за фенотипизиране на CRS
при възрастни (1, 2).
CRS е хронично възпалително
заболяване на мукозните мембрани на горните дихателни пътища
така, както астмата и хроничната
обструктивна белодробна болест са
хронични възпалителни заболявания на долните дихателни пътища.
Определянето на фенотиповете
на CRS е критична стъпка в избора на оптималното фармакологично
или хирургично лечение.
Идентифицирането на даден фенотип се основава главно на клиничната оценка –наличие на CRS
със (CRSwNP) или без назални полипи (CRSsNP), влошаване от прием на нестероидни противовъзпалителни средства (триадна астма),
инфекциозен CRS (гъбички), анатомични аномалии или вродени заболявания (синдром на неподвижните цилии и муковисцидоза).
Ендотипизирането на еозинофилен и неутрофилен CRS с помощта
на различни биомаркери се очаква
да се използва все по-често.

Фенотипове CRS диференциална диагноза
и коморбидни състояния
1. CRSsNP
2. CRSwNP
3. CRS с аспирин-зависима респираторна болест
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4. Алергичен гъбичен синуит
5. Инфекциозен CRS
6. CRS при кистична фиброза
7. Други фенотипове на CRS
- CRS при имунни дефицити,
като общ вариабилен имунодефицит и специфичен дефицит на антитела
- CRS със синдром на неподвижните цилии
- CRS с анатомични аномалии
- Базирани на биомаркери (ендотипове)
1) Еозинофилен CRS и нееозинофилен CRS
2) Алергичен CRS и неалергичен CRS
3) CRS с Th2 високо и Th2 ниско възпаление
4) С висока нива на имуноглобулин (Ig) E и с нормални IgE
От съществено значение за фе-

допълнение, може да се проведе и
потен тест и назомукозна биопсия.
Рефрактерните на терапията пациенти може да се нуждаят от допълнителни изследвания, за да се
определят основните патофизиологични механизми, причиняващи заболяването. Така например, дългосрочното лечение с макролиди при
пациенти с CRSsNP може да бъде
по-ефективно при тези, които имат
нормални IgE спрямо тези с абнормни нива на IgE.
Определянето дали възпалението е еозинофилно или неутрофилно
също може да е предиктивен прогностичен фактор и да помогне в избора на терапията. Например, в кохорта от САЩ се съобщава за значителен, свързан с възрастта, спад в
честотата на еозинофилното възпаление с повишено разпространение
на NP и коморбидна астма при пациенти с CRS. Друго проучване в Азия
показва, че възрастните спрямо помладите болни с нееозинофилни NP
имат по-добри ендоскопски резултати 12 месеца след операцията.

Оптимална употреба на
образната диагностика

нотипизирането на CRS е и риноларингоскопията.
Предната риноскопия визуализира в най-добрия случай само първата една трета от носната кухина
и не е достатъчна за оглед на задния назо-орален или ларингеален
фаринкс. Риноларингоскопията е
лесна и евтина процедура и трябва
да се извършва рутинно при всички
пациенти с персистиращи симптоми от горни дихателни пътища.
Други диагностични средства за
определяне на фенотипа на CRS
включват in vivo и in vitro IgE тестове, провокация с ацетил салицилова киселина (ASA), за да се изключи ASA-зависима респираторна
болест и скринингово имунологично изследване – имуноглобулини и
титри на специфични антитела. В
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Компютърната томография (CT)
е от изключително значение за диагностициране и лечение на CRS,
но трябва да се избягва свръхупотребата й, като CT на синусите трябва да се прилага предимно в случаите, когато риноларингоскопията показва структурни аномалии, за които се подозира, че са
причина за CRS или други усложнения на CRS. Структурните аномалии, като concha bullosa, Haller
cell и парадоксални аномалии на
средната конха обикновено не причиняват CRS.
СТ е най-полезна, когато адекватната и продължителна фармакотерапия е неуспешна и се планира
операция. В статия в списание New
England Journal of Medicine се обсъжда нарастващата загриженост
за прекалената употреба на СТ
като важен източник на радиационна експозиция и увеличен риск за
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рак. Авторите заключават, че има
директни данни от епидемиологични проучвания, че органните дози
от 2 или 3 СТ водят до радиационни дози в обхвата от 30 до 90 mSv.
Това може да доведе до повишен
риск за рак както при възрастните,
така и при децата. Авторите описват деца, на които са проведени 2
или 3 CT на главата през първите 5
години от живота им в процеса на
диагностициране, операция на CRS
и следоперативно проследяване.
Подобно, авторите изказват опасения, че операцията за CRS става
все по-разпространена при децата, в
сравнение с преди 20 години, когато почти всички деца с хроничен синуит са лекувани с лекарства. В европейските насоки за риносинуит и
назални полипи (European Position
Paper on Rhinosinusitis and Nasal
Polyps, EPOS) се посочва, че хирургията на синусите рядко е показана
при деца, с изключение на CRS при
пациенти с муковисцидоза.
Допълнително, резултатите от
CT изследването са често свръхинтерпретирани от радиолози и лекари, което може да доведе до свръхтерапия. Така например, интерпретацията на изследването често е, че
се наблюдава задебеляване на лигавицата на десния и ляв максиларни
синуси, което е показателно за синуит. Това може да се дължи, обаче и на обикновена настинка, алергичен ринит и обикновени мукозни
кисти.

Оптимална употреба
на интраназалните
кортикостероиди (INCS)
Интраназалните кортикостероиди (INCS) са крайъгълен камък в
лечението на CRS, но липсват достатъчно доза-отговор проучвания.
Това може да се дължи на ограниченото и неефективно разпределение на INCS, особено при пациентите с тежък оток на лигавицата или големи полипи. С цел преодоляване на това ограничение се
разработват различни устройства
за локална употреба на INCS с по-
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мощта на които да се осигури оптимално дозиране и възможност за
step-up или step-down на терапията.
Пример за такова иновативно
устройство е двупосочно активиращата се система (bidirectional breath
powered drug delivery system). Едно
многоцентрово
рандомизирано,
двойно-сляпо, плацебо-контролирано фаза III проучване на 323 пациенти с NP от 5 държави демонстрира статистически значима разлика в
основните симптоми на CRS и ендоскопно измерено намаляване на
размера, а в някои случаи дори изчезване на NP.
Друга област за допълнителни
изследвания е комбинираното използване на локални INCS плюс
други лекарства, особено локални
деконгестанти. Всъщност, назалната конгестия обикновено е симптомът, който е най-обезпокоителен за
пациентите със заболяване на горните дихателни пътища. Две проучвания показват, че oxymetazoline не
предизвиква rebound ефект ако се
използва с INCS. Намаляването на
отока чрез локални деконгестанти
изглежда оправдано и трябва да подобри доставката на INCS.

Mometasone furoate*
(назален спрей) при CRS
Проучване на Mosges и Bachert
оценява ефикасността и безопасността на mometasone furoate назален спрей (MFNS) при пациенти
с хроничен синуит. В това двойносляпо, плацебо контролирано, многоцентрово с паралелни групи проучване, 60 пациенти с CRS са рандомизирани да получават или MFNS
200 μg два пъти дневно или плацебо
в продължение на 16 седмици (112
дни) (3).
Резултатите показват, че общият симптомен скор (Total Symptom
Scores, TSS) при пациентите, приемащи MFNS, се променя със средно
-7,27 (95% CI -9,71, -4,84), спрямо
-5,35 (95% CI -6,73, -3,96) в плацебо-групата (р=0.51). MFNS намалява назалната конгестия и секретите
и подобрява обонянието на пациен-
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тите при ниска честота на страничните ефекти.
Значително повече пациенти в
групата на MFNS са удовлетворени от лечението в сравнение с
тези, които са получавали плацебо
(р<0.05). Също така, повече пациенти съобщават, че биха приемали лекарството отново в случай на симптоми, в сравнение с тези, които са
приемали плацебо (р<0,05). Освен
това, пациентите с MFNS биха го
препоръчали и на други хора.
Заключението на авторите е, че
положителната оценка на пациентите и малкото странични ефекти рефлектират върху оценката на
ефикасността от страна на лекарите. Ендоскопските резултати при
MFNS винаги са по-благоприятни
от тези при плацебо, а общата разлика достига статистическа значимост (р<0,01), поради което MFNS
предлага ефективно и безопасно лечение на хроничен риносинуит.

Оптимална употреба на
антибиотици (АБ)
АБ са ефективни при някои пациенти с CRS, особено за лечение на острите екзацербации. Въпреки това, няма основано на доказателства проучване за оптималната продължителност на АБ лечение. Повечето клиницисти препоръчват АБ в продължение на 2
до 4 седмици, но има значителни
индивидуални вариации в отговора. Поради това се препоръчва АБ
да се продължат в продължение на
7 до 10 дни след като пациентът е
асимптомен (без мукопурулентен
секрет).
При липса на отговор на антибиотичната терапия в продължение
на 1 седмица до 10 дни, може да
бъде показана ендоскопско-насочена синусова култура (endoscopicguided sinus culture). Култивирането на носен секрет е с ниска ефективност, докато визуалното наблюдение и ендоскопски-насочената
колекция на гной са по-ефикасни
за идентифициране на причиняващия организъм. Така, риноларин-
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госкопията остава незаменима не
само за диагностициране, но и за
оптимизиране на АБ лечение.
Дългосрочната
антибиотична
терапия (обикновено 12 седмици)
с макролиди както при CRSsNP,
така и при CRSwNP и doxycycline
при CRSwNP изглежда е ефективна при някои пациенти. Оптимизирането на стратегията и продължителността на дозиране трябва да се
проучи по-добре чрез подходящи
дългосрочни изследвания на всеки от тези 2 фенотипа. Бактериалната резистентност, дължаща се на
прекомерна употреба на макролиди, е основното усложнение на такава терапия.

Приложение на
биологични средства
на базата на
ендотипизирането
Има проведени различни клинични проучвания при пациенти с
CRSwNP с omalizumab (anti-IgE),
reslizumab (anti-IL-5), mepolizumab
(anti-IL-5) и dupilumab (anti-IL4Rα). Едно рандомизирано, двойно-сляпо,
плацебо-контролирано многоцентрово проучване с
dupilumab при възрастни пациенти с CRSwNP в САЩ и Европа
показва, че добавянето на дупилумаб към INCS в сравнение само с
INCS значително намалява NP скора** и Lund-Mackay CT скора***.
Той също така подобрява синоназалния симптомен скор и обонянието след 16 седмици лечение.
Това проучване с 60 болни – 30
на плацебо и 30 на дупилумаб е
най-голямото биологично проучване на CRS, извършено до момен-

та. Сравнително малкият размер
на изследването прави подгруповите анализи по отношение на биомаркери и отговор на лечението
трудни, но показва някои обещаващи резултати.
Едни от най-последователните
резултати в клиничните изпитвания
при астма с биологични средства
като omalizumab, mepolizumab,
reslizumab и dupilumab са при пациенти с астма с висок брой на еозинофилите в кръвта и ТН2 цитокини, които реагират по-добре от
тези с нисък или нормален брой на
еозинофилите в кръвта и на TH2
цитокините.
Няма ясни доказателства, че същите серумни биологични маркери
ще бъдат полезни при CRS. Това
може да се обясни с факта, че CRS
е по-скоро заболяване на лигавиците, отколкото системно заболяване, при което обикновено не
се появява еозинофилия в кръвта,
което прави по-трудно ендотипизирането му. Назалната цитология и
измерването на цитокини в назалните секрети може да са от полза
за ендотипизирането на това заболяване, както е показано в проучвания с reslizumab.
Подобно на астмата, при CRS
съществуват както неутрофилни, така и еозинофилни ендотипи. Всъщност, при много азиатски
пациенти с CRSwNP възпалението е неутрофилно (голям брой неутрофили в синоназалните тъкани
и назалните секрети), поради което има нужда да се разработят биологични агенти за лечение на неутрофилен CRS.

Стъпаловиден подход
Стъпаловидният подход за лечение на астмата е утвърден и
доказан в многобройни клинични изпитвания. Такива опити обаче липсват при CRS, поради което при CRS той не се основава на
качествени рандомизирани проучвания, а на ограничени клинични
доказателства. (ЕП)
* Nasostad 50 micrograms (mometasone
furoate/as monohydrate) на фирма Stada е регистриран в България под формата на назален спрей от 60 дози http://www.bda.bg/bg/
** Назалният полипен скор (NPS) е сумата от
скора на десните и левите ноздри, оценени чрез
назална ендоскопия. Общият скор варира от 0
до 8 – отбелязва се 0 (без полипи) до 4 (големи
полипи) за всяка ноздра, като по-ниският
резултат показва по-малък размер на полипите.
*** Скорът на Lund-Mackay е широко
използван метод за радиологично стадиране
на CRS. При разчитане на CT на параназални
синуси и остеомеатален комплекс, всеки
синус се отбелязва със скор: 0 (без аномалия),
1 (частична опацификация) или 2 (пълна
опацификация). Остеометалният комплекс
получава стойност от 0 (без обструкция) или
2 (с обструкция).
Синусите са групирани на: фронтален
синус, предни етамоидални клетки, задни
етамоидални клетки, максиларен синус,
сфеноидален синус, остеомеатален комплекс.
Всяка страна се стадира отделно. Възможен е
комбиниран резултат от до 24. За отбелязване
е, че апластичният фронтален синус получава
скор 0. Въпреки своята простота, методът
корелира добре с тежестта на болестта,
обхвата на хирургическа намеса и честотата
на усложненията, независимо от вида на
операцията.
Използвани източници:
1. Cho S., Bachert C., Lockey R. Chronic rhinosinusitis phenotypes: an approach to better
medical care for chronic rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 Jul-Aug; 4(4):
639–642 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5662516/pdf/nihms883873.pdf
2. Steinke J., Borish L. Chronic rhinosinusitis phenotypes. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016 September ; 117(3): 234–240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5018302/pdf/nihms795530.pdf
3. Mosges R., Bachert C., Rudack C. et al. Efficacy and safety of mometasone furoate nasal
spray in the treatment of chronic rhinosinusitis. Adv Ther. 2011 Mar;28(3):238-49. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21318604

Стъпаловиден терапевтичен подход при CRS*
1. INCS +/- краткосрочно антибиотици при остра екзацербация
2. INCS и локален деконгестант +/- базирано на ендоскопското изследване на култури приложение на антибиотици при остра екзацербация
3. Добавяне на по-висока доза INCS или по-добро устройство за доставка на INCS
4. Добавяне на дългосрочни антибиотици: макролид

за CRSsNP и CRSwNP или doxycycline за CRSwNP
5. Добавяне на биологични средства (при коморбидна
умерена до тежка астма)
6. Хирургия при неуспех на медицинското лечение или
други фенотипове като антрохоанални полипи, алергичен гъбичен синуит или CRS с кистична фиброза
* Други лечения, като обилни промивки с интраназален натриев
хлорид също могат да се използват във всяка стъпка
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Приемът
на бифидобактерии като
пробиотик
има позитивни
здравни
ефекти при
кърмачетата
Дисбалансът на чревната микрофлора при кърмачетата се изявява като
колики, флатуленция, диария, констипация или атопичен дерматит. Приложението на бифидобактерии при тях е
от полза за възстановяване на естествения физиологичен баланс на интестиналния микробиом (1-5).
Бифидобактериите са основният обитател на гастроинтестиналния
тракт (ГИТ) при кърмачетата и се смятат за есенциални през първите месеци от живота. Тези микроорганизми
поддържат здравословно алкално-киселинно равновесие, което е необходимо за нормалното функциониране на
храносмилателните ензими, за потискане на растежа на вредните бактерии,
за стимулиране на перисталтиката и на
развитието на имунната система.
Здравословният баланс на чревната
микрофлора може да бъде нарушен от
много фактори, като например вирусни и бактериални интестинални инфекции (ротавирус), антибиотици или неподходящо хранене.
Изследването на състава и функциите на интестиналната микрофлора, с
фокус върху влиянието й върху здравето на човека, е актуална тема в света
на микробиологията.
Членовете на рода Bifidobacterium
са идентифицирани като почти повсеместно разпространени в тялото на човека, като играят важна роля в ГИТ
още от раждането.
Поради традиционния интерес към
бифидобактериите като пробиотици,
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този род е задълбочено изучен, като
промените в състава им, разнообразието или относителното разпространение са изследвани на различни етапи от живота, както и при някои заболявания.

Интестинална
микрофлора
Интестиналната микрофлора играе
важна роля за здравето на човека и от
дълго време се асоциира с метаболитни, протективни и трофични функции,
а през последните години – и с функции, свързани с оста ГИТ-мозък или
черен дроб-ГИТ.
Първоначално се смяташе, че формирането на чревния микробиом става при раждането, но наличието на микроорганизми в плацентата и амниотичната течност сочи първична фетал-

на колонизация.
Actinobacteria,
последвани
от
Proteobacteria и Firmicutes, са основните родове бактерии в ранното детство,
като се характеризират с малко разнообразие и комплексност. Основните
промени в интестиналната микрофлора се осъществяват през ранните фази
на живота, като достигат относителна
стабилност към 1-2-годишна възраст.
Смята се, че съставът на интестиналната микрофлора се доближава до
този при възрастните след третата година от живота и достига до общ брой
от 10 (на 14-а степен) микроорганизми.
С напредване на възрастта, промените в стила на живот, храненето и
приемът на медикаменти оказват неизбежен ефект върху състава и функция-
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та на населяващите ГИТ щамове.
Бифидобактериите,
принадлежащи към рода Actinobacteria, са нормални обитатели на ГИТ. След изчерпване
на кислорода от факултативните анаероби, бифидобактериите са най-многобройният вид, който е наличен в ГИТ
на здравите кърмачета. При възрастните броят на тези бактерии намалява значително, но остава относително
стабилен, като се понижава отново в
напреднала възраст.

Състав на
интестиналната
микрофлора в различните
стадии от живота
Първоначалната колонизация с бифидобактерии зависи от редица външни фактори. По отношение на вертикалното предаване, в много проучвания е установено, че те преминават
към новороденото от вагиналния тракт
и ГИТ на майката, плацентата и амниотичната течност.
В частност начинът на родоразрешение оказва значително влияние върху тази първоначална колонизация,
като бифидобактериите са по-многобройни при кърмачетата, родени по
вагинален път, отколкото при родените чрез Цезарово сечение.
Гестационната възраст също има
ефект върху състава на чревната
микрофлора, като при недоносените бебета доминират Proteobacteria,
с увеличен брой Clostridium и
Staphylococcus, и много по-ниски нива
на Actinobacteria.
За разлика от тях, за доносените
новородени са характерни много повисоките нива на Bifidobacterium and
Bacteroides, които доминират през ранните седмици от живота.
В множество проучвания, оценяващи ефектите на кърменето спрямо
храненето с млека, базирани на белтъка на кравето мляко, са идентифицирани специфични видове бифидобактерии, които корелират с режима на хранене.
Използвайки базирани на култури
молекулярни методи, в изпитванията
е установено, че Bifidobacterium breve,
B. bifidum, B. longum ssp. longum и B.
longum spp. infantis са налице както
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при естествено хранените, така и при
изкуствено хранените кърмачета.
Обаче, B. longum ssp. infantis почесто се установява при кърмените бебета, а B. longum ssp. longum – при получаващите млека, базирани на протеина на кравето мляко.
Множество изследвания са се фокусирали върху бифидогенния ефект,
който майчиното мляко оказва върху
състава на интестиналната микрофлора при кърмачето. Известно е, че специфични гликани, които се установяват в кърмата, се усвояват от бифидобактериите.
Има, обаче, и още една особеност
– млякото на майки с неактивен алел
на FUT (фукозилтрансфераза) 2-гена –
ензим, който участва в прехвърлянето
на фукоза към гликаните - забавя поселването на ГИТ на кърмачето с бифидобактерии.
Бифидобактериите играят също
така важна роля в разграждането на
олигозахаридите от майчиното мляко
(human milk oligosaccharides – HMOs),
като очертават наличието на ясна еволюционна връзка между майката, кърмачето и наличните микроорганизми.
B. longum ssp. infantis е изследван
специално за способността му да смила различни HMO структури. Този
щам се асоциира с противовъзпалителни свойства и със си способността
да понижава интестиналния пермеабилитет.
При възрастните, нивата на бифидобактериите са по-ниски (2-14% относително разпространение), но остават стабилни. Все още липсва консенсус по отношение на състава на чревната микрофлора при възрастните поради големите индивидуални различия,
разликите в храненето и начина на живот.
Някои външни фактори, индиректно свързани с процеса на остаряване, също оказват влияние върху състава на бифидобактериите. Разпространената употреба на антибиотици при
по-възрастните несъмнено оказва огромно влияние върху състава на чревната микрофлора, като води до понижаване на популацията на бифидобактериите.
Докато антибактериалните средства

са незаменима част от медикаментозното лечение на инфекциите, вниманието се насочва все повече към терапии за възстановяване на микрофлората, в частност към употреба на пробиотици, които да възстановят дисбаланса в популацията на бифидобактериите и промените в микробиома на ГИТ
след прием на антибиотици.

