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Код по НЗОК WF062






спрямо glargine U100

1-4,*

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®.
* Потвърдени хипогликемии, нощни и тежки хипогликемии, при пациенти над 18 год.

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

Omnitest® 3
Код по НЗОК WF076
Безопасно количество кръв в пробата: само 0.3 μL
Голям отвор за тест лентата (Код по НЗОК: WF076)
Постоянно посочване на датата и часа
Голям обем на паметта - 365 измервания
Прехвърляне на данните към персонален
компютър
 Автоматичното кодиране елиминира опасността от
грешно използване
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Списание МД, както и другите две наши специализирани медицински спи14
сания – Кардио Д и Доктор Д, са включени в Националния референтен списък
75
на съвременни български научни издания с научно рецензиране.
Публикуването на авторски изследователски или обзорни статии в МД, Кардио Д и Доктор Д, които са включени в Националния референтен списък, носи
и точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности.
Първоначалният вариант на Националния референтен списък е изготвен на
основата на предоставената информация от висши училища, научни и други организации – издатели, които са декларирали прилагането на предварително научно
рецензиране при подбора на публикациите.
На основата на този референтен списък се отчитат публикации и цитати в
издания с научно рецензиране, които не са реферирани и индексирани, като публикациите и цитатите са приведени към публикации и цитати в реферирани и индексирани издания чрез съответни числови стойности на съответствие.
ххх
Поради административно забавяне, много нови лекарствени терапии, които хората в повечето европейски държави получават, може да останат недостъпни за българските пациенти през 2019 година, според Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).
Някои от новите терапии са животоспасяващи, дават повече възможности
за лечение за хиляди пациенти, а в някои случаи може дори да са по-изгодни за
Националната здравноосигурителна каса.
Според Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските
фармацевтични производители в България (ARPharM), няма да се налага орязване на достъпа до съвременно лечение, ако се спрат станалите публично известни
криминални практики, при които НЗОК заплаща лекарства, но продуктите се изнасят и не стигат до пациентите.
Новите терапии, които могат да станат достъпни и за българските пациенти
от 2019, са представени в рублика Pharma в този брой на МД.
ххх
Иновативни методи за ендоваскуларно поставяне на стент при руптура на
аортна аневризма, лъчетерапия на лява гърда при автоматично апаратно контролирано задържане на дишането в дълбок инспириум, както и механична тромбектомия при остър исхемичен инсулт са трите проекта – носители на наградите за
иновация, отличени по време на петата годишна конференция „Иновации и добри
практики в здравния сектор“, организирана през ноември от вестник „Капитал“.
Специалната награда на „Капитал“ бе за учители от Пловдив от сдружение
„Образование и здраве“, които се опитват чрез игри, арт терапии, четене, учене да създадат приятна, позната среда за децата, настанени в детска клиника към
УМБАЛ Св. Георги - Пловдив.
Екипът на д-р Зоран Станков, инвазивен кардиолог, и проф. Иво Петров, завеждащ клиниката по кардиология и ангиология към Аджибадем Сити клиник
Сърдечносъдов център бяха отличени заради високоспециализирана операция по
ендоваскуларно имплантиране на стент при аортна аневризма. Методът позволява аортна корекция без обща анестезия, без хирургичен съдов достъп и без престой в отделение по реанимация.
Друг екип на Аджибадем Сити клиник от онкологичния център на болницата,
ръководен от д-р Николай Недев и водещият специалист д-р Иван Георгиев, бяха
наградени заради вкарването в болницата като рутинна практика на метод за облъчване в условията на контролирано дишане в дълбок инспириум при пациентки с рак на лявата млечна жлеза.
Награда беше дадена и на д-р Нурфет Алиоски от УМБАЛ Св. Анна и екипа на доц. Росен Калпачки, доц. Божидар Финков, доц. Васил Велчев, д-р Лъчезар Иванов, д-р Цветанка Праматарова, д-р Веселин Георгиев, д-р Димитър Николаков, д-р Мария Георгиева, р. лаб. Йоана Шутелова и сестра Весела Нинова. Те
прилагат механична тромбектомия за възстановяване на мозъчния кръвоток при
остър исхемичен инсулт.
Приятно четене на МD и на научната ни секция Медицината днес в България!
Моля, покажете списанието на колега

издава:
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Нови указания
за обезболяване в постпарталния период
Стъпаловидният
мултимодален
подход, с приложение на комбинация
от ненаркотични аналгетици с различен механизъм на действие, е ефективен и безопасен като първа линия терапия след вагинално раждане или Цезарово сечение, според новите указания на American College
of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG) (1).
Наркотични аналгетици могат да
се използват като допълващо лечение при липса на ефективен контрол.
Болката и изтощението са найчестите проблеми в ранния постпартален период. Болката затруднява
възможността на майката да се грижи както за себе си, така и за новороденото. Нелекуваната болка увеличава риска за усложнения от приложение на наркотични аналгетици,
постпартална депресия и хронична
болка.
През 1986, СЗО препоръча стъпаловиден подход в лечението на болката при злокачествени заболявания.
Този метод е адаптиран и за обезболяване в ранния постпартален период.
Първа стъпка е приложението на
paracetamol и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС),
вторият – добавяне на леки наркотични аналгетици (codeine, hydrocodone,
tramadol, перорален morphine), a
третата – включване на силни наркотични аналгетици (парентерален
morphine, hydromorphone, fentanyl).
Опиоидните аналгетици се различават по фармакокинетичните си
свойства, като полуживот и наличието на активни и неактивни метаболити.
Тъй като болката има многофакторен характер, за постигане на ефек-