Бифидобактерии
и заболявания
Няколко заболявания, както интра-,
така и екстраинтестинални, се асоциират с изменения в състава и функцията на чревната микрофлора. Смята се,
че промените в последната биха могли да предшестват редица патологични
състояния.
Затлъстяването е широко разпространено заболяване, което засяга както децата, така и възрастните и често е свързано с изменения в чревната
микрофлора. Данните от проучвания
показват по-ниски нива на бифидобактерии, асоциирани с по-висока честота на разпространение на ентеробактерии или Staphylococcus при децата със
затлъстяване.
Интересен факт е, че при жените, които наддават повече на тегло по
време на бременността, се установяват по-ниски нива на бифидобактерии,
отколкото при бременните със здравословно наддаване на тегло.
Тези резултати са в съответствие с
понижените нива на бифидобактерии
при бебетата, чиито майки са покачили теглото си прекомерно по време на
бременността (2). При пациенти с астма с голяма давност са наблюдавани
по-ниски нива на бифидобактерии (3).
В същото изпитване е установено
доминиране на B. adolescentis при хората с астма и с малка, и с голяма давност. Този вид е открит само при бебетата на майки с алергия, чиято кърма е била с по-ниски нива на бифидобактерии (4).
Авторите на проведено в Турция
проучване описват статистически значима разлика между повишените нива
на B. longum при здрави деца (30.3%),
в сравнение с децата с алергични заболявания (11.1%), което сочи, че B.
longum може да окаже благоприятен
ефект при това патологично състояние
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и да бъде от полза като пробиотик за
превенцията на алергиите (5).

Бифидобактериите
като пробиотици при
различни патологични
състояния
Някои щамове Bifidobacterium се
използват широко като пробиотици –
безопасността на този подход се подкрепя от отдавнашната консумация на
ферментирали млека и от натрупващите се познания за тяхна физология и
геноми.
Доказано е, че родът Bifidobacterium
играе важна роля в бариерния ефект и
стимулирането на имунната система,
като е асоцииран с редица благоприятни ефекти за здравето.
Имуностимулиращият ефект беше
демонстриран в проучване, изследващо влиянието на получени от кърмачета бифидобактерии върху баланса
между T-хелперите 1(Th1)/Th2. Резултатите от него показват, че B. bifidum,
B. dentium и B. са в състояние да стимулират системния и интестиналния
имунитет.
Не е изненадващо, че бифидобактериите толкова широко се прилагат
като пробиотици при лечението и превенцията на заболяванията при кърмачетата, имайки предвид доминирането
им в ГИТ при тази възрастова група.
Приложението им при патологични
състояния като алергии, целиакия, затлъстяване, диария, колики, инфекции
или некротизиращ ентероколит показва много добри ефекти върху здравето. (ЗВ)
Използвани източници:
1. Arboleya S., Watkins C., Stanton C. et al. Gut Bifidobacteria populations in human health and aging. Front. Microbiol.2016 www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2016.01204/full
2. Collado M., Isolauri E., Laitinen K. et al. Distinct
composition of gut microbiota during pregnancy in overweight and normal-weight women. Am. J. Clin. Nutr.
2008; 88: 894–899 https://academic.oup.com/ajcn
3. Hevia A., Milani C., Lopez P. et al. Allergic patients
with long-term asthma display low levels of Bifidobacterium adolescentis. PLoS ONE, 2016 http://journals.
plos.org/plosone
4. Gronlund M., Gueimonde M., Laitinen K. et al. Maternal breast-milk and intestinal bifidobacteria guide
the compositional development of the Bifidobacterium
microbiota in infants at risk of allergic disease. Clin.
Exp. Allergy 2007; 37:1764–1772 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652222
5. Akay H., Bahar T., Hatipoglu N. et al. The relationship between bifidobacteria and allergic asthma and/or
allergic dermatitis: a prospective study of 0–3 years-old
children in Turkey. Anaerobe 2014;28:98–103 www.
journals.elsevier.com/anaerobe
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Прокалцитонин маркер за
назначаване
на антибиотици при
инфекции
на долните
дихателни
пътища
и сепсис
Измерването на нивата на
прокалцитонина не води до
по-ниска употреба на антибактериални средства в сравнение със стандартния подход, включващ клиничен преглед и стандартни лабораторни изследвания, при пациенти, явяващи се в спешното отделение със съмнение за бактериална инфекция на долните дихателни пътища, показаха неочаквано резултатите от
проучване в САЩ, публикувани в New England Journal of
Medicine (1).
Прекомерното и необосновано използване на антибактериални средства е сериозен
проблем за общественото здраве, който е свързан с повишени разходи за здравни грижи
и с нарастваща антибиотична
резистентност. Свърхупотребата на антибиотици се среща
често при инфекции на долните дихателни пътища (ИДДП),
при които клиничната изява на
вирусните и бактериалните заболявания, е сходна.
Прокалцитонинът (PCТ)* е
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Фигура 1. Алгоритъм за използване на нивата на РСТ при взимането на решение
за назначаване на антибиотици (АБ) (2)

Септичен шок

Тежък сепсис
АБ са строго
показани

Сепсис

Локална
инфекция

Базиран на PCT
алгоритъм
за антибиотична
терапия
Серумни нива
на РСТ
по време
на сепсис

пептид, чиито нива се повишават предимно при бактериални, а не при вирусни инфекции, като степента на повишаване обикновено корелира с тежестта на бактериалната инфекция, а понижаването
на стойностите на този маркер
с времето съответства на преминаването й.
Инфламаторният РСТ се
произвежда от адипоцитите в
отговор на микробни токсини и инфламаторни медиатори, като тумор-некрозис фактор-алфа или интерлевкин-1, и
преминава в циркулацията.
В няколко проведени в Европа проучвания в реалната клинична практика е оценено дали
резултатите от изследването
на прокалцитонина, включени
в препоръки за предписване на
антибиотици, водят до значимо
намаляване на използването на
антибактериални средства при
пациенти с ИДДП с неуточнен
произход.
Данните от тези изпитвания показаха, че базираните на прокалцитонин ука-
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АБ са
препоръчителни
Не се
препоръчват АБ
Силно не се
препоръчват АБ

зания (фигура 1) намаляват
употребата на антибиотици
(АБ), без това да води до повишена честота на неблагоприятните крайни резултати.
Ползите от използването
на РСТ са: по-кратка продължителност на АБ терапия; намалено н азначаване на АБ; намалени странични ефекти на АБ терапия, включително на причинена от Clostridium difficile
диария; намалена АБ резистентност.
В сравнение със стандартния подход, използването на
PCT при пациенти с изострена
ХОББ води до намалена експозиция на антибиотици с 44%
(коефициент на вероятност
0.56; 95% доверителен интервал 0.43-0.73;<0.0001), както и
предписването на антибиотик
(72% спрямо съответно 42%;
p<0.0001).
През 2017 година, на базата на резултатите от мета-анализ, Американската FDA одобри прокалцитонинов тест,
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който да помогне на лекарите от първичната здравна мрежа и от болничните отделения при започването или прекратяването на антибиотичната терапия при пациенти със
съмнение за ИДПП (www.fda.
g ov / New s Event s / New s r o om /
PressAnnouncements/
ucm543160.htm).
В най-голямото изпитване, включено в този мета-анализ, лекарите са имали право да нарушат основаващите
се на прокалцитонин препоръки само след консултиране
с координиращия център, при критични заболявания или при инфекция с Legionella
pneumophillia.
Целта на настоящето мултицентърно рандомизирано проучване
ProACT (Procalcitonin
Antibiotic
Consensus
Trial) е да е оцени
дали при лечението на
ИДПП спазването на
препоръките за предписване на антибиотици, в зависимост от
нивата на прокалцитонина, би довелo до понижена експозиция на
антибактериални средства, спрямо стандартните грижи, без това
да е асоциирано със
значимо повишаване на честотата на неблагоприятните събития.
Участниците са възрастни
пациенти (>/=18 години), явили се в спешните отделения,
при които е поставена първоначална диагноза остра ИДПП
(продължителност <28 дни), но
все още не е било взето решение за започване или не на антибиотично лечение и при които не е било сигурно дали са
необходими антибактериални
средства или не, така че ни-

вата на прокалцитонина биха
могли да окажат влияние върху терапевтичното решение.
През периода ноември 2014май 2017 година общо 1656
болни са включени за участие
в проучването (826 от групата
с прокалцитонин - група 1) и
830 от групата със стандартни
грижи - група 2).
Общо 1430 (86.4%) от болните са достигнали до края на
проследяването: 1345 (81.2%)
са
завършили
30-дневното
проследяване, а 85 (5.1%) –
само 15-дневното проследява-

не. Изходните характеристики
на всички участници са били
сходни.
Крайните диагнози, които са били налични за 1645 от
участниците, са включвали изостряне на бронхиална астма (646 пациенти, 39.3%), изостряне на хронична обструктивна белодробна болест ХОББ (524, 31.9%), остър
бронхит (398, 24.2%) и придобита в обществото пневмония
- ПОП (328, 19.9%).
Първоначалното ниво на
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прокалцитонина, налично за
1596 пациенти, е било <0.1
mcg/l (еквивалентно <0.1 ng/
ml) (нормално, много ниска
вероятност за бактериална инфекция - БИ) при 1236 болни (77.4%); 0.1 до 0.25 mcg/l
(леко повишено, ниска вероятност за БИ) при 230 случаи
(14.4%), >0.25 до 0.5 mcg/l
(умерено високо, повишена вероятност за БИ) при 50 (3.1%)
и >0.5 mcg/l (много високо,
висока вероятност за БИ) при
80 (5%) случаи.
Общо 782 пациенти (47.2%)
са били приети в болницата, 604 (36.5%)
са получили антибиотици (АБ) в спешното отделение, а на 984
(59.4%) са предписани АБ в рамките на 30
дни, като в групата с
PCT е прилаган следният алгоритъм: нива
<0.1 mcg/l – силна
препоръка срещу предписване на АБ; стойности от 0.1 до 0.25
mcg/l – препоръка срещу предписването на
АБ; >0.25 до 0.5 mcg/l
– препоръка за приложение на АБ; >0.5
– силна препоръка за
приложение на АБ.
Продължителността
на терапевтичния курс
с АБ при пациентите, лекувани в амбулаторни условия, базиран на нивата е прокалцитонина е бил съответно: >0.25
до 0.5 mcg/l – три дни, >0.5 –
5 дни и >1 - 7 дни.
Първоначалното ниво на
прокалцитонина е било асоциирано с наличието на критерии
за системен възпалителен отговор и с преценката на лекаря, на базата само на клиничните особености, че етиологията на болестта е бактериална.
В спешното отделение стой-
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ностите на прокалцитонина са
определени и съобщени на лекуващия лекар за 792 от 826
пациенти (95.9%) от първата
група (средното време от взимането на пробата до получаването на резултата е било 77
минути).
При 18 от 826 участници
(2.2%) не е взета кръвна проба, а 16 болни (1.9%) са напуснали спешното отделение
преди получаването на резултатите. Общо при 696 участници (84.3%) от първата група
са били налични и докладвани
във всички моменти пълните
резултати от изследването на
прокалцитонин.
При 18 от 830 пациенти от втората
група (2.2%) са определени нивата на
прокалцитонина като
част от клиничните
грижи.
Лекарите в спешното отделение са
спазвали препоръките за проклацитонина
при 577 от 792 пациенти (72.9%) от първата група, при които данните от определянето на този показател са били получени.
За целия период на проследяването клиницистите са
спазвали указанията във всички моменти при 513 от 792
участници (64.8%). Този показател се е задържал стабилен
през цялото време, но е варирал според крайната диагноза: екзацербация на бронхиална астма (64.2%); изостряне на
ХОББ (49.2%); остър бронхит
(82.4%) и ПОП (39.4%).
При анализ на 466 моменти
от време, в които са предписани антибиотици въпреки ниските нива на прокалцитонин,
се оказва, че най-честата при-
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чина затова е убеждението на
лекаря, че е налице бактериална инфекция (183 момента от
време, 39.3%).
Друг фактор е предположението, че екзацербацията на
ХОББ при даден болен изисква антибиотици (158 момента, 33.9%) и изписване на антибактериално средство преди
получаване на резултатите от
изследването на прокалцитонин (92 момента, 19.7%).
В intention-to-treat анализа не е имало сигнификантна разлика в експозицията на
антибиотици при двете групи
през първите 30 дни (средна

разлика респективно 4.2 и 4.3
дни, р=0.87). Не са установени и значими различия в броя
на дните с антибактериални
средства при който и да е бил
предварително дефиниран субгрупов анализ.
При анализа на вторичните показатели се е оказало,
че няма сигнификантна разлика между двете групи по отношение на дела болни, получили
каквито и да било антибиотици в рамките на 30 дни (съответно 57 и 61.8% за първата и
втората група); дела участници, получили рецепта за антибиотик в спешното отделение
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(респективно 34.1 и 38.7%)
или по отношение на средния
период на терапия с антибактериални средства при хоспитализираните пациенти.
При участниците с остър
бронхит, обаче, броят на пациентите, при които е предписан антибиотик в спешното отделение, е бил по-нисък в групата с измерване на прокалцитонин, отколкото при тази със
стандартни грижи (17.3 спрямо
32.1%).
Честотата на индивидуален
неблагоприятен изход е била
сходна между двете групи. Летален изход и органна недостатъчност са настъпили при много нисък
процент
участници
от група 1 и от група
2 – между 0.5 и 2.6%.
Повторен
прием
в болницата е бил
най-често срещаният индивидуален неблагоприятен изход,
като е бил отговорен
за 132 от 205 случая (64.4%) на такъв изход; честотите
са били сходни и при
двете групи (7.6% за
първата и 8.5% за
втората).
Не е имало сигнификантна
разлика в качеството на живота между двете групи участници.
Въпреки че наблюдаваните нива на експозиция на антибиотици са били по-ниски
при първата група, отколкото
при втората, при нива на прокалцитонина между 0.1 и 0.25
mcg/l в комбинирания период
на престой в спешното отделение и в болницата, тези разлики не са били статистически
значими.
Общо 82.6% от участниците са попаднали в най-ниския
и в най-високия диапазон на
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нива на прокалцитонина, които
се съпътстват и от най-силните препоръки, но независимо
от това, честотите на предписване на антибиотици са били
сходни между двете групи.
В допълнение, и при двете
терапевтични групи честотата
на използване на АБ се е увеличила пропорционално на диапазона на нивата на прокалцитонина.

Обсъждане
Резултатите от ProACT са
в противоречие с получените в по-рано проведени сходни изпитвания, които показват, че използването на базиран на PCT алгоритъм за поставяне на диагнозата бактериална инфекция/сепсис води
до съкратен болничен престой,
брой на хемокултурите и продължителност на антибиотичната терапия.
Защо изследването на този
лабораторен показател не е
оказало очакваното влияние
върху честотата на назначаване на антибиотици в спешните отделения при пациенти
със съмнение за ИДДП? Възможно обяснение на този факт
са различия между отделните
клинични случаи, в дизайна и
в условията на провеждане на
изследванията.
В предходни изпитвания
най-силно е бил изразен ефектът за минимизиране на екпозицията
на
антибиотици
сред пациентите без пневмония. В настоящето проучване
са включени голям брой такива болни, повечето от които са
били с ниски нива на прокалцитонина, а това предоставя
много малка възможност за установяването на ефект на интервенцията върху експозицията на антибиотици.
В по-рано проведените изпитвания спазването на бази-

раните на прокалцитонина препоръки е било много стриктно.
В настоящето изследване е използван най-добрият вариант
за въвеждане на нова интервенция в условията на здравните грижи в САЩ, но е твърде възможно лекарите да са я
спазвали в по-малък процент
случаи (не може да се изключи защитно поведение поради страх от недостатъчна диагноза, активна маркетингова
политика от страна на фармацевтичните фирми-производителки на антибиотици и други
субективни фактори), отколкото в предишните изследвания.
През последните години има
тенденция за провеждане на
по-кратки терапевтични курсове с антибактериални средства. Тези промени в клиничната практика вероятно допринасят за намалена възможност
изследването на прокалцитонина да доведе до още по-голяма редукция на експозицията на антибиотици. (ЗВ)
За допълнителна информация:
Митева Д., Радков Й., Иванова Л,
Червенков Т., Костадинова В. Роля
на прокалцитонин в диагностиката и
прогнозата на пневмония придобива
в
обществото.Торакална
Медицина
2016, Том VIII, бр.2 септември http://
brsnet.bg/wp-content/uploads/2017/03/
TM20168-2_38-47.pdf
* Procalcitonin (PCT) е проинфламаторен
пептид, който се произвежда от различни клетки и тъкани (адипоцити, левкоцити, хепатоцити, слезка, бъбреци, мозък)
в отговор на бактериална инфекция или
тъканна увреда. Неговото ниво се повишава значимо и бързо при системни бактериални инфекции и сепсис (още през
първите два до 6 часа, като достига пикова стойност в рамките на 6-24 часа).
Смята се, че това изследване е по-специфично отколкото други проинфламаторни биомаркери (цитокини, интерлевкини) за диагностицирането на бактериална инфекция.
PCT трябва да се използва заедно с
други стандартни маркери като брой на
белите кръвни клетки (диференциално
броене), C-реактивен протеин (CRP),
тумор-некрозис фактор-алфа (TNF-a),
интерлевкини (IL-1 и IL-6).
PCT е изграден от 116 aминокиселини.
Той е прекурсор на хормона калцитонин,
синтезиран
от
парафоликулярните
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С клетки на щитовидната жлеза и
участващ в поддръжката на калциевата
хомеостаза.
Референтната
стойност
на
прокалцитонина при здрави възрастни
и деца над 72 часа е </=0.15 ng/ml.
Референтните стойности при по-малки
от 72 часа новородени не са установени.
Времето на полуживот на този пептид
е 25-30 часа (не се влияе значимо от
степента на бъбречната дисфункция).
Стойности от порядъка 0.15-2 ng/ml са
гранично повишени и могат да бъдат
показател за лека локална бактериална
инфекция.
Стойности на PCT 0.15-2 ng/ml се
установяват при локални леки до умерени
бактериални инфекции, неинфекциозен
системен
въпалителен
отговор
и
нелекувана бъбречна недостатъчност.
Високи нива >2 ng/ml са показател за
бактериална септицемия, тежка локална
инфекция
(пневмония,
менингит,
перитонит), тежка травма, масивно
изгаряне, остра органна недостатъчност,
обширна коремна или сърдечногръдна
хирургична интервенция. Нива >5 ng/
ml са показател за тежка системна
бактериална инфекция, сепсис, остра
органна недостатъчност. Стойност >10
ng/ml се установява при септичен шок.
При медуларен тиреоиден карцином
стойностите могат да надхвърлят 10
000 ng/ml.Тиреоидният РСТ, който е
прекурсор на хормона калцитонин, се
произвежда от тиреоидните ендокринни
клетки при повишени нива на калций,
глюкокортикоиди, глюкагон, гастрин
или
бета-адренергична
стимулация.
Продукцията на PCT зависи от CAL1 гена, който е разположен върху
хромозома 11.
При новородени на възраст под 72 часа,
нива на РСТ >1 ng/ml при раждане;
повишаването им =/>100 ng/ml през
първото денонощие и =/>50 ng/ml
през второто денонощие се приемат
за показател на тежка бактериална
инфекция.
При деца с инфекция на уринарния
тракт, РСТ >0.5 ng/ml e показател за
бъбречно ангажиране.
Ограничено приложение на PCT: новородени, пациенти с хронично бъбречно
заболяване, имунокомпрометирани
Риск за фалшиво-позитивни резултати: локална инфекция, много рано
извършване на теста, употреба на
кортикостероиди, атипични бактерии
Риск за фалшиво-негативни резултати:
някои
видове
карциноми,
панкреатит,
мозъчен инсулт, травма/
изгаряне/хирургична интервенция
Използвани източници:
1. Huang D., Yealy D., Filbin M. et al.
Procalcitonin-guided use of antibiotics for
lower respiratory tract infection. N Engl
J Med. 2018 May 20. doi: 10.1056/NEJMoa1802670 www.njem.org
2. Vijayan A. et al. Procalcitonin: a promising diagnostic marker for sepsis and antibiotic therapy. J Intensive Care 2017; 5: 51
https://jintensivecare.biomedcentral.
c om / t r a c k / p d f / 1 0 . 1 1 8 6 / s 4 0 5 6 0 - 0 1 7 0246-8
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Новини
от ЕМА
Нови медикаменти
Европейската
лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.
europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:
l Aimovig (erenumab) на
Novartis Europharm - хуманизирано моноклонално антитяло за
превенция на мигрена. Медикаментът е първи представител на
нов клас лекарства, които действат чрез блокиране на активността на калцитонин генно-свързания пептид (CGRP), участващ в
мигренозните пристъпи. Точните причини за мигрената не са ясни, но се
предполага, че се дължи на нервномускулни
нарушения в мозъка и
кръвоносните съдове
на главата.
l Tegsedi (inotersen)
на IONIS за лечение
на стадий 1 и стадий 2
на полиневропатия при
болни с наследствена
транстиретин амилоидоза (hATTR). Заболяването се дължи на дефектен и
лесно разградим кръвен протеин
(транстиретин), който формира
фиброзни субстанции (амилоид)
в периферната нервна система и
вътрешните органи, което нарушава тяхната функция. Inotersen
е къс сегмент на ДНК, който се
свързва с генетичния материал
на клетките, блокира продукцията на транстиретин и намалява
формирането на амилоид.
l Trazimera (trastuzumab) на
Pfizer и Herzuma (trastuzumab)
на Mundipharma за лечение на
HER2 (+) ранен и метастатичен
рак на гърдата, както и на метастатичен рак на стомаха. Медикаментите са биоподобни аналози
на Herceptin (trastuzumab), раз-

50

работен от Genentech и маркетиран от Roche, който за 2016 достигна годишни продажби от $6.8
милиарда. Биоподобните медикаменти са значително по-евтини
от оригиналните продукти, което
е свързано с намаление на разходите на здравните системи.
l
Halimatoz,
Hefya
и
Hyrimoz (и трите съдържащи
adalimumab) на Sandoz (поделение на Novartis) ще се прилагат
при някои възпалителни и автоимунни заболявания. Активната
им субстанция е инхибитор на
тумор некротизиращия фактор
алфа (TNFalpha), който блокира
взаимодействието му с р55 и р75
клетъчните TNF рецептори.
Освен това, adalimumab модулира биологичните отговори,

които се индуцират или регулират от TNFalpha, включително промени в нивата на адхезионните молекули, отговорни за
левкоцитната миграция (ELAM1, VCAM-1 и ICAM-1). Трите
медикамента са биоподобни аналози на референтния продукт
Humira (adalimumab) на AbbVie,
който бе одобрен за приложение
в Европа през 2003.
l
Zessly (infliximab) на
Sandoz за лечение на ревматоиден артрит, болест на Crohn,
улцерозен колит, анкилозиращ
спондилит, псориатричен артрит
и плакатен псориазис. Медикаментът е биоподобен аналог на
Remicade (infliximab) на Merck
и е блокер на TNFalpha.
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l
Juluca
(dolutegravir/
rilpivirine) на ViiV и Janssen е
първата двойна комбинация за
лечение на някои пациенти с HIV
инфекция. Dolutegravir инхибира
HIV интегразата чрез свързване
с активния й център и блокира
на етапа на трансфер на веригата при интегрирането на ретровирусната ДНК, което е основно
за цикъла на репликация на HIV.
Rilpivirine е не-нуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза.
Медикаментът се прилага веднъж дневно за лечение на болни
с HIV-1 инфекция, които са вирулогично супресирани за поне
шест месеца, без анамнеза за вирулогичен неуспех или суспектна резистентност към не-нуклеозидни инхибитори на
обратната
транскриптаза или интегразни
инхибитори.
Резултатите от проучванията SWORD показаха, че Juluca е не
по-малко ефективен от
традиционните режими
с три или четири медикаменти за поддържането на вирусна супресия за период от 48
седмици при HIV-позитивни възрастни. Най-честите
нежелани странични ефекти от
терапията (>5%) са: назофарингит; главоболие; диария; инфекции на горните дихателни пътища.
l Rxulti (brexpiprazole) на
Otsuka Pharmaceuticals за лечение на шизофрения при възрастни пациенти. Активната субстанция на медикамента е антипсихотик, който се свързва основно с допамин D2 рецепторите,
серотонин 5-HT1A и 5HT2A рецепторите и норадренергичните
алфа1В/2С рецепторите.
l Myalepta (metreleptin) на
Aegerion Pharmaceuticals за лечение на дефицит на лептин при
пациенти с генерализирана или
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парциална липодистрофия, която често е свързана с тежки метаболитни нарушения, включително с хипертриглицеридемия,
инсулинова резистентност и/или
диабет тип 2. Metreleptin е рекомбинантен аналог на човешкия
лептин, който се свързва с рецепторите за лептин и намалява
кумулацията на мазнини в различните тъкани.
Предимство на медикамента
са и възможностите му да редуцира нивата на гликирания хемоглобин и триглицеридите при пациенти с липодистрофия. Найчестите нежелани странични
ефекти от терапията са: хипогликемия, загуба на телесно тегло, реакции на мястото на инжектиране и формирането на неутрализращи антитела.
l Cablivi (caplacizumab) на
Ablynx NV за лечение на възрастни пациенти с епизоди на
придобита тромботична тромбоцитопенична пурпура, в комбинация с плазмаобмен и имуносупресия.
Активната субстанция на медикамента е хуманизирано бивалентно нанотяло, което инхибира медиираната от фактора
на von Willebrand тромбоцитна
адхезия. Най-честите нежелани
странични ефекти са: кървене,
пирексия, отпадналост, главоболие, уртикария, реакция на мястото на инжектиране, миалгия.
l Mepsevii (vestronidase alfa)
на Ultragenyx за терапия на неневрологични прояви на мукополизахаридоза тип VII. Активната
субстанция на медикамента е рекомбинантна форма на човешка
бета-глюкуронидаза, която спомага за разграждането на глюкозоаминогликамите и по този начин предотвратява тяхното натрупване в тъканите на организма. Най-честите му нежелани
странични ефекти са: анафилактоидни реакции; уртикария; оток
на мястото на инфузията.
l Veyvondi (vonicog alfa) на

Baxalta Innovations за лечение на
възрастни над 18-годишна възраст с болест на von Willebrand,
когато самостоятелната терапия
с desmopressin е неефективна
или не е индицирана.
Активната субстанция на медикамента е рекомбинантен човешки фактор на von Willebrand,
който медиира адхезията на
тромбоцитите към ендотела на
мястото на увреждане на кръвоносния съд.
Veyvondi не трябва да се използва за лечение на хемофилия
А. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са:
световъртеж; тремор; тахикардия; дълбока венозна тромбоза;
хипертония; топли вълни; гадене; повръщане.
l
Vyxeos
(daunorubicin/
cytarabine)
на
Jazz
Pharmaceuticals за лечение на
възрастни пациенти с новодиагностицирана, свързана с терапия, остра миелоидна левкемия
(AML) или AML с миелодиспластично-свързани промени.
Фиксираната комбинация съдържа антинеопластични агенти,
които инхибират активността на
топоизомераза II. Предимството на медикамента е подобрената преживяемост в сравнение
със стандартната комбинация от
daunorubicin и cytarabine при болни с високорискова AML.
Най-честите нежелани странични ефекти от приложението
на медикамента са: реакции на
свръхчувствителност;
фебрилна неутропения; отоци; диария
и колит; мукозит; отпадналост;
мускуло-скелетни болки; болки в
корема; намален апетит; кашлица; главоболие.
l
Duzallo
(lesinurad/
allopurinol) на Gruenenthal за лечение на възрастни пациенти с
подагра, които не могат да постигнат прицелните нива на серумна пикочна киселина на адекватна дозировка allopurinol.
Lezinurad е селективен инхи-
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битор на транспортер 1 на пикочната киселина, който намалява плазмените й нива чрез
повишена уринна екскреция;
allopurinol намалява продукцията на пикочна киселина чрез инхибиране на ксантин оксидазата.
Най-честите нежелани странични ефекти на фиксираната комбинация са: грипоподобни симптоми; гастроезофагеален
рефлукс; главоболие; повишение
на серумния креатинин.

ЕМА одобри първата
CAR-T терапия в Европа
Kymriah (tisagenlecleucel) и
Yescarta (axicabtagene ciloleucel)
са първите два медикамента –
химерни антиген рецепторни
(CAR) T-клетки, регистрирани
в Европейския съюз (1). Те са
ново поколение персонализирана противоракова имунотерапия,
базирана на събиране и модифициране на имунни клетки от пациента, за лечение на злокачествено заболяване.
Kymriah е регистрирана за терапия на остра лимфобластна
левкемия (АLL) при деца и млади възрастни (до 25 години), а
Yescarta – при възрастни пациенти с рефрактерен или рецидивирал дифузен голям B-клетъчен
лимфом (DLBCL) и първичен
медиастинален голям В-клетъчен
лимфом (PMBCL), след две или
повече линии системна терапия.
Основен проблем, свързан с
безопасността на CAR-T терапията, е синдромът на освобождаване на цитокини (CRS), който е системен отговор към активиране и пролиферация на CART клетките и се изразява с фебрилитет, грипоподобни симптоми и неврологична токсичност.
CRS може да се лекува успешно
с RoActemra (tocilizumab).

Разширени индикации
за приложение
l Repatha (evolocumab) на
Amgen е с разширена индикация
за приложение, която включва
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намаление на сърдечносъдовия
риск при възрастни пациенти с
доказано атеросклеротично сърдечносъдово заболяване. Този
ефект се дължи на намаление на
липопротеините с ниска плътност (LDL-C), успоредно с корекцията на други рискови фактори.
Решението на регулаторния
орган е базирано на данни за
сърдечносъдовия изход при 27
564 пациенти, включени в проучването FOURIER, които показват, че evolucumab намалява
риска за миокарден инфаркт (с
27%), инсулт (с 21%) и необходимостта за коронарна реваскуларизация (с 22%) при болни с
доказано сърдечносъдово заболяване.
l Lynpraza (olaparib) на
AstraZeneca е с одобрена таблетна лекарствена форма и нов
дозировъчен режим при широк
кръг пациентки с овариален карцином. Медикаментът се прилага като поддържаща терапия при
болни с рецидивирал, високостепенен карцином на яйчниците,
маточните тръби и перитонеума,
които са имали пълен или частичен отговор на базирана на препарати на платината химиотерапия, независимо от BRCA статуса. Новият дозировъчен режим
намалява приема от осем капсули два пъти дневно на две таблетки два пъти дневно с или без
храна.
Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от две рандомизирани проучвания (SOLO-2 и STUDY 19),
които показаха, че терапията с
медикамента намалява риска за
прогресия или фатален изход със
70 и 65% съответно, в сравнение
с плацебо.
l Cabometryx (cabozantinib)
на Ipsen/Exelixis ще се прилага
и като първа линия терапия при
възрастни пациенти с напреднал бъбречно клетъчен карцином (RCC). Одобрението на ре-

52

гулаторния орган е базирано на
положителни резултати от проучването CABOSUN.
Медикаментът удължава с
52% преживяемостта без прогресия на заболяването при болни с
интермедиерен или висок риск,
които към момента не са получавали терапия, в сравнение със
Sutent (sunitinib) на Pfizer (8.6
срещу 5.3 месеца). Cabozantinib
първоначално е одобрен в Европа при пациенти с карцином на
бъбреците и напреднало заболяване, след първоначално приложение на VEGF-терапия.
l Tagrisso (osimertinib) на
AstraZeneca ще се използва и
като първа линия терапия за лечение на недребноклетъчен рак
на белите дробове (NSCLC) с
EGFR-мутация. Одобрението на
регулаторния орган е базирано
на резултатите от фаза 3 клиничното проучване FLAURA,
които показаха удължен период без прогресия на заболяването в сравнение със стандартната
терапия с тирозин-киназни инхибитори (TKIs) (18.9 срещу 10.2
месеца), като в същото време е
налице и по-висока честота на
отговор към терапията (80 срещу 76%).
Предимствата на медикамента
са регистрирани при всички подгрупи пациенти, включително
такива с или без данни за метастази в ЦНС. Междинни резултати показаха намаление (макар
и несигнификантно) на риска за
фатален изход.
l Xeljanz (tofacitinib citrate)
на Pfizer ще се прилага в дозировка 5 mg два пъти дневно в
комбинация с methotrexate за лечение на активен псориатричен
артрит при възрастни пациенти,
които не се повлияват или не толерират предходна модифицираща заболяването антиревматична
терапия (DMARD). Медикаментът е първият перорален инхибитор на Janus киназата (JAK),
който е одобрен в Европа за
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тази индикация.
Одобрението на регулаторния
орган е базирано на положителните резултати от фаза 3 клиничното проучване OPAL, които
показват статистически значимо
подобрение в показателя ACR20
спрямо изходните стойности при
50% срещу 20% в контролната плацебо група. Първоначално
Xeljanz бе регистриран през миналата година за лечение на ревматоиден артрит.
l Cimzia (certolizumab pegol)
на UCB е с разширени индикации, позволяващи приложението му при възрастни пациенти с
умерено и тежко изразен плакатен псориазис, които са кандидати за системна терапия.
Решението на ЕМА е базирано на положителните резултати от три клинични проучвания (CIMPASI, CIMPASI-1 и
CIMPASI-2), които доказват клиничната ефикасност и безопасност на медикамента, както и
статистически значимите му предимства по отношение на всички показатели за краен изход, в
сравнение с плацебо, за период
от 48 седмици. В Европа, Cimzia
е одобрен за лечение на ревматоиден артрит, активен псориатричен артрит и аксиален спондилартрит.

Лекарствена
безопасност
1. Tivicay (dolutegravir), прилаган за лечение на HIV, е свързан с повишен риск за вродени дефекти на новороденото (2).
Данните са от проучване върху
11 558 жени инфектирани с HIV,
което установи 0.9% (4 от 426)
случая на spina bifida при новородени от майки, които по време на бременността са получавали медикамента, в сравнение с
0.1% (14 от 11 173) при бременни, които са лекувани с друга терапия за HIV.
ЕМА препоръча dolutegravir
да не се предписва при жени в
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детеродна възраст, които се опитват да забременеят. При започване на терапия с медикамента е необходимо да се изключи бременност. При установяване на бременност в първи триместър при жени на терапия с
dolutegravir, е необходимо да се
премине на подходяща алтернативна терапия.
2. Zinbryta (daclizumab beta)
не трябва да се прилага за лечение на множествена склероза,
поради рисковете за тежки и потенциално фатални имунни реакции, засягащи мозъка, черния
дроб и други органи, е заключението на ЕМА (3). Тъй като тези
усложнения могат да се развият
до няколко месеца след спирането на терапията, лекуващите лекари трябва да продължат да наблюдават болните и след спирането й.
Регулаторният орган изиска
медикамента да бъде изтеглен от
болници и аптеки. Zinbryta е регистриран в Европа през 2016 за
лечение на релапсни форми на
множествена склероза. Към момента, с медикамента са лекувани над 10 000 пациенти, по-голямата част от които в Германия.
3. Esmya (ulipristal acetate) да
не се използва при жени с чернодробни проблеми, а когато се
прилага е необходимо редовното
проследяване на чернодробните показатели (4, 5). Решението
на регулаторния орган е след извършен обзор на наличните данни, поради осем съобщения за
тежки чернодробни увреждания
при прием на медикамента.
Esmya бе одобрен през 2012
в Европа за лечение на умерени и тежки симптоми при маточни фиброиди при жени, които не
са в менопауза. Активната субстанция на медикамента действа чрез блокиране на рецепторите на прогестерона, като по този
начин намалява обема на фиброидите.
При започването на всеки

курс на лечение е необходимо да
се направят чернодробни функционални тестове. Медикаментът
не трябва да се предписва, ако те
са над два пъти над горната граница на нормата. Тези тестове
трябва да се провеждат веднъж
месечно по време на първите два
курса на лечение и 2-4 седмици
след преустановяване на приема.
Ако резултатите са над три
пъти над горната граница на
нормата, лечението трябва да се
преустанови, а пациентката да се
проследи внимателно за белези
за чернодробно увреждане (лесна умора, иктер, потъмняване на
урината, гадене и повръщане).
Ulipristal acetate е активна
субстанция и на медикамента са
спешна контрацепция ellaOne,
който се прилага еднократно.
Към момента няма съобщения за
чернодробни проблеми при използването му за тази индикация.
4. ЕМА ограничи приложението на Keytruda (pembrolizumab)
и Tecentriq (atezolizumab) при
карцином на пикочния мехур (6).
Решението на регулаторния орган е базирано на ранните данни от две клинични проучвания,
които показаха намалена преживяемост в сравнение с химиотерапия, когато медикаментите се
прилагат като първа линия терапия за локално авансирал или
метастатичен уротелиален карцином (карцином на пикочния
мехур и уринарния тракт) с ниска експресия на PD-L1.
Keytruda и Tecentriq трябва да
се използват като първа линия
терапия за уротелиален карцином само при пациенти с високи
нива на PD-L1. Няма промяна по
отношение на приложението им
при болни с уротелиален карцином, които са преминали химиотерапия или при пациенти с други злокачествени заболявания, за
които двата медикамента са индицирани.
5. Хинолоновите и флуорхи-
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нолоновите антибиотици бяха
обект на обсъждане по отношение на безопасността (7). Като
част от дискусията бяха разгледани случаи на тежки странични
ефекти, засягащи мускулите, ставите и нервната система. Разгледани са мерки, които да гарантират безопасното приложение
на тези групи антибиотици, като
окончателното решение на ЕМА
ще бъде публикувано в близко
бъдеще. (ИТ)
Използвани източници:
1. First two CAR-T cell medicines recommended for approval in the European Union
Development of Kymriah and Yescarta supported through PRIME www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/06/WC500251219.pdf
2. New study suggests risk of birth defects in babies born to women on HIV medicine
dolutegravir
www.ema.europa.eu/
em a / i ndex . j s p ? c u r l = p a g e s / new s _ a nd _
events/news/2018/05/news_detail_002956.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
3. EMA review of Zinbryta confirms medicine’s
risks outweigh its benefits www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_
events/news/2018/05/news_detail_002955.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
4. PRAC recommends new measures to minimise risk of rare but serious liver injury with Esmya for fibroids www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_
events/news/2018/05/news_detail_002957.
jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
5. Esmya: new measures to minimise risk of
rare but serious liver injury www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_
release/2018/06/WC500249908.pdf
6. EMA restricts use of Keytruda and Tecentriq in bladder cancer www.ema.europa.eu/
docs/en_GB/document_library/Press_release/2018/05/WC500249798.pdf
7. PRAC held public hearing on quinolone
and fluoroquinolone antibiotics www.ema.
europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Agenda/2018/06/WC500250486.pdf

Сливания и
придобивания във фармацевтичната
индустрия
l Takeda придоби британската Shire срещу $62 милиарда, с което значително ще уве-
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личи присъствието си в областта на таргетните терапии в гастроентерологията, онкологията,
неврологията и редките заболявания. С приключване на сделката, Takeda ще се превърне в
една от водещите биофармацевтични компании в света.
l Janssen сключи споразумение за придобиването срещу $900 милиона на BeneVir
Biopharma – биофармацевтична компания, специализирана в
разработването на онколитични
имунотерапии.
Водеща за BeneVir е TStealth платформа за разработване на онколитични вируси, създадени за
инфектиране и разрушаване на туморни клетки.
По този начин, Janssen
ще получи възможност за
разработването на нови
имуно-онкологични
медикаменти за лечение на
различни солидни тумори.
l Eli Lilly увеличи имуно-онкологичното си портфолио със закупуването на ARMO
BioSciences срещу $1.6 милиарда. Водещ продукт на ARMO е
pegilodecakin – пегилиран интерлевкин 10 (IL-10), за който е установено, че самостоятелно или в комбинация с други лекарствени средства, води
до клинични ползи при различни онкологични заболявания.
В момента pegilodecakin се
изследва във фаза 3 клинично
проучване за рак на панкреаса
и преминава ранни изследвания
за карцином на белите дробове,
меланом и бъбречно клетъчен
карцином.
В друга сделка, Eli Lilly придоби срещу $575 милиона още
една специализирана в онкологична терапия компания - канадската AurKa Pharma. Основна цел на сделката е инхибитор
на Аврора киназата AK-01, който показва обещаващи резултати в ранни изследвания. Авро-
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ра А киназата е ключов регулатор на митотичната прогресия,
която е необходима за туморното развитие.
l Genentech (поделение на
Roche) сключи споразумение на
стойност $500 милиона с британската Microbiotica за разработване и комерсиализиране на
медикаменти за лечение на възпалителни заболявания на дебелото черво.
В основата на сътрудничеството е използването на метаге-