тивно обезболяване се прилагат медикаменти с различен механизъм на
действие, което потенциира техният
аналгетичен ефект. Ако има необходимост от включването на наркотични аналгетици, стъпаловидният подход позволява използването им в пониски дози.
Освен ефективното обезболяване,
фактори които спомагат за по-бързото възстановяване и по-краткия болничен престой, са ранното захранване, бързото раздвижване и отстраняването на уретралния катетър.

Вагинално раждане

Най-честите причини за болка в
първите дни след вагинално раждане
са напрегнатост на гърдите, контракциите на матката и наличието на перинеални лацерации. Нефармакологичната терапия, като поставяне на
лед и по-честото кърмене, са достатъчни при наличието на напрегнати
гърди, свързани с началото на кърменето. В тези случаи могат да се
приложат леки аналгетици и противовъзпалителни средства.
Наличието на маточни „крампи” е
по-често при мултипари и обикновено се развива по време на кърмене
в първите постпартални дни. Прилагането на затоплящи компреси върху корема може да облекчи този дискомфорт, а НСПВС са по-ефективни
от paracetamol като допълваща анал-
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гезия.
Перинеалната болка може да се
повлияе от нефармакологични топикални средства, топикални анестетици и перорални аналгетици. Съществуват ограничени данни, които да
подкрепят ефективността на ледените компреси за обезболяване на перинеума след вагинално раждане.
Наличието на оточни и травматизирани хемороиди могат да се третират с топикални медикаменти или
анестетични кремове, което води до
подобряване на оплакванията поради
наличието на вазоконстрикция, намален оток и сърбеж. Продължителното приложение на кортикостероидни
кремове трябва да се избягва, поради
негативни ефекти върху кожата.
Повечето проучвания за перорални аналгетици при постпартална болка изследват медикаменти с различен
механизъм на действие за оценка на
сравнителната им ефективност.
НСПВС може би са малко поефективни от paracetamol в периода до четвъртия час след раждането, и еднакво ефективни след шестия час. Трябва да се има предвид,
че НСПВС имат таван на ефекта и
увеличаване на дозата не подобрява аналгезията, но повишава риска за
неблагоприятни странични ефекти.
НСПВС са свързани с гастроинтестинални усложнения, като диспепсия,
язви и кървене.
При липса на ефект от НСПВС,
се прилага мултимодален подход,
включващ paracetamol и лек наркотичен аналгетик. Ниските дози наркотични аналгетици дават възможност за бързо раздвижване, подобряват грижите на майката за новороденото и минимализират преминаването на медикамент през кърмата.
Повечето комбинирани медикаменти, съдържащи paracetamol, имат
максимална доза paracetamol от 325
mg в таблетка, което позволява да
не се надхвърли стандартната дневна
дозировка (две таблетки на 4-6 часа)
от 3-4 g.
Мултимодалната аналгезия с
НСПВС/paracetamol плюс лек наркотичен аналгетик при нужда, се
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предпочита
пред
комбинацията
paracetamol/лек наркотичен аналгетик.
Силните
наркотични
аналгетици
(интравенозен
morphine,
hydromorphone, fentanyl) се използват само при жени, при които липсва
ефект от стандартна дозировка комбинирани медикаменти.
Те трябва да се прилагат само в
изключителни случаи, поради наличието на значими странични ефекти
в ранния постпартален период. Индуцираният от опиатите запек може
да влоши перинеалната болка, а сънливостта може да наруши майчината
активност през деня.

Цезарово сечение
Подобно на вагиналното раждане, обезболяването след Цезарово
сечение има мултимодален характер.
Приложените невроаксиални наркотични аналгетици дават следоперативна аналгезия, но повечето жени
се нуждаят от допълнително обезболяване. Стандартните перорални
и парентерални аналгетици включват НСПВС, наркотични аналгетици
и комбинация от НСПВС/наркотични аналгетици и paracetamol/наркотични аналгетици. Еднократна предоперативна доза dexamethasone подобрява аналгезията и намалява риска
за гадене и повръщане през първия
следоперативен ден.
Парентералните и пероралните
наркотични аналгетици трябва да се
използват при липса на ефект от невроаксиалната аналгезия и ненаркотичните аналгетици. Те се прилагат
при жени с персистираща болка или
такива, които не толерират перорален прием.
При необходимост от продължително приложение на парентерални
наркотични аналгетици, се препоръчва използването на контролирана от
пациента аналгезия, поради по-високата ефективност и удовлетвореност
на пациентките.
Жените с Цезарово сечение могат да имат полза от инфилтрация на
оперативната рана с локални анестетици или трансверзален абдоминален
блок.
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Gabapentin не се препоръчва като
рутинно обезболяващо средства, поради липса на данни за значим ефект,
наличието на неблагоприятни странични ефекти, и неясна безопасност
за новороденото. Той може да се
прилага като част от мултимодалната
аналгезия при жени с данни за хронична болка или болка, която не се
повлиява от стандартните протоколи.