номната микробиомна платформа на Microbiotica за анализ на
проби от пациенти, преминали
клинични проучвания с лекарствени средства на Genentech.
Наскоро Genentech сключи и друго подобно споразумение с биотехнологичната Lodo
за разработване на медикаменти за резистентни микробни инфекции и злокачествени заболявания.
l Novartis заплати $100 милиона на Regenxbio за правата над векторната технология
AVXS-101 за разработване на
нови терапии за спинална мускулна атрофия (SMA).
Резултатите от малко фаза 1
клинично проучване показаха,
че приложението на експериментално лечение с AVXS-101
е довело до период от 20 месеца без необходимост от изкуствено поддържане на дишането
или фатален изход. Голяма част
от изследваните са имали подобрение в моторната симптоматика при това тежко и инвали-
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дизиращо заболяване.
Швейцарският
фармацевтичен гигант обяви планове да
продаде Alcon Eye Care (поделението си за продукти в областта
на офталмологията) с цел да се
фокусира върху производството на медикаменти. Фармацевтичното портфолио на Alcon,
което за 2017 има продажби за
$4.6 милиарда, остава в рамките на Novartis.
l Roche закупи срещу $2.4
милиарда остатъка от 29% акции
на Foundation Medicine
(FMI), които не притежаваше, като по този начин
придоби 100% от компанията срещу обща сума от
$5.3 милиарда. (ИТ)

Най-големите фармацевтични компании
по приходи
Със $76.4 милиарда, Johnson
& Johnson е фармацевтичната
компания с най-големи приходи
за 2017, според анализатори от
Endpoints News (1).
Компания

Приходи за 2017

J&J
Roche
Pfizer
Novartis
Sanofi
Merck
GlaxoSmithKline
Takeda/Shire
Bayer
AbbVie
Gilead

$76.4
$53.3
$52.2
$49.1
$41.6
$40.1
$39.2
$31.2
$28.9
$28.2
$25.7

милиарда
милиарда
милиарда
милиарда
милиарда
милиарда
милиарда
милиарда
милиарда
милиарда
милиарда

Използван източник:
1. The (new) top 10 pharma companies by
2017 revenue https://endpts.com/the-new-top10-pharma-companies-by-2017-revenue
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Нови
данни за
клиничната
ефикасност
на pembrolizumab
Pembrolizumab
(Keytruda,
MSD), в комбинация с химиотерапия, намалява риска за фатален изход с 36%, в сравнение със
самостоятелното приложение на химиотерапия, когато се прилага като първа линия терапия при пациенти с метастазирал недребноклетъчен плоскоклетъчен (сквамозно клетъчен) карцином на белите
дробове, показаха резултатите от фаза 3 проучването KEYNOTE-407, представено на годишната среща на American Society of
Clinical Oncology (ASCO)
(1).
Добавянето
на
pembrolizumab към химиотерапия подобрява сигнификантно (с 33%) и периода без прогресия на заболяването. Напредналият сквамозно
клетъчен карцином (SCC) представлява около 25-30% от всички случаи на недр ебноклетъчен
белодробен карцином (NSCLC),
като се счита за особено труден
за лечение.
Друго проучване, проведено
от Institute of Cancer Research в
Лондон и представено по време
на конгреса показа, че приложението на имунотерапия може да е
от полза при мъже с рак на простатата. Според авторите, определена подгрупа пациенти, при които са изчерпани всички налич-

ни методи за лечение на заболяването, могат да имат удължена
преживяемост при включване на
имунотерапия (2).
В анализа са обхванати 258
мъже с напреднал рак на простатата, на които е приложен
pembrolizumab. Резултатите показват, че едногодишна преживяемост е имало при 38%, а при
11%, получавали терапия в продължение на 12 месеца, не е регистриран растеж на тумора.
При 5%, след приложеното лечение, е имало намаление или изчезване на тумора, като ефикасността е била по-висока при малка група участници, чиито тумори

са имали мутации в гените, свързани с възстановяване на увредена ДНК.
Pembrolizumab е хуманизирано моноклонално, анти-програмирана клетъчна смърт-1 (PD-1),
антитяло (IgG4/kappa изотип със
стабилизираща промяна в секвенциите в Fc региона), произведено
в клетки от яйчник на китайски
хамстер по рекомбинантна ДНК
технология.
В Европа pembrolizumab като
монотерапия е показан за лечение на (3):
l авансирал (неоперабилен
или метастатичен) малигнен ме-
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ланом при възрастни
l метастатичен NSCLC - като
първа линия лечение при възрастни, чиито тумори експресират
PD-L1 с ≥ 50% пропорционален
скор на туморa (tumour proportion
score - TPS), без EGFR или ALK
положителни туморни мутации
l локално авансирал или метастатичен NSCLC при възрастни, чиито тумори експресират
PD-L1 с ≥1% TPS, и на които е
приложена поне една предходна
химиотерапевтична схема. Пациенти с EGFR или ALK положителни туморни мутации трябва
също да са получили таргетна терапия, преди лечение
l рецидивиращ или рефрактерен класически Ходжкинов лимфом (cHL),
при пациенти, при които автоложната трансплантация на стволови клетки (ASCT) и лечението с
brentuximab vedotin (BV)
са неуспешни, или които
не отговарят на условията за трансплантация и не
са се повлияли от лечението с BV
l локално авансирал
или метастатичен уротелиален карцином (карцином
на пикочния мехур и уринарния тракт) при възрастни, на които е приложена
предходна платина-базирана химиотерапия или които не отговарят на условията за цисплатин-базирана химиотерапия. (ИТ)
Използвани източници:
1. MSD’s Keytruda takes lead in squamous NSCLC trials www.pharmatimes.
com/news/mercks_keytruda_takes_lead_
in_squamous_nsclc_trials_1238430?utm_
source=PT%20Daily%20Newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=pt%20
daily%20news%20alert&
2. Trial first to show immunotherapy benefit
in prostate cancer www.pharmatimes.com/
news/trial_first_to_show_immunotherapy_
benefit_in_prostate_cancer_1238432?utm_
source=PT%20Daily%20Newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=pt%20
daily%20news%20alert&
3. EMA Keytruda (pembrolizumab) https://
ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170824138672/
anx_138672_bg.pdf
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Lamzede - нов медикамент за лечение на алфа-манозидоза
Lamzede (velmanase alfa) на Chiesi Farmaceutici e одобрен в Европа като нова, дългосрочна, ензимнозаместителна терапия при рядкото генетично нарушение
алфа-манозидоза при деца и възрастни (1).
Алфа-манозидозата е наследствено ензимно нарушение (честота от 1:500 000 до 1:1
000 000), което предизвиква клетъчно увреждане чрез натрупване
на богати на маноза олигозахариди
в тъканите и органите.
Засегнатите хора са с нарушени
интелектуални способности, увеличение на черния дроб и слезката,
характерни лицеви черти и скелетни аномалии. Пациенти, при които заболяването се е развило много рано, в тежка форма и с бързо
влошаване, често умират в детска
възраст.
До момента липсваше специфична терапия за алфа-манозидозата,
като пациентите с не толкова тежки форми на заболяването се лекуваха с поддържаща
симптоматична терапия, физикална рехабилитация и
при необходимост – оперативна интервенция.
Velmanase alfa е рекомбинантна човешка алфа-манозидаза, разработена като интравенозна ензимнозамес-

тителна терапия. Тя нормализира нивата на олигозахариди, забавя прогресията на заболяването и подобрява качеството на живот. Медикаментът не преминава през кръвно-мозъчната бариера, поради което няма
ефект върху неврологичната симптоматика на болестта.
Предимствата на Lamzede са доказани в многоцентрово, двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване при 25 пациенти. След период на наблюдение
от 52 седмици е установено намаление на серумните олигозахариди
до нормални нива, подобрение във
физическия капацитет и белодробната функция.
Най-честите нежелани странични
ефекти са били диария, фебрилитет
и наддаване на телесно тегло. Тъй
като алфа-манозидазата е изключително рядко заболяване, Lamzede
е регистриран като „лекарство-сирак”. (ИТ)
Използван източник:
1. New enzyme replacement therapy to treat rare genetic disorder alpha-mannosidosis in children and adults www.ema.europa.eu/docs/
en_GB/document_library/Press_release/2018/01/WC500242401.
pdf

Amglidia – първи медикамент за лечение на неонатален диабет
Amglidia (glibenclamide) на Ammtek e първият медикамент за лечение на диабет при новородени, одобрен
от ЕМА, който ще се прилага при деца и подрастващи (1).
Неонаталният диабет е крайно рядка форма на диабет, който се диагностицира през първите шест месеца след раждането. Той може да представлява животозастрашаващо състояние, поради симптомите, причинени от високите стойности на кръвната глюкоза, и
риска за кетоацидоза. Причините за неонаталния диабет за различни генни мутации.
Amglidia е нова перорална лекарствена форма на
glibenclamide, който се прилага за лечение на диабет
тип 2, разработена специално за приложение при новородени, деца и подрастващи.
Медикаментът действа върху инсулин-продуциращите клетки на панкреаса чрез свързване с АТР-чувствителните калиеви канали (КАТР), които контролират
освобождаването на инсулин.
При много новородени с неонатален диабет, клетките
на панкреаса произвеждат инсулин, но не са способни
да го освободят в кръвообращението, поради дисфункция на КАТР каналите в резултат на генна мутация.
Glibenclamide възстановява нормалната функция на
тези канали и нормалното освобождаване на инсулин
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в кръвообращението, с което облекчава симптоматиката на заболяването.
До момента, за лечението на неонатален диабет се
прилагаха инсулин или таблетки glibenclamide, лицензирани за възрастни пациенти. Тази практика водеше
до потенциален риск от свръх- или недостатъчно дозиране, водещи съответно до хипо- или до хипергликемия.
Лекарствената форма на Amglidia (перорална суспензия) позволява по-точно дозиране на glibenclamide,
като премахва или ограничава значително нуждата от
приложение на инсулин.
Резултатите от проведени проучвания показват, че
приемът на медикамента води до стабилен гликемичен
контрол. Тъй като неонаталният диабет е изключително рядко заболяване, Amglidia е регистриран като
„лекарство-сирак”.
За сулфонилурейните препарати (като Amglidia) e установено, че са ефективни при пациенти с мутации на
гените, кодиращи АТР-чувствителните калиеви канали
на бета-клетките на панкреаса, както и при свързан
с хромозома 6q24 преходен неонатален диабет. (ИТ)
Използван източник:
1. First medicine to treat neonatal diabetes www.ema.europa.eu/docs/
en_GB/document_library/Press_release/2018/02/WC500244303.pdf
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обходимо приложението на поточни диагностични способи. На
Фигура 2 е представена карта, показваща разпределението на основните рикетсиози, пренасяни от
кърлежи.

Рикетсиози: кратка
характеристика

Рикетсиозите са векторно-предавани зоонозни инфекции, причинени
от вътреклетъчни бактерии от род Rickettsia и Orientia, принадлежащи
към семейството Rickettsiaceae (1).
Животът на тези микроорганизми се определя от тяхното оцеляване при малки бозайници (които могат да действат като резервоари) и в
членестоноги, като кърлежи и други акари, бълхи и въшки, които също
могат да действат като вектори. В това отношение, с изключение на
Rickettsia prowazekii, човекът обикновено е случаен гостоприемник.
От първото описание на R. prowazekii като етиологичен агент на
епидемичния тиф през 1916 г. до края на 80-те години на XX-ти век,
са описани осем други вида като причинители на рикетсиози по света: Rickettsia rickettsii, Rickettsia typhi, Rickettsia conorii subsp. conorii,
Rickettsia akari, Rickettsia sibirica, Rickettsia australis, Rickettsia conorii
subsp. israelensis и Orientia tsutsugamushi (2).
С развитието и по-широкото приложение на молекулярната биология
през 90-те години на XX-ти век, този списък нараства значително и към
момента са познати повече от 30 вида и подвида на рикетсиозното семейство. Любопитно е, че повечето от тях са описани като човешки патогени.

Рикетсиозите нямат патогномонични признаци, въпреки че има
индикации и симптоми, които са
силно подсказващи, като например наличието на фебрилитет, обрив, лимфаденопатия и tache noire
(Фигура 1).
За съжаление, не винаги и не
всички рикетсиози имат типични

признаци и симптоми. В повечето
случаи клиничните признаци заедно с положителна серология са
достатъчна предпоставка, за да се
постави диагнозата рикетсиоза.
Въпреки това е добре да се има
предвид, че за да се постави точна диагноза и да се определи конкретният етиологичен агент е не-
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Инфекция с Rickettsia rickettsii. За инфекцията с R. rickettsii
е характерен специфичен обрив
(centripetal). Той се проявява през
първите три дни от инфектирането при едва 3–5% от засегнатите
лица, като между седмия и 10-ия
ден от заразяването се наблюдава вече при 60–70% от хората (3).
Обикновено започва по китките и глезените като малки, несърбящи червени макуларни лезии, с
последващо разпространение по
крайниците. Могат да се наблюдават макулопапулозни, петехиални или пурпурни лезии. В 10%
от случаите не се наблюдава обрив, обикновено при хора с тъмна
кожа и при по-възрастни (4).
При инфекцията с R. rickettsii е
необичайна находка наличието на
инокулационен есхар. Географското разпространение на R. rickettsii
се ограничава до Западното полукълбо където неговите първични вектори са кърлежи от родовете Dermacentor, Rhipicephalus и
Amblyomma.
Инфекция с Rickettsia typhi
и инфекция с Rickettsia prowazekii. За инфекциите с R. typhi
и R. prowazekii е характерен спе-

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 61

Списание мд

секция медицината днес в българия

цифичен
центробежен
обрив
(centrifugal). И при двете рикетсии екзантемата се характеризира с макулозни, макулопапулозни
или петехиални лезии. Последните лезии са по-чести при инфекцията с R. prowazekii.
Характерно е, че не е налице инокулационен есхар. Както и
при R. rickettsii, обривът обикновено не се наблюдава при хора
с тъмната кожа. При инфекция с
R. prowazekii може да са налични
признаци като объркване, пурпура и гангрена.
Rickettsia typhi е разпространена в цял свят, предимно в тропическите и субтропическите райони, където основният й вектор е
Xenopsylla cheopis, последван от
Ctenocephalides felis (5).
Инфекцията с R. prowazekii е
свързана с епидемии при популации, изложени на риск от паразитизъм от въшки (Pediculus
humanus humanus), както и в места където се среща лоша хигиена и пренаселване (бездомници,
разселени, бежанци и затворници) (6).
В САЩ еко-епидемиологията на това заболяване често се

Фигура 1. Tache noire при пациент инфектиран с Rickettsia conorii subsp. conorii

свързва с наличието на летящи катерици (Glaucomys volans) и техните ектопаразити (7). Добре е да
се има предвид, че R. prowazekii
е единственият вид рикетсия, способна да предизвика латентна инфекция (болест на Brill-Zinsser),
при която наличието на обрив е
сравнително рядко срещано.
Инфекция с Rickettsia felis.
От първите съобщения за тази болест е известно, че е идентифицирана чрез клинични прояви подобни на тези причинени от R. typhi.
При нея се наблюдава генерали-

зиран макулопапулозен обрив по
тялото, а в някои случаи се презентира като инокулационен есхар, асоцииран с локална лимфаденопатия.
Последните проучвания в Кения и Сенегал показват, че R. felis
може да предизвика и остро неспецифично фебрилно заболяване
без обрив или инокулация (8). В
някои африкански страни R. felis
е изключително разпространена, с
данни за инфектирани комари (родове Anopheles и Aedes) и откриването й в изпражнения от горила, което предполага, че тези бозайници могат да бъдат потенциални резервоари (9, 10).
Инфектирането на човека с
този вид рикетсия е описано по
целия свят. Разпространението
на инфекцията в основния вектор
(бълхата Ctenocephalides felis) е
много високо и също се среща в
цял свят (11). Rickettsia felis расте in vitro само при ниски температури.
Инфекция
с
Rickettsia
massiliae. Има публикувани само
няколко потвърдени случая на
тази инфекция при хора (във
всички случаи е наблюдаван ино-

Фигура 2. Географско разпространение на рикетсиозите, засягащи човека
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кулационен есхар). В два от тези
случая е установен макулопапулозен обрив (Италия и Франция),
един е бил с пурпурен обрив (Аржентина), а в друг случай няма
данни за обрив (Италия) (12-15).
Предполага се, че по-топлото
време може да окаже влияние върху епидемиологията на тази инфекция. Обикновенно R. massiliae
инфектира кърлежи Rhipicephalus
sanguineus (предимно в Европа и САЩ), но е идентифицирана
също така в кърлежи Dermacentor
marginatus (в Южна Унгария)
(16-18). Rickettsia massiliae е наблюдавана и в ко-инфекции с R.
conorii при кърлежи R. sanguineus
(Южна Франция) (19).
Инфекция с Rickettsia parkeri.
Разпространението на тази рикетсия е географски ограничено до
западното полукълбо. Клиничните
прояви се характеризират с макулопапулозен обрив, в някои случаи везикулопапулозен, с палмоплантарно засягане.
В повече от 90% от случаите на инфектиране с R. parkeri се
установяват единични или многократни инокулационни есхари и
възможност за локална лимфаденопатия. Това е една от малкото
рикетсиози, които предизвикват
есхар в Америка.
Установените
вектори
са
Amblyomma
maculatum
и
Amblyomma triste. Алтернативен
вектор на някои вариации на R.
parkeri е кърлежът Amblyomma
ovale (установено в Колумбия
и Бразилия) (20, 21). Rickettsia
parkeri е открита също и в кърлежи Amblyomma tigrinum (Кочабамба, Боливия) и Ixodes
scapularis (Луизиана, САЩ) (22,
23).
Инфекция с Rickettsia conorii.
От първото си описание като човешки патоген през 1910 г. до
края на XX век R. conorii е призната като единственият причинител на рикетсиози в Европа. През
2005 г. е предложено R. conorii да
се разглежда като комплекс от че-

секция медицината днес в българия
тири подвида въз основа на епидемиологични и клинични различия (24).
Установени са следните подвидове: R. conorii subsp. conorii, R.
conorii subsp. israelensis, R. conorii
subsp. caspia и R. conorii subsp.
indica, всички географски ограничени само до източното полукълбо (16, 25).
Rickettsia conorii subsp. conori е
широко разпространена в страните от Средиземноморския регион
(както европейски, така и африкански) и в някои страни от Черноморския басейн.
Клиничната
презентация
включва макулопапулозен или
пурпурен обрив по дланите, ходилата и крайниците, и наличието на единични или множествени инокулационни есхари (главно
при деца).
За останалите подвидове на R.
conorii откриването на инокулационни есхари е по-рядко и тяхното географско разпределение е
по-ограничено. Обикновено, инфектираните с R. conorii subsp.
conori имат единичен есхар и генерализиран макулопапулозен обрив (97%), а смъртността е близо
2.5% (16, 25).
Симптомите при R. conorii
subsp. caspia включват есхар
(23%), макулозен обрив (94%) и
конюнктивит, като няма докладвани фатални случаи (16, 25).
При R. conorii subsp. indica често се наблюдава пурпурен обрив,
но рядко се открива есхар и също
не се съобщава за установен фатален изход.
За R. conorii subsp. israelensis
е характерно, че по-рядко се установява есхар в сравнение с R.
conorii subsp. conori и предизвиква от среднотежко до тежко протичащо заболяване.
Трябва да се има предвид,
че освен основния вектор на R.
conorii кафявият кучешки кърлеж
Rhipicephalus sanguineus и други
кърлежи принадлежащи към същия комплекс биха могли да се
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окажат вектори (16, 25).
Инфекция с Rickettsia sibirica
subsp. sibirica. Тази инфекция
има доброкачествена еволюция с
ниска вероятност от усложнения.
Най-често при инфектиране с R.
sibirica subsp. sibirica се наблюдават макулопапулозен или петехиален обрив, свързан с инокулационен есхар (в повече от 95% от
случаите) и локална лимфаденопатия (26).
Географското разпространение
е ограничено до района на Азиатска Русия (Сибир) и страните разположени в южната периферия на Руската федерация (Казахстан, Китай и Монголия), където основните вектори са кърлежи от рода Dermacentor, особено Dermacentor nuttallii (25,
26). За разлика от Rickettsia
heilongjiangensis случаите на инфекция с R. sibirica subsp. sibirica
са по-чести през април и май (26).
Инфекция
с
Rickettsia
heilongjiangensis. Въпреки че
този вид рикетсия първоначално е изолирана от кърлежи
Dermacentor silvarum през 1982 г.
в провинция Хъйлундзян (Китай),
тя не е била призната за човешки патоген до края на 90-те години на XX век и началото на 2000та година (27).
Инфекцията с R. heilongjiangensis най-често се установява при хора над 50-годишна възраст и през месеците юни и юли.
Клиничните й прояви са макулопапулозен обрив, съпроводен с
инокулационен есхар, лимфаденопатия и в по-малка степен лимфангит.
През 2010 година е съобщен
клиничен случай на 35-годишен
японски мъж с обрив, фебрилитет,
две кожни лезии (съвместими с
инокулационни есхари) (28). Това
е първият потвърден с молекулярни способи случай на инфекция с
R. heilongjiangensis в Япония.
Въпреки че Haemaphysalis
japonica douglasi и Dermacentor
silvarum са ендемични за Източен