Кърмене

Фактори, от които зависи трансфера на медикамент в кърмата, са: липофилност; степен на свързване с плазмените протеини; бионаличност; pKa
на медикамента; рН на кърмата; молекулно тегло на медикамента; количеството кърма; време на приложение на медикамента спрямо момента
на кърмене.
Повечето лекарствени средства
преминават в кърмата чрез дифузия.
Кърмата е с по-висока киселинност
в сравнение с плазмата, поради което
медикаменти, които са силни основи,
могат да се йонизират в кърмата и да
се секвестират.
Относителната доза за кърмачето,
определена като коригиран спрямо теглото максимален процент на майчина
доза в милиграми на килограм, е мярката която най-често се използва за
оценка на лекарствената безопасност
по време на лактация. Относителна
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доза за кърмачето над 10% от майчината се приема за гранична.
Различните НСПВС нямат съществена разлика в аналгетичния ефект
при еквипотентни дози, но пътят на
приложение и фармакокинетичните
свойства повлияват началото и продължителността на действие.
Ibuprofen има кратък полуживот
с относителна доза за кърмачето, варираща от 0.6% в коластрата до помалко от 0.38% в кърмата, което съответства на 0.2% от педиатричната
доза. Затова, ibuprofen e приет като
първа линия терапия за постпартална болка.
Инжекционните и перорални форми на ketorolac се използват за лечение на умерена болка в ранния постпартален период при жени с индикации за мултимодална аналгезия. Той
трябва да се прилага с повишено внимание по време на кърмене, тъй като
относителната доза за кърмачето при
интравенозно приложение не е ясна.
Данните от проучвания показват, че
при перорален прием тя е 0.16-0.4%.
Различните наркотични аналгетици притежават някои фармакокинетични свойства, които са от значение
при кърмещи жени. Те са липофилни,
имат ниско молекулно тегло и като
цяло са слаби бази – всичко това улеснява преминаването в кърмата.
Някои от тях имат активни метаболити със значителни аналгетични и
седативни ефекти. Например, активният метаболит на codein е morphine.
Наличието на много активни и неактивни метаболити на наркотичните
аналгетици затруднява определянето
на експозицията на плода.
Codeine и tramadol се метаболизират до активни аналгетични форми от
CYP2D6. Наличието на фармакогенетични разлики в CYP2D6 може да доведе до по-високи или по-ниски плазмени концентрации на опиоидни метаболити.
Полиморфизмът може да включва
дупликация на ензима, което води до
високи серумни концентрации с риск
за преминаване на активни метаболити в кърмата. Описани са случаи на
дълбоко седиране и потискане на ди-
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шането при кърмачета (включително
един смъртен случай) при приложение на codeine при пациентки с подобен полиморфизъм.
По тази причина, през миналата
година американската FDA включи
като предупреждение към лекарствените инструкции на codeine и tramadol
те да не се приемат в периода на кърмене, поради потенциални сериозни
странични ефекти.
Макар че към момента не са регистрирани подобни случаи с tramadol,
FDA го добави поради сходни фармакологични свойства с codeine, включително метаболизъм чрез CYP2D6.
Макар и да не се включени в списъка на FDA, oxycodone и hydrocodone
също се разграждат от CYP2D6
до активни метаболити (съответно
oxymorphone и hydromorphone).
Пероралното или интравенозното приложение на morphine (за разлика от интратекалното), води до високи
концентрации на същия в кърмата. По
тази причина той трябва да се избягва
в периода на кърмене, особено в първите дни след раждането.
Бременните жени и родилните с
хронична болка и особено тези, които са на терапия с наркотични аналгетици, са отделна група, която изисква внимателна преценка и консултация със специалист. (ИТ)
Използван източник:
1. ACOG Postpartum Pain Management. Obstet Gynecol 2018; 132: e1-e7 www.acog.org/-/media/Committee-Opinions/Committee-on-Obstetric-Practice/
CO742.pdf?dmc=1&ts=20180626T0142117736

Грижи за
възрастни
пациенти в
интензивни
отделения
Представяме ви накратко практическите указания за превенция
и лечение на болка, тревожност/