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 63

Списание мд
Сибир и Китай, епидемиологичните изследвания показват, че и
Haemaphysalis concinna е възможен вектор за тази рикетсия (29).
Инфекция с Rickettsia japonica. Тази инфекция първоначално се е бъркала с инфекцията с
Orientia tsutsugamushi. И двете се
характеризират с остро фебрилно
заболяване, свързано с макулопапулозен обрив, инокулационен есхар и с потенциална тежка клинична картина с белодробни и неврологични усложнения.
Двата вида инфекции (R.
japonica и O. tsutsugamushi) имат
сходно географско разпространение, а именно там където преобладават техните основни вектори
(кърлежи и акари).
Въпреки това, при инфекцията
причинена от R. japonica наличието на инокулационен есхар е почесто (>90%) отколкото при инфекцията с O. tsutsugamushi. Повечето случаи на R. japonica се
срещат в Япония през месеците
от април до октомври.
Установените вектори са кърлежите
Haemaphysalis
flava,
Haemaphysalis
longicornis,
Dermacentor taiwanensis и Ixodes
ovatus (25, 27). По идентичен начин тази рикетсиоза е описана и в
Южна Корея и Тайланд (30, 31).
Инфекция с Rickettsia honei.
Този вид рикетсия първо е изолирана от клинични проби от пациенти от остров Флиндърс (Австралия) и към днешна дата R.
honei е призната за най-разпространената рикетсия в Австралия
след Rickettsia australis (32).
Клиничните прояви, причинени
от R. honei, включват макулопапулозен или пурпурен обрив без наличие на везикули и палмоплантарно засягане. В половината от
случаите се наблюдава инокулационен есхар.
Могат да се появят и други признаци като лимфаденопатия и кашлица. Тази рикетсиоза е по-често срещана през декември и януари. Признатите вектори в Австра-
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лия са Bothriocroton hydrosauri,
Haemaphysalis novaeguineae и
Ixodes tasmani. Случаи на човешка инфекция с R. honei са докладвани и в Тайланд, където векторът е Ixodes granulates (33).
В публикуван през 2011 година клиничен случай на 67-годишна жена, инфектирана с R. honei
в Непал, са предложени същите кърлежи като възможен вектор плюс кърлежът Rhipicephalus
haemaphysaloides (34).
През 2007 година е съобщено за изолиране на генетично свързан с R. honei щам (щам
marmionii) от пациенти от Източна Австралия с повишена температура и главоболие, при малка
част от тях се наблюдава зачервяване и инокулационен есхар (35).
В контраст на инфекциите с R.
honei и R. australis тези описани
случаи са настъпили между февруари и юни, което е необичайно.
Инфекция с Rickettsia aeschlimannii. За първи път този вид
рикетсия е изолиран през 1997
в Мароко от кърлежи Hyalomma
marginatum (36). Пет години покъсно е публикуван първият случай при човек от същата държава (37).
Чрез молекулярни и серологични методи до 2010 са описани още
шест случая на тази рикетсиоза
(Алжир, Гърция, Тунис и Южна
Африка) (38, 39). Повечето са започнали като остро фебрилно заболяване, свързано с макулопапулозен обрив.
Само при двама пациенти е установен инокулационен есхар.
Интересно е, че в случаите от Алжир единия пациент има повече
от един есхар, а другият пациент
е с компонент свързан с пурпурен
обрив (40).
Rickettsia aeschlimannii е изолирана от антропофилни кърлежи от родовете Hyalomma и
Rhipicephalus от много страни
в Африка и Европа. Любопитно
е, че в изследване от 2005 в Северна Испания е установена лип-

са на инфекция с R. aeschlimannii
при хора ухапани от кърлежи H. marginatum заразени с R.
aeschlimannii (дори при повече от
една седмица впит кърлеж в тялото) (41).
Инфекция с Orientia tsutsugamushi. През 1995 този вид рикетсия е прекласифициран, въз
основа на откритията за нейната клетъчна стена и филогенетични анализи, като принадлежаща
към род Orientia с различни сродни щамове.
Днес O. tsutsugamushi е важна причина за острите фебрилни заболявания и е ендемична за
Азиатско-тихоокеанския регион,
простиращ се от Афганистан до
Китай и Южна Корея, както и островите в южната част на Тихия
океан и Северна Австралия (42).
Еко-епидемиологията на това
заболяване до голяма степен се
определя от влажните тропически
региони, където акарите от вида
Leptotrombidium са резервоари на
O. tsutsugamushi и техните ларвни
етапи действат като човешки вектори. Дивите гризачи са основните гостоприемници на тези акари.
Ендемичните региони се характеризират с оризови полета, тревни
площи и първично обезлесяване.
В Япония, за разлика от инфекцията причинена от R. japonica,
инфекцията с O. tsutsugamushi
обикновено е по-честа през ноември. Възможни вектори са
и представители от семейство
Trombiculidae, като Neotrombicula
japonica и Eushoengastia koreaensis
(43).
Клиничните прояви при инфекция с O. tsutsugamushi могат да
варират от леко до тежко състояние. Най-честите причини за усложнения и смърт са сърдечна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност, увреждания на централната нервна система, респираторни усложнения с интерстициална пневмония, остър респираторен дистрес синдром (ARDS).
Инкубационният период обик-
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новено е по-дълъг от този при
другите рикетсиози (до 18–21
дни). Фебрилитетът най-често се
появява внезапно, свързан с главоболие, миалгия и неразположение.
Една седмица след появата на
тези симптоми може да се появи макулопапулозен обрив с центробежно разпределение (рядко) и
инокулационен есхар, който може
да бъде единичен или множествен
(присъствието му варира между 7
и 80% от случаите), често свързвано с локална лимфаденопатия.
Публикувани са човешки случаи на инфекции причинени от
бактерии от рода Orientia, включващи пациенти с обрив и инокулационен есхар в Дубай (2010)
и Чили (2011) (44, 45). Тези географски райони са необичайни за
появата на това заболяване, което предполага наличието на „нови
видове” от рода Orientia.
Инфекция с Rickettsia africae.
Тази рикетсия, първоначално бъркана с инфекцията с R. conorii, е
описана през 90-те години на XX
век от Kelly и сътр., които й определят ново място в групата на
петнистите трески (SFG – Spotted
Fever Group) (46, 47).
Това заболяване започва с рязка начална температура, главоболие, миалгия (предимно в цервикалната област) и обикновено с
единични или многократни инокулационни есхари (преобладаващо
по крайниците), асоциирани с везикулозен обрив и лимфаденопатия в половината от случаите.
Епидемиологията на инфекцията с R. africae е свързана с присъствието й в признати вектори като Amblyomma variegatum
(Източна, Западна и Централна
Африка и Карибските острови)
и Amblyomma hebraeum (Южна
Африка).
Въпреки това R. africae е открита и при други видове кърлежи като Amblyomma lepidum
и Hyalomma dromedarii в Северозападна Африка, Amblyomma
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loculosum
в
Нова
Каледония, Rhipicephalus decoloratus в
Ботсвана и Hyalomma aegyptium
в Турция (48-52).
Призната е за най-разпространената рикетсиоза при европейските и американски пътници,
които се завръщат от ендемичните райони на Африка и Карибските острови (27, 53).
Инфекция с Rickettsia akari.
Rickettsia akari, заедно с Orientia
tsutsugamushi, са предавани от
акари (54). Първата клинична
проява на тази рикетсиоза е първична папуловезикулозна лезия на
мястото на инокулацията до 2448-ия час след ухапването.
Тази първична лезия се превръща в есхар, често свързан с локална лимфаденопатия. Основни
симптоми като фебрилитет, главоболие, студени тръпки и миалгия
обикновено се появяват след една
седмица.
Характерно е, че се появява
генерализиран
папуловезикулозен обрив 2-3 дни след появата на
тези симптоми. Най-често се разпространява по лицето и крайниците, и може да се свърже с везикулозна енантема на небцето, езика, устата, сливиците или фаринкса.
Класическата триада при инфекцията с R. akari е фебрилитет,
папуловезикуларен обрив и инокулационен есхар (55). Еволюцията на това заболяване обикновено
е доброкачествена.
През 2008 са описани два клинични случая на остър хепатит при пациенти, инфектирани с
R. akari (56). Единственият вектор и резервоар е Liponyssoides
sanguineus
(Allodermanyssus
sanguineus), а домашната мишка
Mus musculus е основният гостоприемник на L. sanguineus, като е
установен и в някои диви и синантропни гризачи (57, 58).
Разпространението на R. akari
е описано в някои страни в Америка, Европа, Азия и Африка.
Много е вероятно тази рикетсио-
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за да е недостатъчно диагностицирана или много често да се бърка
с други екзантемни заболявания.
Инфекция с Rickettsia australis. За разлика от инфекцията с
R. honei, с която споделя сходни
клинични характеристики, то за
инфекцията с R. australis е характерно по-честото наличие на инокулационен есхар (в над 60% от
случаите), свързан с лимфаденопатия. Характерно е, че обривът
е предимно везикулозен или макулопапулозен (27).
Инфекцията с R. australis протича като умерено до тежко заболяване, с усложнения като бъбречна недостатъчност, фулминантна пурпура, миоперикардит,
пневмония, инфаркт на слезката
и васкулит асоцииран със смъртност (25, 59).
Разпространението
на
R.
australis е ограничено до територията на Австралия, по-специално до източния регион, където повечето случаи обикновено се установяват през юни до ноември.
Ixodes holocyclus е основният вектор (60). Въпреки това R. australis
е изолирана и от I. tasmani (Южна
и Западна Австралия) и от Ixodes
cornuatus (Южна Австралия) (27).
Инфекция, асоциирана с локална лимфаденопатия. Два доминантни признаци характеризират този синдром: инокулационен
есхар и локална лимфаденопатия.
Обратно, появата на фебрилитет и
обрив е рядко наблюдавано.
В рамките на този клиничен спектър основният синдром
се нарича DEBONEL/TIBOLA
(Dermacentor-Borne
Necrosis
Erythema Lymphadenopathy/TickBorne Lymphadenopathy), наричан
още SENLAT (Scalp Eschar and
Neck Lymphadenopathy after Tick
Bite).
DEBONEL/TIBOLA и SENLAT
се предизвикват от различни видове рикетсии. В случая на SENLAT
участват и други бактерии като
Bartonella henselae (61). Основният етиологичен агент е Rickettsia
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slovaca (62).
За първи път тази рикетсия е
идентифицирана в D. marginatus
и Dermacentor reticulatus (признати вектори) в различни Европейски страни (Словакия, Германия, Испания, Португалия, Франция, Швейцария) и впоследствие
е изолирана (1997) и установена
като човешки патоген (началото
на 2000) във Франция (63, 64).
Междувременно,
Candidatus
Rickettsia rioja и Rickettsia raoultii
също са замесени като вторични
етиологични фактори в Испания.
Candidatus Rickettsia rioja е открита чрез молекулярни техники в клинични проби (кръв и серум от пациенти) и в кърлежи D.
marginatus, отстранени от пациенти с диагноза DEBONEL/TIBOLA
в Испания (половината от случаите) (65, 66), а R. raoultii е открита
при кърлежи от рода Dermacentor
(основно D. marginatus), отстранени от инфектирани пациенти в
различни региони на Европа (6769).
DEBONEL/TIBOLA се характеризира с доброкачествена еволюция и кратък инкубационен период (средно пет дни), с по-късно
настъпване на медоподобна ексудация в областта на ухапването от
кърлежа (>95% по скалпа), която
за няколко дни се развива в инокулационен есхар, заобиколен от
еритем.
Есхарът обикновено е по-голям от този при други рикетсиози
(до 2 см) и е свързан с болезнена локална лимфаденопатия. Когато ухапването от кърлежа е извън скалпа, еритемът прилича на
„erythema migrans” при Лаймска борелиоза. При по-малко от
20% от случаите се срещат други симптоми като обрив, оток на
лицето и фебрилитет. Където есхарът е наличен 1/3 от пациентите
развиват персистираща алопеция.
Към днешна дата DEBONEL/
TIBOLA/SENLAT е втората найразпространена кърлежово-преносима рикетсиоза в Европа (след
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тази причинена от R. conorii) с
докладвани човешки случаи от
България, Германия, Испания,
Италия, Словакия, Унгария, Франция и Португалия, където засяга
основно жени и деца (16, 67, 7074).
Съобщава се клиничен случай
на този синдром, причинен от R.
massiliae в Италия (15). Има още
една Rickettsia spp. свързана с
този синдром в САЩ – Rickettsia
sp. genotype 364D (Rickettsia
philipii). За пръв път Rickettsia
sp. genotype 364D (R. philipii) е
изолирана през 1966 от кърлежа
Dermacentor occidentalis във Вентура, Калифорния (САЩ) (75).
Дълго време се е считало, че
тази рикетсия е непатогенна. През
2008 инфекцията е потвърдена
при 80-годишен мъж от Калифорния, а през 2011 при три деца в
същия щат (76, 77).
Основните клинични признаци
са единични инокулационни есхари, свързани с локална лимфаденопатия. Обривът е необичаен и обикновено се съпровожда
от лека треска, главоболие, миалгия, артралгия и неразположение.
Всички описани клинични случаи
са завършили благоприятно.
В момента тази нова Rickettsia
sp. трябва да се има предвид при
диференциалната диагностика на
рикетсиозите, които протичат с
есхар в САЩ, както и тези причинени от R. parkeri и R. akari.
Инфекция асоциирана с лимфангит. Лимфангитът е клиничен признак, който може да бъде
наблюдаван при няколко рикетсиози. Половината от случаите
на инфекция с R. sibirica subsp.
mongolitimonae протичат с тази
клинична проява. Това откритие
води до инфекция, която се нарича лимфангит-асоциирана рикетсиоза (LAR – LymphangitisAssociated Rickettsiosis).
Лимфангитът е възможно да
се наблюдава и при инфекциите,
причинени от R. heilongjiangensis
и R. africae, въпреки че е в по-

малка степен отколкото при инфекцията с R. sibirica subsp.
mongolitimonae.
Този вид рикетсия е изолирана за първи път през 1991 от кърлежи Hyalomma asiaticum от вътрешна Монголия (Китай) (78).
Пет години по-късно ролята R.
sibirica subsp. mongolitimonae
като човешки патоген е потвърдена във Франция и в научната литература има описани над 26 случая (79-82).
Въпреки че в повечето случаи
ходът на заболяването е доброкачествен, са докладвани и тежко протичащи случаи със септичен шок и остра бъбречна недостатъчност, описан е и ретинален
васкулит (83-85).
Повечето случаи са настъпили във Франция, Испания и Португалия. Има докладвани случаи и от Алжир, Южна Африка, Гърция и Египет. Кърлежите, включени като вектори, са
от рода Hyalomma, като например H. truncatum, H. anatolicum
excavatum и Rhipicephalus pusillus
във Франция, Испания и Португалия (81, 83, 86-89).
Инфекция с Rickettsia helvetica. Тази инфекция е известна
още като нееруптивна рикетсиоза. Докладвани са случаи само от
Швейцария, Швеция, Франция и
Италия, където повечето пациенти са имали изолиран фебрилитет
(без обрив или инокулационен есхар) (16). Няколко случая от Швеция са протекли с обрив, перимиокардит и менингит (90-92). Основният вектор е Ixodes ricinus
(16).
Инфекция с Rickettsia monacensis. Има съобщени два случая на инфекция с R. monacensis
– Испания (2007) и Италия (2012)
(93, 94). Испанският случай протича като фебрилно заболяване,
свързано само с макулопапулозен
обрив. Италианският случай се
развива като фебрилитет, свързан
с инокулационен есхар и без обрив. Подозираният вектор на този
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рикетсиозен вид е I. ricinus.
Инфекция
с
Candidatus
Rickettsia kellyi. Единственият докладван случай е потвърден
чрез молекулярни, хистопатологични и серологични методи. Това
е 1-годишно момче от Индия, което имало фебрилно заболяване
свързано с макулопапулозен обрив, който засяга лицето, гърба и
крайниците (включително дланите
и ходилата) (95). Векторът остава
неизвестен.
Инфекция с Rickettsia tamurae. Съобщен е само един случай на инфекция с R. tamurae 76-годишен японски пациент, получил възпалителна реакция на
крака в резултат на ухапване
от кърлеж, идентифициран като
Amblyomma testudinarium (96).

Терапия
Тъй като рикетсиозите представляват сериозна заплаха за човешкия живот, то емпиричното
лечение е целесъобразно да започне още при първите съмнения
за подобна инфекция. Лекуващите
лекари не бива да се бавят с терапията под предлог, че чакат лабораторните резултати.
Doxycycline е най-добрия избор за всички известни рикетсиози (Таблица 1), като приложението му е уместно дори при деца
и бременни жени (когато жената
има тежка форма на този вид инфекции) (97).
При някои рикетсиозни заболявания (като Средиземноморска
петниста треска) е доказано, че
кратък курс с doxycycline е ефективен и безопасен (doxycycline,
200 mg два пъти дневно, само за
1 ден) (97).
При алергични пациенти, бременни жени и хора с противопоказания за употреба на doxycycline
се препоръчва приложението на
макролиди като azithromycin или
josamycin (97). Не се препоръчва
употребата на хинолони, тъй като
се асоциират с повишена смъртност.

секция медицината днес в българия
Рикетсиози в България
Най-разпространената рикетсия в България е R. conorii subsp.
conorii. Тя причинява заболяването Средиземноморска петниста треска (Марсилска треска МТ). В България МТ е описана
за първи път през 1948 от Ив. Вапцаров, който съобщава за малка
епидемия в района на град Пловдив (98).
До началото на 70-те години на
XX век се докладват спорадични
случаи, след което за период от
20 години (до началото на 90-те
години на XX-ти век) няма съобщени случаи на МТ.
От началото на 90-те години
на XX век до днес всяка година
се регистрират по няколкостотин
случая на МТ (Таблица 2). Има
няколко ендемични района на
инфекцията с R. conorii subsp.
conorii: Пазарджик, Сливен,
Бургас, Пловдив, Стара Загора,
Хасково, Ямбол и Варна (99).
По темата за МТ в България
има защитени два дисертационни труда от д-р Иван Балтаджиев и д-р Димитър Митов, както и
един професорски хабилитационен труд от д-р Недялка Попиванова (100-102). Д-р Балтаджиев и
д-р Попиванова са автори на двете единствени засега български
монографии, посветени на Средиземноморската петниста треска
(103, 104).
През 2003 е публикуван първият за България случай на кърлежово-предавана лимфаденоатия,
асоциирана с Rickettsia slovaca
(40-годишна жена с фебрилитет и
увеличени болезнени цервикални
лимфни възли) (72).
В публикация от 2014 на д-р
Мария Пишмишева и сътр. е описана клиничната картина на МТ
при 257 български деца (<18 г.)
и 1253 възрастни (>/=18 години),
всички хоспитализирани в МБАЛ
- Пазарджик (105).
Водещите симптоми при двете групи са: обрив (100% – деца;
98.24% – възрастни; p<0.05), хе-
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патомегалия (83.27%; 78.93%;
p>0.05), tache noire (72.76%;
67.20%;
p>0.05),
увеличени
лимфни възли (54.09%; 10.93%;
p<0.001),
миалгия
(37.35%;
78.77%; p<0.001), астения (8.95%;
74.46%; p<0.001) и главоболие
(8.17%; 61.93%; p<0.001).
През 2016 д-р Балтаджиев и
сътр. от Пловдив докладват 55
пациента с малигнена форма на
МТ, като 19/55 (34.5%) са с летален изход (106). В публикация от
2018 е представена клинична серия от 18 пациента с тежкопротичаща форма на R. conorii subsp.
conori от град Стара Загора (107).
В проучване от 2000–2001 на
проф. д-р Ива Христова и сътр. е
установено, че 67% (2000) и 49%
(2001) от възрастните кърлежи
Ixodes ricinus в град София са инфектирани с рикетсиози (108).
При нимфите на този кърлеж заразеността е 19% (2000) и
17% (2001). От същото изследване 39.8% (2000) и 23.6% (2001)
от възрастните I. ricinus са заразени с Rickettsia helvetica. Инфектираността с Rickettsia species
IRS3 при възрастните форми на
I. ricinus е 38.9% (2000) и 26.4%
(2001), а при нимфите – 16.7%
(2000 и 2001).
В проучване от 2005 г. на Теодора Гладнишка и сътр., изследвали кърлежи I. ricinus от района
на София, е установено, че 31.3%
от възрастните и 16.3% от нимфите са заразени с рикетсиози (109).
Публикувани през тази година
данни на Nader и сътр., изследвали кърлежи I. ricinus от района на
Природен парк Странджа (Югоизточна България), селектирани
от растителността и хора, показват, че 62.94% (95% CI: 57.69–
67.91%) са вектори на рикетсии
(110).
Разпространението на рикетсиози при кърлежи, селектирани от
гостоприемници (кучета, говеда,
костенурки, кози, гризачи, земеровка и таралежи), е както следва:
63.89% (95% CI: 47.52–77.58%)
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Таблица 1. Препоръчителна терапия при рикетсиози
Антибиотик

Индикации

Продължителност
на терапията
Doxycycline
• Тежки форми (вкл. бременни
• Възрастни или деца > 45 кг: 100 mg Продължава по време на
симптомите и 3 дни след
(стандартна терапия) и деца), в идеалния случай
два пъти дневно
интравенозно
• Бременни (последен триместър): 100 като са отшумели
• Възрастни или деца > 45 кг
mg два пъти дневно
• Деца < 45 кг: 2.2 mg/kg два пъти
дневно
Опция при леките и среднотежки • Josamycin: деца 50 mg/kg два пъти
Josamycin 5 дни,
Макролиди
(josamycin,
форми на инфекцията при деца
дневно, бременни 1 g/8 h
clarithromycin 7 дни и
clarithromycin
и бременни
• Clarithromycin за деца: 15 mg/kg/day azithromycin 3 дни
и azithromycin)
разделени дози
• Azithromycin за деца: 10 mg/kg/day в
една доза
Chloramphenicol
Алтернативна опция
• Възрастни и бременни (първи и вто- 5–10 дни
при тежките форми
ри триместър): 60–75 mg/kg/day в 4
разделени дози
• Деца: 12.5–25 mg/kg на всеки 6 часа

при I. ricinus, 55.1% (95% CI:
41.31–68.12%) при Hyalomma
spp., 50% (95% CI: 9.45–90.55%)
при Dermacentor marginatus и
6.14% (95% CI: 2.79–12.35%) при
Rhipicephalus spp.

Заключение
Развитието през последните
три десетилетия на диагностичните методи, базирани на молекулярната биология, доведе до откриването на много нови рикетсиози, като етиологични причинители на заболявания при хората.
Клиничното протичане, в комбинация със задълбочена анамнеза (пътувания, епидемиологична среда, място на пребиваване),
както и доброто познаване на разпространението на рикетсиозните
агенти и техните вектори са предпоставка за по-бързо и точно диагностициране от страна на клиницистите.
Това е особено важно, когато
микробиологичната идентификация на микроорганизма е невъзможна (например поради предшестващо предписване на антибиотици или липса на достатъчно добре подготвена и оборудвана микробиологична лаборатория).
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Лечението на рака на простатата – утвърдени
стандарти и нови предизвикателства
Д-р Желязко Арабаджиев, д-р Таня Златанова, д-р Красимир Орешков,
Отделение по медицинска онкология
Аджибадем СитиКлиник Болница Токуда – София
Простатният карцином (ПК) е
петата най-честа причина за смърт
при мъжете в света (Световна
здравна организация, 2016).
В България ПК е на второ място
след рака на белия дроб и представлява 17.0% от всички злокачествени заболявания, според Националния раков регистър за 2013 година.
За последните 30 години у нас
честотата на това заболяване е нараснала от 9/100 000 за 1981 на
21.73/100 000 за 2013 година. През 2013 г. се наблюдава рязък скок
на заболеваемостта, най-вероятно дължащ се на подобрена диагностика.

Епидемиология
Ракът на простатата се установява предимно при мъже над
50-годишна възраст (6 от всеки
10 случая са диагностицирани във
възрастовата група над 65 години).
При повечето случаи ПК се
развива с много бавни темпове.
В действителност много мъже с
това злокачествено заболяване
никога не разбират, че го имат.
Ранният ПК е ограничен в простатната жлеза и по-голямата част
от пациентите могат да живеят в
продължение на години без никакви индикации за проблема.
Патоанатомични данни показват,
че 70% от мъжете над 80 години
имат хистологични свидетелства
за ПК.
Въпреки увеличаващата се заболеваемост, само 9500 смъртни
случая на година се дължат на ПК
във Великобритания например,
като много мъже с тази диагноза

умират поради други причини (1).
Простатният карцином:
l е рядък при мъже <50 години
l 85% от случаите се диагностицират на възраст 65 години
или повече

Етиология и патогенеза
l Патогенезата е ясно андрогенно зависима, като мъжете, които са кастрирани или развили хипопитуитаризъм преди 40-годишна възраст, рядко развиват този
злокачествен тумор
l Възрастта е най-важният
рисков фактор
l 5-10% от случаите са свързани с наследяване на ген на податливост, в частност случаите, които се появяват в по-ранна възраст
l Понастоящем единствените
идентифицирани гени включват
BRCA1 и 2, но те не са причинителите на по-голямата част от
случаите с фамилна история
l Анализ на свързаността
предполага, че има локус на на-
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следствен ПК в хромозома 1q 2425
l Афро-американците имат
60% увеличена заболеваемост,
често с лоша прогноза, в сравнение с мъжете от европеиден произход; ПК се среща рядко при
мъжка популация от азиатски произход
l Диетичните фактори могат да
обяснят частично расовите различия

Патология
95% от ПК са аденокарциноми; рядко се наблюдават невроендокринни и преходноклетъчни карциноми; 70% от туморите
се появяват в периферната зона
на жлезата, като много от тях са
мултифокални.
Естествената история на заболяването е свързана добре
с хистологичните му степени,
които се изчисляват съгласно
оценката на Gleason.
Ракът с ниска степен (Gleason
6) обикновено е малък и расте
бавно, ограничен е в простатната жлеза.
Ракът с висока степен (Gleason
8-10) расте по-бързо и често излиза извън простатната капсула, може директно да инфилтрира
съседни органи (семенните торбички, пикочния мехур, ректума), като често се разпространява
рано в регионалните лимфни възли и посредством съдова инвазия
обикновено метастазира в костите, но също така и в белите дробове и черния дроб.
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Профилактични прегледи
Благодарение на развитието
на анализи за оценка на серумен
простатно специфичен антиген
(PSA) за диагностициране на заболявания на простатата, ПК все
по-често се диагностицира в ранен стадий.
Въпреки че масовите профилактични прегледи на мъжката популация не се препоръчват, тестовете за измерване на PSA се
препоръчват за всички мъже със
симптоми на долния уринарен
тракт и също така се извършват
често като част от общите здравни прегледи в първичната грижа.
В резултат от това, все повече пациенти сега се диагностицират с
асимптомно заболяване в ранен
стадий.

PSA
Измерването на серумния PSA
има ограничения като тест за ПК.
Традиционно PSA >4 mcg/l се
разглежда като показание за простатна биопсия. Въпреки това:
l нормалното количество PSA
се увеличава с възрастта
l някои центрове са приели
следните гранични нива за насочване на избрани пациенти за простатна биопсия:
- 6.5 mcg/l, възраст >70 години
- 4.5 mcg/l, възраст 60-70 години
- 3.5 mcg/l, възраст 50-60 години
- 2.5 mcg/l, възраст 40-50 години
l PSA може да бъде увеличен
и без наличието на рак на простатата, например при доброкачествена простатна хиперплазия,
простатит
l при 1 от 4 мъже с PSA >4
mcg/l се установява ПК след извършване на биопсия
l около една трета от случаите
с ПК имат PSA <4 mcg/l
l специфичността, но не и
чувствителността могат да бъдат
подобрени с измерване на свободен или общ PSA, или двете заед-
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но
резултатите от цифровия
ректален преглед са важни – 40%
от мъжете с палпируеми аномалии
имат тумор
l високите нива на PSA (>20
mcg/l) съответстват добре на стадия на тумора и степента му
За определяне на стадия на тумора се използва системата TNM:
Т- тумор
Т0 – липсва първичен тумор
Тx – клинично неустановим тумор
Т1а – инцидентно открит тумор
при трансуретрална резекция на
простатата (ТУРП) <5% от резецираната тъкан
Т1b – инцидентно открит при
ТУРП в >5% от резецираната тъкан
Т1c – тумор, доказан след аспирационна биопсия при завишен
PSA
T2 – ограничен в простатата
тумор
Т2a – туморът обхваща половината лоб или по-малко
Т2b – туморът обхваща повече
от половината лоб, но не и двата
Т2c – туморът обхваща и двата лоба
Т3 – туморът преминава през
простатната капсула
Т3а – едностранно или двустранно преминаване през капсулата
Т3b – туморът инфилтрира семенните мехурчета
Т4 – туморът инфилтрира съседни структури, освен семенните мехурчета
Т4а – туморът инфилтрира мехурна шийка и/или външен сфинктер и/или ректум
Т4b – туморът инфилтрира стената на таза
N – nodulus (лимфен възел)
N1– единични метастази <2 см
N2 – единични метастаза >2
см, но <5 см
N3 – метастази >5 см
М – метастази
М0 – няма далечни метастази
М1 – има далечни метастази
l

Изследвания
Пациенти със симптоми в долния уринарен тракт трябва да
бъдат подложени на дигитален
ректален преглед (ректално туширане) и PSA тест. Задължително
PSA измерването трябва да стане преди ректалното туширане. В
противен случай, могат да се отчетат фалшиво повишени нива на
маркера, причинени от травма на
жлезата.
Всички пациенти с изследван
PSA трябва бъдат информирани,
че:
l с този тест могат да се идентифицират 5% от случаите с ПК
на възраст 50-65 години, като
25% от случаите няма да бъдат
открити
l биопсия и по-нататъшно лечение при установяване на ПК
носят риск за свързана заболеваемост, без гаранция за подобрена
продължителност на живота
Асимптоматични пациенти с
висок PSA също трябва да бъдат прегледани с дигитален
ректален преглед (40% от палпируемите възли са злокачествени).
Трансректален ултразвук и
простатна биопсия са необходими
при пациенти с PSA >4 mcg/l или
съответното количество според
възрастта и при пациенти с нормален PSA, но наличие на палпируема аномалия в жлезата.
До четири прободни биопсии
се вземат от всеки дял, с антибиотично покритие. Обемът на простатата се измерва с ултразвук,
съответните симптоми се записват например с помощта на въпросника на международната прогностична точкова система (IPSS
- International Prostate Symptom
Score). Потокът на урината също
може да бъде изследван.
При пациенти с ПК, доказан с
биопсия, по-нататъшните изследвания зависят от стадия, степента,
PSA и планираното лечение.
Магнитно резонансна томография (МРТ) на простатата и таза
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дават най-точната оценка за размера на локо-регионалния тумор
при пациенти, които се разглеждат за хирургия или радиотерапия.
Целотелесно костно изследване чрез цялостна костна сцинтиграфия (ЦКС) или още по-информативното изследване SPECT-CT
(еднофотонна позитронноемисионна компютърна томография със
скенер) се изисква само за Т3-4
тумори, Gleason 8-10, PSA >15
mcg/l или пациенти със симптоми/признаци/биохимични свидетелства за наличие на костни метастази.

Симптоми и признаци
Около 50% от пациентите са
асимптоматични, с повишен PSA.
Обикновени симптоми са например често и трудно уриниране,
никтурия, слаб поток, задържане,
кръв в урината. Тези симптоми
често се дължат на едновременно
наличие на доброкачествена простатна хиперплазия.
Симптомите могат да бъдат
оценени с помощта на IPSS.
Локално напреднало заболяване може да причини:
l импотентност поради инфилтрация в невросъдовия сноп
l хемоспермия
l уринарна обструкция и бъбречна недостатъчност
l ректални симптоми, например тенезъм, кървене
l разпространение в лимфните
възли с лимфедем на крака и гениталиите
l костни метастази с болка,
фрактура, компресия на нервни
корени или гръбначен мозък, или
злокачествена хиперкалциемия
l рядко метастази в черен
дроб, плевра или бели дробове
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l
кастрационно
независимо (КРПК – кастрация резистентен простатен карцином; CRPC castrate resistant prostate cancer)
Хормонално
чувствителният
ПК може да бъде диагностициран в ранен стадий и локализиран, като след проведено радикално лечение може да се наблюдава
биохимичен рецидив, без наличие
на метастази. Хормонално чувствителният рак на простатата може
да бъде диагностициран в стадий
на метастазиране, при който се
провежда ендокринна терапия.
В зависимост от наличието
или липсата на метастази, кастрационно резистентното заболяване
може да бъде:
l без метастази
l метастатично, без симптоматика (включително олигометастатично), нелекувано с химиотерапия
l метастатично, със симптоматика, нелекувано с химиотерапия
l метастатично, след лечение с
химиотерапия

Локализиран ранен ПК
За пациенти, диагностицирани
с рак на простатата в ранен стадий, могат да бъдат разгледани
няколко варианта за лечение. Изборът на най-подходящото решение зависи от:
l очакваната продължителност
на живота, като се взема предвид
възрастта и съпътстващите заболявания
l прогнозираната естествена
история на рака на простатата,
определена от стадия, PSA и резултата на Gleason
l предпочитанията на пациента, често след обсъждане на вероятната токсичност на лечението

Клинични стадии на
заболяването

Стратифициране на
риска при локализиран
рак на простатата

Заболяването може да бъде
разделено на два стадия в развитието си (Таблица 1):
l хормонално чувствително
(кастрационно зависимо)

Заболяването често се категоризира като:
l нисък риск - Т1-2а и PSA
<10 mcg/l и Gleason 6
l среден риск - Т2b-c или PSA
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10-20 mcg/l, или Gleason 7
l висок риск - Т3-4 или PSA
>20 mcg/l, или Gleason 8-10

Радикална
простатектомия
За пациенти <70 години, без
значителна съпътстваща патология и заболяване с нисък до среден риск, радикалната хирургия
води до отлична преживяемост.
Подходът може да бъде ретропубичен или перинеален, като първият позволява вземане на проба
от тазовите лимфни възли.
Като алтернатива, първоначалното вземане на проба от лимфни възли може да бъде извършено лапароскопски, като се избягва
голяма хирургична интервенция
(радикална простатектомия) при
пациенти с положителни лимфни
възли.
Следоперативните
проблеми
са намалени с подобрения в хирургичната техника, но могат да
включват:
l изпускане на урина, рядко
(около 5%) остава след шест месеца
l импотентност - неизбежна
след простатектомия в миналото,
сега може да бъде предотвратена
при 50% с нерво-запазващи процедури
След простатектомия, PSA
трябва да спадне бързо до <0.1
mcg/l.
Пациенти с положителни граници на изрязване с бавно покачващи се нива на PSA могат да
имат полза от следоперативна радиотерапия на простатната ямка.
Ролята на адювантната хормонална терапия при такива пациенти се изследва - клинично изпитване RADICALS (радиотерапия и андрогенна депривация в
комбинация след локална хирургия) с възложител MRC (Medical
Rersearch Council).
Все по-често радикалната простатектомия се извършва лапароскопски с отлични резултати.
Лапароскопската
радикална
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простатектомия, извършена от опитен специалист (има категорично
натрупване на знания в тази област), дава също толкова добра
функционалност и онкологични
резултати, както и откритата процедура, с по-бързо възстановяване.
Предимствата за роботизираната хирургия на простатата са неясни, въпреки че тя вече се провежда в редица специализирани
центрове.

Радикална радиотерапия
(лъчелечение)
При пациенти с нисък, среден
или висок риск, когато метастазното заболяване е изключено посредством изотопен костен скенер
(ЦКС или SPECT-CT) и МРТ или
КТ на таза и ретроперитонеални
лимфни възли, радикалната радиотерапия дава алтернатива за излекуваща терапия.

Външна радиотерапия
Високи дози йонизираща радиация са необходими за пълното отстраняване на рака на простатата. Използване на КТ планиране, конформна радиотерапия,
дози от 74 Gy на 37 фракции могат безопасно да бъдат прилагани
за простатата, с приемливи реакции на нормалните тъкани и висок процент преживяемост без заболяване.
Предварително лечение с 3-6
месечна анти-андрогенна терапия намалява обема на простатата с около 30% и се препоръчва
при заболявания с висок и среден
риск.
При заболяването с висок риск
има достатъчно свидетелства в
подкрепа на продължаването на
адювантната анти-андрогенна терапия (обикновено агонист на
ЛХ-РХ) в продължение на 2-3 години след радиотерапия, с подобрена преживяемост поне при локално напреднало заболяване. Полетата на външната радиотерапия
могат да обхванат тумор, който
излиза извън простатната капсула.
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Таблица 1. Клинични стадии на ПК
Хормонално чувствителен
Новодиагностициран
Локализиран

Неметастатичен
Биохимичен рецидив

Метастатичен
Нелекуван
с хормони

Кастрация резистентен
Неметастатичен

Метастатичен
Асимптоматичен
(нелекуван
с химиотерапия)

Общите токсичности на радиотерапията на простатата включват:
l остър радиационен цистит/
утерит с често уриниране, слаб
поток на урината и затруднено
уриниране
l остър радиационен проктит с
тенезъм, болка и наличие на слуз
и кръв в изпражненията
l късните ефекти включват
импотентност при около 50% (и
всички пациенти, подложени на
андрогенна терапия) и ректално
кървене от телеангиектазия
Има свидетелства, че облъчването на тазовите лимфни възли, както и на простатната жлеза, намалява риска за рецидив при
мъже със заболяване със среден
или висок риск.
Много центрове днес използват
техники с модулирана по интензитет радиотерапия (IMRT) за улесняване на облъчването на лимфните възли и простатата с по-малко щети за нормалните тъкани, в
частност пикочния мехур и ректума. Извършват се клинични опити, сравняващи дълъг курс радиотерапия с 2 Gy фракции и пократки хипофракционирани режими, използващи IMRT.

Брахитерапия
Трайното имплантиране на радиоактивни йодови „семена” (капсули, 125I) под трансректален ултразвуков контрол може да бъде
използвано за прилагане на доза
от около 140 Gy на простатата,

Метастатичен
Симптоматичен
(нелекуван
с химиотерапия)

Метастатичен
(след docetaxel)

отново с отлични резултати при
рак на простатата, органичен в
органа.
Това лечение е противопоказно за пациенти, които имат явни
симптоми в потока на урината, много малък или много голям
обем на простатата или предишна ТУРП. Това премахва неудобството от 7-8 седмици външна радиотерапия и има сходна токсичност:
l радиационен уретрит, може
да наложи поставяне на уринарен
катетър за няколко дни
l радиационен проктит
l импотентност, вероятно порядко, отколкото при външна радиотерапия
Неоадювантна и адювантна
хормонална терапия може да бъде
използвана с брахитерапията, по
същия начин като при външната
радиотерапия. Алтернативен подход е комбинирането на брахитерапия с външна радиотерапия,
като първата често се извършва с
еднократно временно вкарване на
апликатор с висока мощност на
дозата (ВМД).

Само хормонална
терапия
Андрогенната депривация е използвана в продължение на много
години за лечение на пациенти с
локализиран ПК, ако не са подходящи за радикална хирургия или
радиотерапия.
Това лечение има само временен ефект за забавянето на про-
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гресията на тумора, макар че нормалните нива на PSA могат да бъдат поддържани в продължение на
години. Ако пациентите преживеят много години, след време развиват хормонално рефрактерно
заболяване.
Има противоречия относно
времето на хормоналната терапия за неметастазен рак на простатата, в частност когато заболяването е асимптоматично. За възрастни пациенти със заболяване
с висок риск, при които радикалното лечение е неподходящо или
неприложимо, незабавно лечение
с андрогенна депривация може да
бъде предпочитано пред изчакване и наблюдение.