възбуда, седиране, делир, имобилизация и нарушения на съня
при възрастни пациенти в интензивни отделения (ИО) на Американското Society of Critical Care
Medicine публикувани в Critical
Care Medicine (1).
1. Болка:
l да се използват протоколи за
стъпаловиден подход в лечението
на болката и седирането
l paracetamol да се прилага
като допълнение към наркотичните аналгетици за намаляване на
интензитета на болката, дозировката на опиатите и техните нежелани странични ефекти
l nefopam (ако е подходящ)
като допълнение или замяна на
наркотичните аналгетици за намаляване на дозировката на опиатите и техните нежелани странични
ефекти
l прилагане на ниски дози
ketamine (0.5 mg/kg болус, последвано от интравенозна инфузия
в доза 1-2 mcg/kg/min) в комбинация с наркотични аналгетици за
намаляване на дозировката на опиатите при оперирани пациенти в
ИО
l използване на медикаменти за лечение на невропатна болка (gabapentin, carbamazepine,
pregabalin) в допълнение към наркотични аналгетици за лечение на
невропатна болка в ИО
l lidocaine да не се прилага рутинно в комбинация с наркотични
аналгетици за обезболяване в ИО
l COX-1-селективните НСПВС
да не се прилагат рутинно в комбинация с наркотични аналгетици
за обезболяване в ИО
l
наркотичните аналгетици
(fentanyl, hydromorphone, morphine,
remifentanil) да се прилагат в найниската ефективна доза
l N2O и локална анестезия да
не се прилагат рутинно по време
на отстраняване на гръден дренаж
l инхалационна анестезия да не
се прилага за обезболяване по време на процедури в ИО
l НСПВС могат да се използ-
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ват интравенозно, перорално или
ректално като алтернатива на наркотичните аналгетици за обезболяване по време на кратки процедури в ИО
2. Тревожност/възбуда и седиране:
l при пациенти на апаратна
вентилация се препоръчва повърхностно/леко седиране, отколкото
дълбоко седиране
l за седиране на пациенти на
апаратна вентилация се предпочитат propofol или dexmedetomedine,
отколкото бензодиазепини
3. Делир:
l болните в ИО трябва да се
проследяват периодично за настъпване на делир
l препоръчва се прилагането на
мултикомпонентни и нефармакологични интервенции за повлияване
на модифицируемите фактори за
делир, подобрение на когнитивната функция, оптимизиране на съня,
слуха, зрението и подвижността на
пациентите
l да не се прилага рутинно
haloperidol за терапия на субсиндромен или клиничен делир
l dexmedetomidine да се използва за повлияване на делир при
болни, подлежащи на отвикване от
апаратна вентилация или екстубация
4. Обездвижване. Да се извършва редовна рехабилитация и
мобилизация при критично болни.
5. Нарушения на съня:
l за подобряване на съня на пациенти на апаратна вентилация да
се прилага режим на асистирана и
контролирана вентилация
l да се прилага неинвазивна
вентилация (NIV) при подходящи
пациенти
l propofol да не се използва за
подобряване на съня при критично
болни. (ИТ)
Използван източник:
1. Management of Pain, Agitation/Sedation,
Delirium, Immobility, and Sleep Disruption
in Adult Patients in the ICU Crit Care Med
2018; 46:e825–e873 https://journals.lww.
com/ccmjournal/Fulltext/2018/09000/Clinical_Practice_Guidelines_for_the_Prevention.29.aspx
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Поведение
при акне
Терапията при акне включва индивидуален терапевтичен режим,
адекватни грижи за кожата, внимателен подбор и правилно приложение на козметични средства, както
и подробно информиране и обучаване на болните.
Acne vulgaris (AV) е хронична
възпалителна дерматоза, характеризираща се със затворени или отворени комедони (бели или черни
точки) и възпалителни лезии като
папули, пустули или нодули. Това е
едно от най-често срещаните състояния в медицинската и особено
в педиатричната практика. Дори и
леко изразеното акне може да доведе до психологичен стрес и депресия, понижено качество на живот в резултат на козметичните дефекти.
В настоящата статия са обобщени указанията на терапевтично певедение на Американската академия по дерматология (American Academy of
Dermatology – AAD) (1).
Около 70 до 80% от подрастващите развиват акне през пубертета (най-засегната е групата на възраст от 11 до 21 години), което е
свързано с хормоналните промени през този период от живота.
Андрогенните хормони стимулират секрецията на себум във фоликулите, както и фоликуларната хи-

перкератинизация.
Акне, развило се през пубертета
или на млада възраст, може да персистира и по-късно през живота.
Около 12% от жените също страдат от акне, което е особено често срещано при случаите с поликистозен овариален синдром (PCOS,
синдром на поликистозните яйчници - СПЯ).
Докато тригерният фактор за
акнето остава неизвестен, изглежда възпалението около косменомастните фоликули на кожата предшества тяхното запушване,
колонизацията с Propionibacterium

acnes (Gram-позитивен анаеробен
микроорганизъм) и руптурата им.
Това ранно възпаление е субклинично.
Лезиите при акнето стават видими, когато порите се запушат с
излишен себум и кератинозен материал, формирайки затворени комедони (бели точки). При отваряне на фоликуларния отвор се образуват отворени комедони (черни точки).
В някои случаи по-нататъшната
експанзия води до възникване на
възпалителни лезии, които включ-

ват папули, пустули, нодули (кисти). Папулите и пустулите са възпалени, зачервени, болезнени лезии, които са по-големи от комедоните, но все още са под 5 mm в диаметър.
Пустулите имат бял или жълтеникав център, запълнен с гной.
Нодулите и кистите са по-големи
(5 до 10 mm в диаметър), дълбоки
и често болезнени.
При acne conglobata – рядка и
тежка форма на acne vulgaris - комедоните, нодулите и абсцесите са
групирани заедно и са свързани с
дрениращи синусни трактове. Тази
форма е асоциирана със значително формиране на белези.
Оценката на типа и тежестта на
акнето зависи предимно от броя и
типа на лезиите. Степента и локализацията на обхващането на кожата трябва също да се вземат
предвид, когато се избира специфично лечение.
В клиничните проучвания често за оценка на тежестта на акнето и избора на терапия се използва системата Investigator's Global
Assessment (IGA) (Таблица 1).
Възпалителното акне може да
причини белези, остатъчен еритем и поствъзпалителна хиперпигментация
(postinflammatory
hyperpigmentation - PIH). Тези вторични промени често отзвучават с
времето и не означават непременно липсващ или неадекватен терапевтичен отговор.
Целите при лечението на
акне са: да се предотврати формирането на лезии чрез понижаване

Таблица 1. Глобална оценка на изследователя (Investigator’s global Assessment - IGA) за тежестта на акнето
IGA скор Тежест
0
Чиста кожа
1
2

Почти чиста кожа
Лека форма

3

Умерено тежка форма

4

Тежка форма

6

Описание
Чиста кожа без възпалителни
или невъзпалителни лезии
Малък брой разпръснати комедони и малки папули
По-малко от половината от лицето е обхванато
Неголям брой комедони, папули и пустули
Повече от половината от лицето е обхванато
Много комедони, папули и пустули
Може да е налице един малък нодул
Обхванато е цялото лице
Множество комедони, папули и пустули
Могат да бъдат налице малък брой нодули
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на продукцията на себум, на фоликуларната хиперкератинизация
и възпаление; да се потисне растежът на P. acnes, който промотира
възпалението; да се предотврати
формирането на белези и на PIH.
Освен фармакологичните терапии, цялостният план за лечение
на акнето трябва да включва подходящи рутинни методи за почистване на кожата с цел отстраняване
на излишния себум, различни замърсители и грим. В същото време, обаче, много пациенти погрешно вярват, че акнето се причинява от лоша хигиена, което води до
използването на прекомерно чести
или груби методи за почистване.
Акнето, само по себе си, и някои топикални терапии като
benzoyl peroxide (BP) и топикални
ретиноиди могат да нарушат пермеабилитета на stratum corneum
и да доведат до трансепидермална загуба на вода, ксероза и повишена кожна чувствителност. Тези
ефекти се увеличават още повече
чрез прекомерно грубото почистване, като се повишават кожната
иритация и еритем и това може да
подтикне пациентите към прекратяване на терапията.
Клиничните данни сочат, че болните трябва да измиват засегнатата кожа два пъти дневно с меко,
несъдържащо сапун почистващо
средство. Те трябва да избягват
грубото почистване, като например със стандартен твърд сапун,
много гореща вода, абразиви, адстрингентни средства, както и прекомерно честото почистване.
Изборът на оптимален терапевтичен режим при хората с акне зависи от характеристиките на заболяването, типа и броя на лезиите, степента и локализацията на
кожното засягане и потенциала за
формиране на белези и на PIH.

Препоръки за топикална
терапия:
l Benzoyl peroxide (BP) или
комбинации ВР с топикален антибиотик
(erythromycin
или
clindamycin) са ефикасни за лече-