Активно наблюдение
Изчаквателната терапия е подходяща най-вече за пациенти >70
години с рак с нисък риск.
Скандинавската група за рак на
простатата публикува 10-годишни
резултати от рандомизирано изследване на изчакване и наблюдение срещу радикална простатектомия. Това изследване ясно показва ползите от радикалното лечение на ПК по отношение на намаляване на риска за локален рецидив, метастазно заболяване,
нужда от хормонална терапия и
смърт, причинена от ПК.
Въпреки това, тези ползи са
предимно при пациенти <65 години, често със заболяване със среден риск. Пациенти, които развиват прогресивно заболяване (повишен PSA, клинични свидетелства за прогресия на заболяването или влошаване на степента при
повторна биопсия след две години) по време на активно наблюдение трябва да бъдат насочени за
радикално лечение или андрогенна депривация.

Покачване на PSA
след лечение
Покачване на нивото на PSA
след радикална простатектомия
или радикална радиотерапия може
да е предвестник на развитието на

секция медицината днес в българия
локален рецидив или метастазно
заболяване. Показания за последното са:
l кратък интервал от лечението до покачването на PSA
l време на удвояване на PSA
<6 месеца
l засегнати хирургични граници, тазови лимфни възли или семенни торбички при простатектомия
Пациенти със симптоми, предполагащи локален рецидив след
хирургия, могат да бъдат кандидати за радиотерапия. Покачване на
PSA след радиотерапия може да
бъде лекувано изчаквателно или
с андрогенна депривация, или със
спасителна локална терапия, например простатна криотерапия.
Има противоречия относно ползите, заболеваемостта и времето на
тези интервенции.

Резултати от лечението
Прогнозата на ранния ПК е отлична, със средна преживяемост
>10 години за пациенти, лекувани с радикална простатектомия
или радиотерапия. Макар че прогресия на заболяването, измерена
по покачващия се PSA, се появява при около 40% от преминалите
хирургия пациенти и около 50%
от пациентите, лекувани с радиотерапия, естествената история на
рецидивите може да бъде много
бавна.
Данни от САЩ са показали, че
средното време от покачването на
PSA след простатектомия и развитието на метастазно заболяваме може да достигне до осем години (2-10).
Средното време от покачването на PSA след радикална радиотерапия до метастазно заболяване
е по-кратко (около 5 години) като
почти със сигурност отразява понапредналите стадии на заболяването, лекувано с този метод.
За метастазирало заболяване средната продължителност на
повлияване от хормонална терапия е 18-24 месеца. Средната пре-
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живяемост след развитието на
хормонално рефракторно заболяване е 12-18 месеца.

Метастазирало
заболяване
Макар че в стадий на далечно разпространение ПК е нелечим, по-голямата част от пациентите могат да получат отлична палиация на симптомите и преживяемост поне две години с подходяща хормонална терапия. Растежът на рака на простатата е зависим от андрогена и редица варианти на хормонално лечение дават
ефект (Фигура 1).
Еволюция на заболяването и
място на отделните медикаменти в
различните етапите на лечението

Лечебен план при
авансирал/метастатичен
ПК - IV стадий
В този стадий на заболяването
туморът инвазира съседни структури (различни от семенните мехурчета), ректум, мускулатура
или тазова стена, или е налице далечна дисеминация (лимфни възли, кости, паренхимни органи).
Хормоналната терапия е стандарт в лечението на този стадий
на заболяването (10, 11).
Непрекъснатата
андрогендепривационна терапия (АДТ,
ADT) с агонист на ЛХ-РХ (хормона, освобождаващ лутеинизиращия хормон; luteinizining
hormone-releasing hormone LHRH) се препоръчва като
първа линия на лечение за метастатично, хормонално чувствително заболяване.
Химиотерапия може да бъде
прилагана при определени индикации за пациенти, които могат да
бъдат подложени на химиотерапия. Хирургията и лъчелечението
също могат да бъдат приложени в
определен етап, основно за облекчаване на симптомите, причинени
от туморната маса.
I. Лечение на хормоналночувствителен
метастатичен
ПК:
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1. Назначава се андроген-депривационна
терапия
(ADT),
включваща
хирургична
(двустранна орхиектомия) или медикаментозна кастрация с агонист
на LHRH (luteinizing hormonereleasing hormone). Нейната цел е
да редуцира нивата на андрогените в организма и да намали влиянието им върху клетките на простатния карцином.
Андрогените стимулират растежа на клетките на простатния карцином. Основните андрогени са
тестостерон и дихидротестостерон (DHT). Основната част от андрогените се произвеждат от тестисите, но известно количество се
секретира от надбъбреците.
Не е доказано, че интермитиращата AДТ е също толкава ефективна като непрекъснатата (12).
Мъжете, стартиращи АДТ,
трябва да бъдат информирани за
ползата от редовната физическа
активност за намаляване на умората и подобряване на качеството на живот. Пациенти, лекувани
дълго време c АДТ, трябва да бъдат мониторирани за странични
ефекти като остеопороза (измерване на костна плътност) и метаболитен синдром.
Минималната полза от добавянето на антагонисти на андрогенния рецептор към андроген депривационната терапия не оправдава стандартното им добавяне към
АДТ (13).
2. При прогресия на фона на
лечение с АДТ се назначават антиандрогени за максимална андрогенна блокада (МАБ) - към LHRHагониста се добавя антиандроген (нестероиден или стероиден)
от първа генерация (bicalutamide,
flutamide или ciproterone)
3. Максимална андрогенна блокада се препоръчва като начална
терапия при висцерални метастази: хирургична кастрация + нестероиден антиандроген (bicalutamide
или flutamidе; LHRH-агонист
+
нестероиден
антиандроген
(bicalutamide или flutamide).
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Фигура 1. Прогресия на заболяването и лекарствени възможности

4.
Abiraterone
acetate
+
prednisolone + ADT (14). Назначава се при хормоналночувствителна метастатична болест с висок риск – наличие на поне два
от следните три рискови фактора:
оценка по Gleason >/=8, наличие
на >/=3 костни метастази, наличие
на измерими висцерални метастази (без лимфни възли).
5. Химиохормонално лечение с
docetaxel + ADT (15, 16). Друга
терапевтична възможност e комбинацията АДТ плюс химиотерапия с доцетаксел - препоръчителна първа линия на лечение при
метастатично, хормонално чувствително заболяване при мъже,
които са подходящи за приложение на химиотерапия.
Доцетаксел е химиотерапевтичен медикамент от групата на таксаните, чийто най-често срещани
нежелани лекарствени реакции са:
миелосупресия, умора, алопеция ,
периферно-нервна токсичност, диария, периферни отоци.
Назначава се при високообемна първично метастатична болест
– наличие на висцерални метастази и/или >/=4 костни метастази.
Стартира в рамките на четири месеца от началото на АДТ.
6. Други терапевтични опции:

перкутанна лъчетерапия плюс
хормонална терапия и палиативно хирургично лечение, за облекчаване на симптоми като кървене
или уринарна обструкция.
II. Лечение на кастрациярезистентен карцином (CRPC,
КРПК):
КРПК се дефинира като прогресия на заболяването на фона
на АДТ и може да се представи
като: нарастване на нивата на серумния ПСА, нарастване на размерите или броя на съществуващите метастази и/или поява на
нови метастази.
Прогнозата е свързана с няколко фактора, включително общо
състояние (performance status –
PS), наличие на болка, брой на
костните метастази, нива на серумната алкална фосфатаза. Паранеопластичните изяви също са
чести: анемия, загуба на тегло,
умора, хиперкоагулация и повишена склонност към инфекции.
Критериите за прогресия на
ПК са:
l след радикална простатектомия – PSA >0.2 ng/ml (на 3-6-и
месец)
l след дефинитивно лъчелечение – покачване на PSA с >/=2
ng/ml над надира (на 12-18-и ме-
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сец)
l след хормонотерапия: (i) кас-

трационни серумни нива на тестостерон (под 1.7 nmol/l); (ii) три
последователни покачвания на серумен PSA през една седмица, показващи в две от изследванията
увеличение спрямо най-ниската
стойност с 50% и PSA над 2 ng/
ml; (iii) спиране на лечение с антиандроген за поне четири седмици при flutamide и за шест седмици при bicalutamide; (iv) прогресия на PSA, независимо от последваща хормонотерапия.
Лечението на КРПК се провежда на фона на непрестанна андрогенна депривация с LHRH-агонист.
1. Лечение преди docetaxel
Enzalutamide и abiraterone подобряват преживяемостта и се
препоръчват за лечението на
асимптоматични/слабо симптоматични мъже с КРПК преди химиотерапия.
1.1 Ензалутамид (перорален
нестероиден андрогенен инхибитор от втора генерация) - 160 mg
перорално дневно, до прогресия
(17)
Клиничното
изпитване
TERRAIN е двойно-сляпо, рандомизирано, фаза 2 проучване,
включващо асимптоматични или
слабо симптоматични мъже с ПК,
с прогресия след АДТ, лекувани в
болници в Северна Америка и Европа (18).
Подходящите за участие в проучването пациенти са рандомизирани в съотношение 1:1 да получат ензалутамид 160 мг/дн или бикалутамид 50 мг/дн, пер ос, заедно с АДТ, до прогресия.
Първичната крайна цел е била
PFS (progression-free survival,
преживяемост без прогресия),
анализирана при всички рандомизирани пациенти.
За периода от 22 март 2011
до 11 юли 2013 са рандомизирани общо 375 пациенти, 184 на ензалутамид и 191 на бикалутамид.
Съответно 126 (68%) и 168 (88%)

секция медицината днес в българия
пациенти са преустановили лечението си преди края на проучването, основно поради прогресия
на заболяването.
Средният период на проследяване е бил 20 месеца (IQR 15–
25.6) в групата с ензалутамид и
16.7 месеца (10.2–21.9) в групата
с бикалутамид.
Пациентите в групата с ензалутамид са имали сигнификантно
по-дълъг PFS (15.7 месеца, 95%
CI 11.5–19.4) в сравнение с пациентите в групата с бикалутамид (5.8 месеца, 4.8–8.1; hazard
ratio - HR 0.44, 95% CI 0.34–0.57)
(p<0.0001) – Фигура 2.
1.2 Abiraterone acetate (CYP17
инхибитор) + prednisolone: abiraterone acetate (абиратерон ацетат)
1000 mg р.о. дневно, рrednisolone
(преднизолон) 2 x 5 mg р.о. дневно (до прогресия) (19)
Основните нежелани лекарствени реакции на абиратерон са:
хипокалиемия, хипертония, отоци
и странични ефекти от страна на
сърдечносъдовата система (удължен QT интервал , влошаване на
сърдечната недостатъчност).
Основните нежелани лекарствени реакции при приложение
на ензалутамид са: умора/астения
и хипертония. Тези очаквани нежелани реакции трябва да се вземат пред вид при избора на медикамент за инициално лечение на
КРПК.
1.3 Смяна на антиандрогена или лечение с medroxyprogesterone
acetate,
или
prednisolone (при противопоказания за химиотерапия).
2. Първа линия химиотерапия:
a) docetaxel + prednisolone (20)
b) mitoxantrone + prednisolone
c) vinorelbine + prednisolone
d) cisplatin + etoposide (при
дребноклетъчна компонента)
3. Лечение на docetaxel-резистентен карцином
Прогресията се дефинира със
следните критерии: нарастване
на PSA с 50% (>4 ng/ml) над се-
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румния надир след непрекъснат
docetaxel; радиологична прогресия, отчетена по RECIST; симптомна прогресия.
Възможни опции за лечение са:
3.1 сabazitaxel (кабазитаксел) + prednisolone (преднизолон) (21)
3.2 enzalutamide (ензалутамид) 160 mg р.о. дневно (до прогресия) (22)
Enzalutamide,
за
разлика от abiraterone, docetaxel или
cabazitaxel, не изисква приложение в комбинация с кортикостероиди.
3.3 аbiraterone acetate (абиратерон ацетат) + prednisolone
(преднизолон): abiraterone (абиратерон) 1000 mg р.о. дневно и
prednisolone (преднизолон) 2 x
5 mg р.о. дневно (до прогресия)
(23)
III. Кастрация-резистентен
ПК с метастатична костна болест
Костни метастази се появяват
при около 90% от мъжете с КРПК
и могат да доведат до сериозни
усложнения, включително болка,
патологични фрактури, компресия
на миелона и намален костномозъчен резерв.
Radium-223** 55 kBq/kg през
28 дни (шест апликации). Радий-233 подобрява общата преживяемост и удължава времето до
настъпване на първото симптоматично скелетно-свързано събитие.
Препоръчва са при мъже със
симптоматична
метастатична
костна болест, без висцерални метастази. Нежеланите лекарствени
реакции включват: миелосупресия
(основно тромбоцитопения) и диария.
Бифосфонати (zloedronic acid)
или denosumab. Тези медикаменти се препоръчват за лечение на
пациенти с костни метастази от
КРПК, с висок риск от възникване на клинично значими скелетносвързани събития (SREs).
Основният представител на
бифосфонатите, zoledronic acid,
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Фигура 2. Схематично представяне на PFS - криви на Kaplan-Meier, сравняващи
преживяемост без прогресия при пациентите, получили eнзалутамид (синята линия)
и пациентите, получили бикалутамид (червената линия)

Преживяемост без прогресия (%)

удължава времето до настъпване
на първото SRE, но няма ефект
по отношение на общата преживяемост или качество на живот.
Прилага се венозно.
Моноклоналното
антитяло
denozumab удължава времето до
настъпване на първото SRE, в поголяма степен в сравнение със золедронова киселина, но няма разлика в сравнение с нея по отношение на общата преживяемост.
Денозумаб увеличава риска за
хипокалциемия. Прилага се подкожно. Рядка, но сериозна нежелана лекарствена реакция на двата
медикамента е остеонекрозата на
челюстта (ОНЧ). Това налага преглед при стоматолог и оценка на
рисковите фактори за възникване
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остеомодулатор и по време на лечението.
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Неврология

Клиничен случай

Медикаментозен контрол на каротидната
атеросклероза - петгодишно проследяване
при един пациент
Д-р Веселин Карабинов, проф. д-р Любомир Хараланов, д.м.
Клиника по неврология
МБАЛ Национална кардиологична болница (НКБ) – София
www.hearthospital.bg/departments/neurology-nkb
е-mail: karabinov@hotmail.com
През последните години се натрупват все повече позитивни данни за
контрол на атеросклерозата на мозъчните съдове чрез оптимален медикаментозен контрол като алтернатива на каротидната ендартеректомия и каротидното стентиране
при някои пациенти.
Представяме резултатите от дългогодишно проследяване на пациент с рискови фактори за мозъчносъдова болест, със стеноза на вътрешната сънна артерия, при когото е постигнат контрол на стенозата чрез избор на оптимална медикаментозна терапия. При 5-годишно проследяване не бяха наблюдавани
мозъчносъдови събития и нежелани лекарствени реакции.

Атеросклерозата е заболяване, отговорно за половината от
смъртните случаи в Европа и
САЩ. Исхемичният мозъчен инсулт е водеща причина за смърт
и трайна инвалидизация в световен мащаб.
Екстракраниалната мозъчносъдова болест (МСБ) е независим и силен рисков фактор за
мозъчен инсулт. 20-40% от исхемичните мозъчни инсулти се
дължат на каротидна атеросклероза (1, 2).
Ето защо, поведението при
пациенти със стенози на екстракраниалните мозъчни артерии
представлява сериозен интерес.
През последните години все повече автори насочват внимание-

то си към оптималната медикаментозна терапия на каротидните стенози като профилактика на
мозъчносъдови инциденти.

Клиничен случай
Представяме мъж на 68 години с рискови фактори за сърдечносъдова болест - възраст, пол,
артериална хипертония, захарен
диабет тип 2, дислипопротеинемия - който бе проследен в рамките на петгодишен период.
На проведено през 2012 г.
профилактично ултразвуково изследване на екстракраниалните
мозъчни артерии се намери атеросклеротична плака тип 3, стенозираща 20% лумена на а. каротис интерна. Започната беше
терапия с ацетилсалицилова ки-
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селина 100 мг. дневно и аторвастатин.
На контролното изследване
след 12 месеца се установи нарастване на плаката до стенозираща 50% лумена на артерията
(Фигура 1). Аторвастатин беше
заменен с росувастатин 20 мг.
дневно.
При контролното изследване след три месеца се установи стеноза 60% (Фигура 2), повиши се дозата на росувастанин
от 20 на 40 мг. дневно. Пациентът беше проследяван през три
месеца чрез дуплекс ехография
на екстракраниалните артерии и
клинично за прояви на съдови
инциденти и нежелани реакции.
На контролните изследвания
се установи стабилизация на
плаката, спиране на прогресията на стенозата, а в края на петгодишния период и редукция на
степента на стеноза до 45% от
лумена на артерията (Фигура 3).
По време на проследяването
нямаше клинични и параклинични прояви на нежелани реакции
или значими мозъчносъдови събития, както и прояви на нежелани лекарствени реакции.

Обсъждане
До скоро се смяташе, че основно място в първичната и вторична профилактика при тези
болни заема каротидната ендар-
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Правастатин

Аторвастатин

CG 190
5 mg

CF 967

CG 090
10 mg

20 mg

CF 397
CG 091
20 mg

CF 966

CF 396

20 mg

10 mg

10 mg

КХП, август 2016

КХП, април 2016

КХП, март 2016
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Фигура 1

Фигура 2

Фигура 3

теректомия и каротидното стентиране (3). В подкрепа на това
са получените резултати в проучвания с голям брой пациенти:
ACAS, NASCET, ASCT, CREST.
EVA-3S, ICSS.
Класическите клинични проучвания за приложението на каротидната ендартеректомия започнаха повече от 25 години преди
във всекидневната практика да
навлязат статините.
В тези проучвания контролът
на рисковите фактори и артериалното налягане са субоптимални. Те не отразяват навлизането
на новите оптимизирани медикаментозни терапии и подобрения
контрол върху рисковите фактори (2, 4). От друга страна, по отношение на така наречените гранични стенози все още няма създаден единен терапевтичен алгоритъм (2).
През последните години, на
базата на натрупаните нови данни от серии пациенти, малки
клинични проучвания и клинични
случаи като описания от нас, се
поставя въпросът за медикаментозния контрол при екстракраниалната каротидна атеросклероза.
В нашия случай наблюдавахме
значително нарастване на каротидната плака в рамките на една
година, най-вероятно свързано с

асептично възпаление в плаката. След оптимизация на дозата на росувастатин, се постигна
много добър контрол на процеса,
със стабилизиране на атеросклеротичната плака и намаляване на
степента на стенозата.
Прилагането на двойна антиагрегантна терапия с ацетилсалицилова киселина (ASA) и клопидогрел, в комбинация със статин, значително намалява риска
за инсулт или транзиторна исхемична атака, без да повишава
значимо риска за кървене (4, 5).
Въпреки че все още няма големи проучвания, проведените
до момента изследвания, както
и мета анализи, доказват ползата от агресивна терапия с двойна
комбинация антиагреганти, мощен статин, контрол на хипертонията, захарния диабет, спиране
на тютюнопушенето и промяна в
начина на живот при пациентите
с асимптомни и симптомни каротидни стенози. Проучванията показват, че риска за инсулт или
транзиторна исхемична атака е
под 1%, дори под 0.5% (5, 6, 7).
В момента се провеждат нова
серия големи проучвания, които
имат за цел да сравнят ефекта от
новата медикаментозна терапия
и новите реваскуларизационни
методики в превенцията на мо-

зъчносъдовите инциденти.
В CREST 2 се очаква да бъдат
включени поне 1240 пациента с
каротидни стенози. В SPACE 2
се очаква да бъдат рандомизирани около 3500 пациента с асимптомни каротидни стенози. Проучването ECST 2 набира болни
със симптоматични каротидни
стенози които да бъдат разпределени в групи с медикаментозна терапия или медикаментозна
терапия и каротидна реваскуларизация.
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каротидната атеросклероза в превенцията
на мозъчно-съдовата болест. Българска
неврология, 2014, 13, 2, 181-187
2. Луканова Д. Скрининг, диагностика
и терапевтичен подход при пациенти с
екстракраниални каротидни стенози. София,
Арбилис, 2017, 222с
3. Lanzino G., Rabinstein A., Brown R. Treatment of carotid artery stenosis: medical therapy, surgery or stenting. Mayo Clin Proc, 2009,
84(4), 362-368
4. Karabinov V., Georgiev G. Current concepts
in the management of patients with extracranial carotid artery atherosclerotic disease. CP
Case, 2017, 1, 3, 013
5. Chaturvedi S., Sacco R. How recent data
have impacted the treatment of internal carotid artery stenosis. J Am Coll Cardiol, 2015,
65, 1134-1143
6. Chimowitz M., Lynn M., Derdeyn C. et al.
Stenting versus aggressive medical therapy for
intracranial arterial stenosis. N Engl J Med,
2011, 365, 993-1003
7. Shahidi S., Owen-Falkenberg A., Hjerpsted
U. et al. Urgent best medical therapy may obviate the need for urgent surgery in patients
with symptomatic carotid stenosis. Stroke,
2013, 44, 2020-2025

Прогноза за бъдещите насоки
Натрупаните в последните години нови данни, както
и очакваните резултати от новите клинични проучвания ще доведат да преоценка на поведението при пациентите с екстракраниални каротидни стенози.
Все повече ще се увеличава броят на пациентите с

80
България

добър медикаментозен контрол на атеросклеротичната плака, индивидуализиране на терапевтичния
подход и насочване на вниманието към откриване
на пациенти с асимптомни каротидни стенози с висок риск за мозъчносъдов инцидент.
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Клинична патология

Клиничен случай

Стъкловидно клетъчен карцином
на ендометриума
Д-р Спасимир Шопов
Отделение по обща и клинична патология, МБАЛ Първомай
Катедра по обща и клинична патология, Медицински Университет – Пловдив
имейл: spiritus@abv.bg
84-годишна жена с вагинално кървене от три месеца. Хистологично стъкловидно клетъчен карцином на ендометриума (glassy cell carcinoma
- GCC). Имунохистохимично - позитивен на р63; pCEA; ER.