ние на акне и се проръчват като
монотерапия при лека степен на
лезиите и като комбинирана терапия с топикален ретиноид или
със системен антибиотик при умерено тежко или тежко акне
l BР е ефикасен за превенция
на бактераилната резистентност и
се препоръчва при прилагане на
топикален или системен антибиотик
l Топикалните антибиотици
(erythromycin и clindamycin) са
ефикасни за лечение на акне, но
не се препоръчва тяхното приложение като монотерапия поради
риска за бактериална резистентност
l Топикалните ретиноиди са
важен избор за обратно развитие
на акне и като поддържаща терапия; препоръчва се тяхното приложение като монотерапия при
комедонално акне или в комбинация с топикални или перорални антибиотици при акне със смесени или предимно възпалителни
лезии
l Използването на различни
топикални средства, които повлияват различни аспекти в патогенезата на акнето, може да бъде от
полза, поради което при повечето
от пациентите с тази дерматоза се
препоръчва да се приралага комбинирана терапия
l
Топикалните
adapalene,
tretinoin и benzoyl peroxid могат
да бъдат прилагани безопасно при
деца с акне в предпубертетна възраст
l Azelaic acid е полезна допълнителна терапия на акне и се препоръчва за лечение на постинфламаторна диспигментация
l Топикалният dapsone гел се
препоръчва при възпалително
акне, особено при възрастни жени
Характеристиките на пациента,
които трябва да се вземат предвид, включват: възрастта, способността и готовността за спазване
на подбрания режим, предпочитанията на болния по отношение на
вида на носещата среда на използ-
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ваните препарати и поносимостта
към нежеланите странични ефекти, както и от резултатите от порано изпробвани терапии.
Въпреки че някои от топикалните монотерапии могат да се използват самостоятелно, в настоящите указания се препоръчва
комбинирано лечение при повечето пациенти с акне, което
може да включва комбинация
от топикално средство и перорална терапия или комбинация
от средства за топикално приложение.
Повечето средства за топикално приложение са асоциирани с риск за реакция на мястото
на приложение, включваща еритем, ксероза, десквамация, пареща болка, сърбеж и иритация.
Тези ефекти могат да бъдат сведени до минимум чрез започване
на лечението с по-ниски дози или
чрез приложение през ден, като
се правят паузи без терапия, ако
това е необходимо, както и чрез
използването на подходящи хидратиращи средства.
Азелаинова киселина (azelaic
acid) има леко изразени комедолитично, антибактериално и противовъзпалително действие и е показана за приложение при леко до
умерено тежко изразено възпалително акне.
Тя е от полза при хората с
чувствителна кожа, както и при
пациенти с кожен фототип IV или
по-висок по скалата на Fitzpatrick,
тъй като намалява PIH. В допълнение към леко изразените локални кожни реакции, страничните
реакции могат да включват дерматит и контактен дерматит.
Бензоил пероксид (BP) е бактерицидно средство, което освобождава свободни кислородни радикали и инхибира растежа на P.
аcnes. Има също и леко изразени
комедолитични и противовъзпалителни свойства. Нежеланите ефекти, асоциирани с употребата му,
включват понякога прекомерен
еритем и десквамация.
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BP повишава фоточувствителността, може да причини изсветляване на косата, дрехите, кърпите и спалното бельо и трябва да
се избягва негов контакт с очите и
устните. При един на 500 души се
развива алергичен контактен дерматит към BP, като това усложнение влиза в съображение при
сърбеж или оток на очите. BP е
широкодостъпен в различни OTC
формули.
Dapsone действа предимно като
противовъзпалително
средство.
Той е ефективен при възпалително и комедогенно акне. Страничните ефекти могат да включват
локални кожни реакции. Dapsone
има по-висока ефективност при
възрастни жени.
Антибиотиците за топикално приложение: clindamycin
и erythromycin акумулират във
фоликулите и потискат колонизацията с P. аcnes, като по този
начин понижават възпалението. Clindamycin и erythromycin
са ефективни при леко до умерено тежко изразено възпалително
акне. Освен леко изразените кожни реакции, нежеланите ефекти
на топикалния clindamycin могат
да включват дерматит и фоликулит. Страничните ефекти, обусловени от топикалното приложение
на erythromycin, могат да включват кумулативен дразнещ или изсушаващ ефект.
Нито едно от двете антибактериални средства не се препоръчва
за топикална монотерапия поради
баваното начало на действието и
поради опасността за възникване
на резистентност на P. acnes, която е нараснала значително през
последните години.
Топикалните ретиноиди (деривати на витамин А, ретинол):
adapalene, tazarotene и tretinoin
са ключовите средства за лечение на акне поради комедолитичните и противовъзпалителните им
свойства. Тяхната ефикасност и
безопасност са потвърдени в рандомизирани, двойно-слепи, плаце-
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бо-контролирани проучвания.
Тези средства повишават ефекта на всеки топикален режим на
акне. Те са най-добрият избор при
комедонално акне, когато се използват в комбинация с други топикални средства и системни антибиотици.
Оптималната терапия при
възпалително акне включва
употребата на топикален ретиноид или ретиноиден аналог
в комбинация с перорално или
топикално
антибактериално
средство като clindamycin.
Предимствата на тази комбинация е ускоряване на обратното развитие на възпалителните и невъзпалителните лезии
и поддържане на ремисия при
минимална експозиция на антибактериални средства и развитието на бактериална резистентност.
Топикалните ретиноиди повишават
фоточувствителността
и трябва да се използват заедно
със слънцезащитен продукт и със
свеждане до минимум на експозицията на ултравиолетова (UV)
светлина.
Някои формули на третиноин
не са фотостабилни и трябва винаги да се прилагат през нощта.
Не-микросферните формули на
третиноин се инактивират от BP,
поради което не бива да се прилагат заедно с него.
Всички топикални ретиноиди се отпускат по лекарско предписание с изключение adapalene
0.1% гел. Тази група медикаменти
не трябва да се използват по време на бременност поради тератогенни ефекти.
Салициловата
киселина
(salicylic acid) има умерено изразено комедолитично действие и е
налична под формата на различни OTC формули. Има ограничени клинични данни за ефикасността й при лечение на леко до умерено тежко изразено акне.
Страничните ефекти включват
реакции на свръхчувствителност,
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както и прекомерен еритем и десквамация, които могат да бъдат
редуцирани чрез понижена честота на приложение.

Фиксирани комбинации
за топикално приложение
Използването на повече от едно
топикално средство има предимството на комбинирането на множество механизми на действие за
подобряване на ефикасността на
терапията на акнето. Фиксираните комбинации подобряват удобството на приложение и намаляват сложността на режима, което
съдейства за спазване на терапията от пациента.
l Clindamycin/BP и erythromycin/BP, според резултатите от
клинични проучвания, водят до
по-ефективно намаление на въпалителните и невъзпалителните лезии при акне, в сравнение с приложението само на носеща среда
или на монотерапия с едно от двете лекарствени средства, без това
да е съпроводено със съществено
увеличаване на честотата на нежелани странични ефекти.
l Adapalene/BP - тази комбинация води до по-ефективно понижаване на възпалителните и невъзпалителните лезии при акне
в сравнение с носеща среда или
със самостоятелно приложение на
adapalene.
Освен
това,
комбинацията adapalene/BP има синергични
ефекти, които са по-силно изразени от сумираните ефекти на двете
й съставки. Често срещани, обусловени от лечението, нежелани
събития са: еритем, десквамация,
ксероза и чувство на парене.
l Tretinoin/clindamycin phosphate гел, фиксирана комбинация
0.025% tretinoin и 1.2% clindamycin
phosphate (Actanac® gel), е демонстрирал ефикасност и безопасност
при терапията на акне в множество
клинични проучвания.
Всичките топикални ретиноиди
и готови фиксирани комбинации
с тях са одобрени за приложение
при пациенти с акне на възраст
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=/>12 години.

Поведение при
неадекватен отговор към
терапията
Първата стъпка при оценката
на неадекватния отговор към лечението на акне от първа линия е да
се оцени спазването на терапията
от пациента. Освен това, лекарят
трябва да помоли пациента (и/или
родителите) да повторят инструкциите за приложение, за да е сигурен, че назначените лекарства се
прилагат правилно.
Ако спазването на терапията
изглежда адекватно, следващата
стъпка зависи от периода от време, който е изминал и от вида на
прилаганите терапии. Както лекарите, така и пациентите трябва да
имат адекватни очаквания по отношение на бързината, с която биха
могли да очакват да видят резултати от терапията. Необходими са
4-8 седмици, за да се забележат
видими резултати от което и да е
топикално лечение на акнето.
Максимален отговор към перорално приетите антибиотици може
да настъпи едва след три месеца
редовна употреба (въпреки че в
указанията на AAD се препоръчва
ограничаване на приема до три месеца, ако това е възможно, за да се
понижи развитието на антибиотична резистентност).
Ако е изминало достатъчно време, за да може терапевтичният отговор да се определи като неадекватен, е необходимо да се промени
лечението. При акне с каквато и да
било тежест могат да се сменят типът, концентрацията и/или формулата на топикалните терапии.
Може да бъде от полза да се
приложи друг клас лекарствено
средство, особено ако при пациента се наблюдават нежелани реакции спрямо използвания в момента медикамент. При умерено тежко
акне може да се добави антибиотик към предшестващата топикална терапия и дори да се приложи
тройна комбинация (BP + ретино-

ид + антибиотик).
Перорално приетият изотретиноин е друга алтернатива за тежки или резистентни случаи. Комбинирана перорална контрацептивна терапия или spironolactone могат да влязат в съображение при
жените.

Оптимализиране на
спазването на терапията
от пациента
Спазването на терапията от пациента е от изключителна важност за успешното лечение на акнето. Широкият спектър налични
активни средства и готови фиксирани комбинации означава, че изборът на лечението често може да
бъде съгласуван с предпочитанията на пациента по отношение на
сложността на режима и честота
на приложение, вида на носещата среда и потенциала за странични ефекти.
Други фактори, за които е демонстрирано, че подобряват спазването на лечението, са:
l Опростени терапевтични
режими. По-голяма е вероятността пациентите да спазват режими,
в които лекарствените средства се
прилагат веднъж или два пъти дневно и когато се взимат предвид начинът на живот на пациента, способността за следване на сложни
указания, както и нивото му на мотивация. При юношите участието
на родителите може да има важна
роля за комплайънса и комбинираните терапии често са от полза.
l Гъвкавост. Когато на пациентите им е позволено да избират
вида на носещата среда и времето от деня за приложение, тогава
е по-голяма вероятността за спазване на терапията. Поносимостта към странични ефекти, като например повишена фоточувствителност, трябва се вземе предвид при
избора на медикаменти.
l Проактивно справяне със
страничните ефекти. Повечето
локални терапии на акнето притежават потенциал да причиняват
нежелани кожни ракции като ери-
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тем, ксероза и десквамация, които могат да бъдат причина за редуциране или дори за прекратяване
на лечението. Стратегиите за минимизиране на кожната иритация
включват избягване на свръхприложението на медикаменти и на агресивни и прекалено дълги практики за почистване.
l Обучаване на пациентите (и/или родителите), на които
трябва да бъде предоставено вербално и визуално обучение за акнето като патологично състояние,
за терапевтичните цели при лечението му и за точния начин на
приложение на медикаментите.
Много е важно да разберат, че
крайната цел е превенция на акнето, което изисква непрекъснато и
последователно третиране на цялата засегната област, а не само
на отделните лезии. Изчистването на наличните лезии отнема време и когато пациентите са добре
информирани и имат реалистични
очаквания, това ще ги предпази от
твърде бързо отказване от терапията.
l Добра връзка лекар-пациент. По-голяма е вероятността пациентите да спазват указанията на
лекари, които се стараят да не ги
поставят в неудобно положение и
които подчертават важността на
съвместните усилия при лечението на кожното заболяване. Честите контролни прегледи също биха
могли да подобрят придържането
на болните към терапията.