GCC на ендометриума е рядък злокачествен тумор на женската полова система - описани са
едва 14 случая. Той е изграден от
клетки с изразена мембрана, цитоплазма, наподобяваща матирано
стъкло, големи окръглени ядра с
видими нуклеоли, чести митози и
възпалителни клетки в стромата.
В репродуктивните органи на
жената GCC се среща по-често в
маточна шийка и много по-рядко
в маточно тяло и влагалище. Описани са два случая (1) с вагинална локализация, около 14 случая
в ендометриум (2) и най-много в
маточна шийка (3).
Според класификация на Световната здравна организация на
туморите на женската полова система от 2014 година, цервикалният и ендометриалният стъкловидно клетъчни карциноми са подтип
на “други епителни тумори” (4).
Първите пет случая на ендометриален GCC са описани от
Christopherson W. и сътр. през
1982 година (5). През 1956 година Cherry и Glucksmann (6) първи описват цервикален GCC, като
специфична единица на цервикалния карцином и го класифицират
като слабо диференциран аденосквамозен карцином.
Те предлагат следните морфологични критерии за диагности-

циране на GCC: наличие на изразени клетъчни мембрани, еозинофилна цитоплазма с вид на матово
стъкло и големи окръглени ядра с
видими нуклеоли.
Две
десетилетия
по-късно
Littman и сътр. (7) описват подробно GCC като задълбочават
морфологично
диагностичните
критерии. Според двата доклада
(6, 7), характеристиката на стъкловидните клетки се определя от
трите основни хистопатологични
критерии:
1. Клетки с умерено количество
цитоплазма - фино гранулирана
или като матирано стъкло, която
се багри бледо синьо с хематоксилин и еозин
2. Различими клетъчни мембрани, оцветяващи се с еозин и по
Schiff
3. Големи ядра с нуклеоли
Най-редки са вагиналните GCC
- съобщени са едва два случая.
Първият е на Nasu K. и сътр. през
2008 (8). В България е описан
един клиничен случай на цервикален GCC (9) и нито един на ендометриум и влагалище.
Въпреки изведените ясни хистологични критерии, GCC остава
трудно разпознаваем и това е причина да не са изградени ясни критерии за лечение. GCC е рефрактерен на конвенционалните мето-
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ди на лечение. Клиничното протичане на GCC е агресивно и свързано с лоша прогноза, дължаща се
на бърз растеж и отдалечени метастази (10). След 2000 година се
докладват случаи с по-благоприятно протичане (12, 13).

Клиничен случай
Жена на 84 години от три месеца е с оплаквания от постменопаузално кървене и тъпи болки ниско в корема. Ултразвуково се установява леко увеличена матка.
Параклинично - лека анемия, биохимия в норма.
Извършено бе пробно абразио.
Хистологично - стъкловидно клетъчен карцином на ендометриума.
Пациентката и близките й отказват оперативно лечение и наблюдение поради напредналата възраст. Жива към настоящия момент.

Материали и методи
Хистологичният препарат се
изготви от фиксиран в 10% буфериран формалин и включена в
парафин тъкан от ендометриум.
Срези с дебелина 3 mcm и оцветени с хематоксилин и еозин (НЕ).
За имунохистохимично изследване е използван имунопероксидазен метод и антитела срещу
p63, pCEA, ER. Визуализация с
DAB и контраоцветяване с хематоксилин на Meyer.

Резултати
Сивкаво-кафеникав
дребно
фрагментиран кюретажен материал 2 cm3. Микроскопски не се
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Фигура 1. HE, увеличение х 100

Фигура 2. HE, увеличение х 200

Фигура 3. HE, увеличение х 400

Фигура 4. р63, увеличение х 200

Фигура 5. pСЕА, увеличение х 200

Фигура 6. ЕR, увеличение х 200

наблюдава съхранен ендометриум. Целият материал се състои от
слабо доловими гнезда и повлекла изградени от големи туморни
клетки с изразени клетъчни мембрани, обилна синкава цитоплазма с вид на матирано стъкло.
Големи окръглени ядра с видими нуклеоли и много митози включително неправилни. Митозите са >/=10 на 10 зрителни полета при увеличение х 400 - висок митотичен индекс. Туморните гнезда и повлекла са обградени
от нежна строма, в която се попада на възпалителни клетки включително еозинофилни левкоцити
(Фигури 1, 2, 3).
Туморните клетки позитивират
р63 (Фигура 4), pСЕА (Фигура 5)
и ЕR (Фигура 6).
Диагноза – Стъкловидно клетъчен карцином на ендометриума.

дометриалния аденокарцином.
Както при всички карциноми на матката, GCC се проявява
с вагинално кървене. Диагнозата на GCC е изключително морфологична и се базира на критериите, изведени от Littman и сътр.
(7). Поради малкото описани случаи на GCC е спорно дали това е
отделна клинико-патологична единица и отделен хистологичен тип.
Според класификацията на
СЗО, GCC се определя като слабо диференциран вариант на аденосквамозния карцином. Няколко публикации посочват, че GCC
трябва да се разглежда като найниско диференцирания вариант на
аденосквамозния карцином, без
очевидна диференциация към някой подтип (4, 11).
Хистопатологично, GCC е подобен на ниско диференцирания
плоскоклетъчен карцином, ниско
диференцирания аденокарцином и
аденосквамозния карцином. При
съмнение за GCC е необходимо
да се определи дали съществуват
области с определен вид на диференциация.
При склонност към сквамозна

диференциация (кератинови перли, локална кератинизация, междуклетъчни мостчета или силна
имунореактивност на р40) и/или
жлезна диференциация (ацинарни
структури, ядрена поляризация,
рудиментарни жлези с производство на муцин или силна имунореактивност за карциноембрионен
антиген или муцин), трябва да се
извърши диференциална диагноза
според съответния хистологичен
тип (плоскоклетъчен карцином,
аденокарцином или аденосквамозен карцином).
Все още няма установени количествени критерии при стъкловидно клетъчния карцином. Остава неясно, какъв процент от площта с характеристиките на стъкловидни клетки, е необходима за
диагностициране.
В описаният случай, 100% от
изследвания материал е с признаци за GCC (видими клетъчни мембрани, цитоплазма тип матирано
стъкло, големи окръглени ядра с
нуклеоли и множество митози).
В научната литература - предимно случаи на цервикален GCC
- се съобщава за лоша прогноза и

Обсъждане
Стъкловидно клетъчният карцином е рядка неоплазма с различна локализация – влагалище,
маточна шийка, ендометриум, фалопиеви тръби. Средната възраст
на засегнатите жени е 67 години,
което съвпада с честотата на ен-
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ниска преживяемост (7). В публикуваните резултати след 2000 година се съобщава за нарастване
на преживяемостта както за цервикалния, така и за ендометриалния GCC, която е >/=75% (12,
13). Това се дължи на ранното откриване и проведено комплексно
лечение.
В представения случай се реши
без затруднение, че диагнозата е
GCC - на база на диагностичните критерии, изведени от Littman
и сътр. (7). Въпреки това, се направи изследване и на имунохистохимични маркери на материала
от абразията на маточната кухина.
Позитивните имунохистохимични

секция медицината днес в българия
маркери ER и pCEA са в подкрепа на това, че туморът произлиза
от ендометриума.
Използвани източници:
1. Yahiaoui Y., Gabsi A., Doghri R. et al. Recurrence of a glassy cell carcinoma of the vagina: An exceptional situation. Cancer Radiother.
2017 Jun;21(4):301-304
2. Nagy P., Sipos J., Hetil O. Glassy cell carcinoma of the endometrium: case report and review of the literature. 2009 Jun 21;150(25)
3. Yoon N., Kim., Kim H. Clinical outcomes
of advanced-stage glassy cell carcinoma of the
uterine cervix: a need for reappraisal. Oncotarget. 2016 Nov 29;7(48):78448-78454
4. Kurman R., Carcangiu M., Herrington C.,
Young R. WHO classification of tumours of female reproductive organs. 2014
5. Christopherson W., Alberhasky R., Connelly P. Glassy cell carcinoma of the endometrium.
Hum Pathol. 1982 May;13(5):418-21
6. Cherry C., Glucksmann A. Incidence, histology, and response to radiation of mixed carcinomas (adenoacanthomas) of the uterine cervix.
Cancer. 1956;9:971–979
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Спонтанна атравматична руптура на бъбрек
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Спонтанно разкъсване (нетравматична руптура) на бъбреците е едно от редките спешни, животозастрашаващи състояния при
пациенти, изискващи спешно консервативно и/или оперативно лечение. Последствията от руптура са: появата на субкапсуларни или паранефрални хематоми, с допълнителна загуба на функция на засегнатия бъбрек.

Първите доклади за случаите на спонтанна бъбречна руптура са от XVII век. През 1856
г. Wunderlich пръв описва подробно клиничната картина на бъбречното кървене. Първоначално
тази патология се нарича “спонтанна апоплексия на бъбречната
капсула” или болест (синдром) на
Wunderlich. Оттогава са съобщени много случаи, но това клинично събитие остава рядко. В периода 1985-1999 Zhang и сътр. докладват за открити от тях само 165
случая в англоезичната литература (1).
Най-честата причина за спонтанна руптура е придружаваща
бъбречна патология (в 93.3% от
случаите). В половината от случаите се дължи на доброкачествен
(ангиомиолипом) или злокачествен тумор на бъбрека (бъбречноклетъчен карцином) (1), но може
да се появи и при нормален бъбрек (при 6.7%) (2).
Въпреки че състоянието е познато още от XVII век, все още
няма единна класификация за
него. Не съществува и единна диагностична и терапевтична стра-

тегия за определяне на спонтанна
руптура на бъбреците, тяхната тежест и прогноза.
Често, при случаи на неправилна диагноза, след патоанатомично
изследване, се установява спонтанно разрушаване на бъбреците
и необосновано забавяне на хирургическата интервенция.
За правилното и навременно диагностициране на спонтанна
руптура се изисква използването
на ултразвук, компютърна томография (КТ) и/или магнитно резонансно изследване (МРИ).
Последствията от нетравматичната руптура на бъбрека са: появата на субкапсуларни или паранефрални хематоми, с допълнителна загуба на функция на засегнатия бъбрек. Това рядко, но много опасно и трудно за диагностика
усложнение се дължи на различни
бъбречни заболявания.
Етиологичните фактори на
спонтанната руптура на бъбрек
са: бъбречна неоплазма, хидронефроза, бъбречни кисти, остър пиелонефрит, уролитиаза, бъбречна
аневризма, грануломатоза на Вегенер. Предразполагащи състоя-
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ния са бременност, раждане, хрониодиализа или антикуагулантна
терапия.
Придобитата бъбречна кистозна болест се проявява до 95% от
пациентите с хрониодиализа. Това
е двустранно разстройство, характеризиращо се с развитието на
множество кисти, които преобладават в кората. КТ се счита за
най-добрия метод за диагностика
им. Това е и най-чувствително образно изследване за откриване на
малки кисти.
Кистите са обикновено асимптоматични, но могат да доведат до
тежки клинични усложнения, найсериозното от които е развитието
на бъбречно-клетъчен карцином
(в 5 до 25% от случаите).
Руптура на киста е друго често
срещано усложнение, което може
да бъде животозастрашаващо, когато поражда субкапсуларни и/
или перинефрални хематоми.
Спонтанна руптура на бъбрек е
описана при хемодиализирани пациенти (3). Хематомите могат да
се развият спонтанно в коремната
стена, субдуралните и епидуралните пространства, черния дроб
или в предната камера на окото.
Точната причина остава неясна,
въпреки че, що се отнася до бъбречните хематоми, хепаринизацията и тромбоцитната дисфункция са основни фактори за развитието на хеморагията.
Субкапсуларен хематом, при
пациенти подложени на хемодиализа, обикновено се лекува с кръвопреливания и внимателно на-

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 87

Списание мд
блюдение. Ако е прилаган перорален антикоагулант, той трябва
да бъде спрян от лечебния курс.
Може да се наложи добавяне на
кръвоспиращи средства, витамин
К, както и коригиране на тромбопения.
Всички наши пациенти със
спонтанна бъбречна руптура са
претърпели нефректомия поради
постоянно кървене, което отговаря за анемия и масивни хематоми
във всички случаи. Освен това,
винаги трябва да се има предвид
възможността за злокачествено
заболяване, въпреки че КТ не винаги показва специфични находки.
Pak и сътр. докладват случай на
спонтанен субкапсуларен хематом
при пациент на хемодиализа, който се управлява консервативно и
след това внимателно се проследява, за да се изключи бъбречен
тумор, който би могъл да доведе
до кръвоизлив (4).
Нетравматичната
спонтанна руптура на бъбреците при пациенти с хронична хемодиализа
е рядко усложнение. В повечето
случаи, то се свързва с придобита кистозна болест или с наличието на рак на бъбреците.
Има няколко научни съобщения по тази тема. До 2009 г. Goto
идентифицира в японската литература само пет доклада за бъбречно-клетъчен карцином при
пациенти с крайна фаза на бъбречно заболяване, които се проявяват със спонтанна руптура (5).
Клиничната картина на спонтанната бъбречна руптура се определя от етиологичния фактор и
от обема на кървене.
Повечето от авторите определят като най-специфичен симптом острата болка в лумбалната
област на засегнатата страна (5).
Според други автори, само 30%
от пациентите търсят медицинска
помощ в първите пет дни от началото на заболяването, което показва, че болката може да бъде
неглижирана.
Първи от методите за диагно-
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стика е ехографията на коремните органи. Откриването на мастни клетки в паренхима на бъбрека от КТ предполага диагнозата angiomyolipoma. С помощта на
МРИ може да се локализира кръвоизливът и да се идентифицират
области на скорошен кръвоизлив,
което може да бъде показание за
незабавна операция.

Клинични случаи
Представяне на двама пациенти, постъпили в Клиниката по
урология на МБАЛ Св. Анна Варна през септември и октомври
2017 година с диагноза спонтанна
бъбречна руптура.
Първи пациент. Постъпва
през септември с оплаквания от
силни болки в лумбалната област,
ирадииращи към корема. Провеждал е лечение с антиагреганти.
След консултация с уролог е
насочен към оперативно лечение.
Приет е по спешност в клиниката
в увредено общо състояние, с болезнен корем в ляво и умерен дефанс. Сукусио реналис: силно болезнено в ляво.
Лабораторни
изследвания:
Hb 98 g/l, Er 3.4 x1012/l, Ht 0.28,
WBC 9.4/l, urea 15.45 mmol/l,
creatinine 288 mcmol/l, Na 136.7
mmol/l, K 6.0 mmol/l, Cl 102.6
mmol/l, PT 72.70%, Фибр. 5.38
g/l, APTT 18.3 sec, INR 1.215 sec.;
урина: белтък (+), седимент: 4-5
лев., 8-10 ер.
В деня на приема са проведени
следните образни изследвания на
коремни органи:
l Ехография – заключение: Хематом на ляв бъбрек с екстравазация в коремната кухина
l Обзорна рентгенография на
корем - Налични хидроаерични
нива двустранно. Илеус.
l КТ: Слезка – с данни за субкапсуларен хематом. Бъбрек в
ляво – с данни за руптура и хематом
Консултации: с кардиолог, ендокринолог и интернист, по повод
на придружаващи заболявания.

Операция: нефректомия синистра, спленектомия, перкутанна
нефростома в дясно.
Хистологичен резултат: слезка със субкапсуларен хематом и
фиброзирали съдове и изразена
фиброадения; бъбрек – субкапсуларен хематом, с умерено изразен струмизация и остри възпалително промени; мастна капсула с
кръвонасядене.
Терапия: антибиотична, антикоагулантна, вливания, обезболяващи, инхибитор на протонната
помпа (PPI).
Постоперативен статус: Следоперативният период протече
без усложнения. Поради силно изразен анемичен синдром се извършиха хемо- и плазмотрансфузии.
Изход от заболяването: С подобрение. Липса на фебрилитет
през последните 24 часа, осигурен уринарен дренаж на горните
пикочни пътища.
Втори пациент. Постъпи през
октомври за първи път в клиника по урология. Прие се по спешност. От седем години провежда хемодиализа. От няколко дни,
след поредна хемодиализа, усеща
болки в дясна лумбална област, с
данни за хематурия и хипотония.
Приема антитромбоцитен медикамент и ацетилсалицилова киселина (ASA).
КТ: данни за руптура на десен
бъбрек и хематом на ляв бъбрек.
След консултация с уролог се насочва за оперативно лечение.
Лабораторни
изследвания: Hb 82 g/l, Er. 2.52 х 1012/l,
Ht. 0.25, WBC 10.8/l, urea 16.6
mmol/l, creatinine 857 mcmol/l,
Na 136.2 mmol/l, K 4.92 mmol/l,
Cl 107 mmol/l, PT 78.1%, Фибр.
7.280 g/l, APTT 29.6 sec., INR
1.138 sec., CRP 120.0 mg/l; урина:
седимент: 2-3 лев., 10-12 ер.
В деня на приема проведени: ехография на коремни органи – десен бъбрек с нехомогенна
структура – обс. руптура, ляв бъбрек с намалени размери, с окръглена формация в долен полюс с
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хипердензни формации – обс. хеморагия.
КТ: данни за руптура на десен
бъбрек. Хеморагия в долен полюс
на левия бъбрек, туморна формация в ляв бъбрек
Консултации: с кардиолог, нефролог, терапевт и анестезиолог
Операция: Нефректомия декстра
Хистологичен резултат: Бъбречен паренхим с изцяло заличена хистоструктура, с множество
микро- и макрокисти (поликистоза). Хронични възпалителни промени в интерстициума. Руптура
на бъбрека с масивен кръвоизлив
в мастната капсула.
Терапия: антибиотична, вливания, обезболяващи, антикоагулант, инхибитор на протонната
помпа (PPI).
Постоперативен статус: следоперативният период протече без
усложнения. Проведоха се хронеодиализи. Поради силно изразен
анемичен синдром се извършиха
хемо- и плазмотранфизии.
Изход от заболяването: С подобрение. Липса на фебрелитет
през последните 24 часа, осигурен уринарен дренаж на горни-
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те пикочни пътища. Възстановена
перисталтика и дефекация, липса
на патологични процеси в областта на оперативната рана.
На втори етап пациентът беше
опериран във връзка с персистираща болка в лява лумбална област и подуване на лява лумбална половина.
Операция: Под анестезия се
извърши трансверзална лапаротомия в ляво. Отпрепарира се бъбрек вляво. Нефректомия вляво.
Запазен надбъбрек вляво.
Хистологична диагноза: Бъбречен паренхим с поле светлоклетъчен карцином с диаметър
10 см., прорастващ в периневрална тъкан, но не отвъд фасцията на
Gerota. Зони с хемосидерофаги.
Бъбрекът е изцяло ангажиран от
кистични формации (поликистоза). T3aNxMxG2.
Изход от заболяването: С подобрение. Липса на фебрилитет.
Липса на патологични процеси в
областта на оперативната рана.

Заключение
Появата на спонтанна бъбречна руптура винаги трябва да се
има предвид при пациенти на хронична хемодиализа, когато вне-
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запно се появи необясним хемодинамичен срив или падане на хемоглобина, особено когато пациентите са на перорални антикоагуланти.
Трябва бързо да се извърши
КT, за да се обективизира хематомът.
Хирургичното лечение е предпочитаният от нас вариант поради
честотата на неразкритите тумори
и потенциалната смъртност от масивните хематоми (6, 7).
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6. Bensalah K., Martinez F., Bitker M-O. et al.
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patients with end stage renal failure: risks and
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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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