Акне при възрастните
Възрастните (>25 години) пациенти с акне са около 37% от всички хора с дерматологичното заболяване. Броят на жените с акне е
два пъти по-голям, отколкото този
на мъжете, особено при хората на
възраст >/=30 години.
Най-честата форма на акне при
възрастните е персистиращото,
което продължава от юношеството.
В някои случаи е възможен рецидив след различно дълъг период на
чиста кожа, а други възрастни получават акне за първи път. По-го-
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лямата част от възрастните жени с
акне описват заболяването си като
същото или по-силно изразено, отколкото е било през пубертета им.
Акнето при възрастните жени
често се означава като „хормонално“, тъй като изостряния най-често
настъпват в отговор на колебанията на нивата на хормоните, асоциирани с менструалния цикъл. Както беше отбелязано по-горе, обаче, хормоните играят роля в патогенезата на всички видове акне,
независимо от пола и възрастта.
Акнето при възрастните жени
се обуславя от същите патологични фактори, както при юношите:
промени в количеството и състава
на себума, колонизация с P. аcnes,
фоликуларна хиперкератоза и възпаление. Други фактори, за които се смята, че допринасят за възникване на кожното страдание при
тази популация, са стрес, хранене,
козметика, тютюнопушене и генетични фактори.

Системни терапии
на акне
Често използвани средства за
системно приложение при акне
включват перорални антибиотици,
комбинирани перорални контрацептиви, spironolactone (off-label употреба) и перорален изотретиноин.
В указанията на AAD се препоръча перорален антибиотик или перорален изотретиноин като първа
линия на терапия за подбрани паци-

енти с тежко акне, а прием на антибактериално средство през устата
може да влезе в съображение като
лечение на първи избор при хората с умерено тежко изразено акне.
При жените, особено при тези,
които не отговарят на терапията
от първа линия, може да се приложат перорални контрацептиви или
spironolactone като част от комбинираната им терапия. На таблица
3 са представени често използвани
системни средства при акне, като
са взети в съображение жените в
детеродна възраст.

Перорални антибиотици
при акне
Най-често
използваните
перорални антибиотици при акне
са тетрациклините
(doxycycline
и minocycline) и макролидите
(erythromycin и azithromycin). Други класове антибактериални средства не се препоръчват поради липсата на данни за ефективност, но
триметоприм, пеницилини и цефалоспорини се прилагат понякога при
хора, които са алергични, не толерират или са резистентни на терапия с
тетрациклини или макролиди.
С изключение на minocycline с
удължено освобождаване, приложението на останалите перорални антибиотици при акне е нерегистрирана индикация (off-label). С цел
превенция на развитието на бактериална резистентност, продължителността на курсовете с анти-

бактериални средства трябва да се
ограничава до три месеца.
В указанията се препоръчва същевременна топикална терапия с
BP или с ретиноид, въпреки че се
предпочита комбинация от локални
средства.
Тетрациклините са средство на
първи избор при акне, с изключение на бременни жени, пациенти на
възраст <8 години или хора с алергия. Тетрациклините от второ поколение като minocycline се предпочитат пред тетрациклин поради пониската честота на дозиране и помалко проблеми с абсорбцията.
Често наблюдавани странични
ефекти при лечение с doxycycline
включват фототоксичност и гастроинтестинални смущения. Асоциирани с minocycline нежелани явления
включват такива от страна на вестибуларния апарат (tinnitus и вертиго) и отлагане на пигмент в кожата, лигавиците и зъбите.
Макролидите, като аzithromycin
и erythromycin, са средство на втори избор при акне. Употребата им
трябва да бъде ограничена до пациенти, които не могат да използват
тетрациклини.
Приемът
в
частност
на
erythromycin не се препоръчва, тъй
като е голяма вероятността за развитие на резистентност. Макролидите са асоциирани с гастроинтестинални нарушения, смущения в
сърдечната проводимост и в редки
случаи с хепатотоксичност.

Таблица 2. Системни терапии на акне
Лекарствено средство
Azithromycin

Съображения при жени в детеродна възраст
Да се използва с повишена предпазливост по време на бременност
Отделя се в кърмата
Erythromycin
Естолатната форма не се препоръчва по време на бременност; в останалите случаи да се използва с повишена предпазливост
Отделя се в кърмата
Doxycycline, minocycline, tetracycline
Не се препоръчват по време на бременността, тъй като са токсични за фетуса
Противопоказани по време на кърмене
COCs
Не се препоръчват по време на бременността
Spironolactone*
Не се препоръчва по време на бременността
Isotretinoin
Абсолютно противопоказан по време на бременността
Използването му изисква приложение
на надежден контрацептивен метод
COC’s – комбинирани перорални контрацептиви
* off-label приложение (неодобрено показание)
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> Локално лечение на acne vulgaris*
> Гел на водна основа, без алкохол1
> Лесен за употреба**

Уникална формула
с добра поносимост
1

Веднъж
дневно

1.
2.

2008 May;81(5):405-8.
2012 Dec;11(12):1422-6.

Acnatac® Gel
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Комбинирани перорални
контрацептиви
Комбинираните перорални контрацептиви (COCs) притежават андрогенни свойства, поради което
са полезни при лечението на акне.
Четири COCs са одобрени за терапия на акне при жени, които желаят и контрацепция.:
l Ethinyl estradiol/norgestimate
l Ethinyl estradiol/norethindrone
acetate/ferrous fumarate
l Ethinyl estradiol/drospirenone
l Ethinyl estradiol/drospirenone/
levomefolate
Други COCs също могат да влязат в съображени за off-label употреба. Съдържащите само рrogestin
контрацептиви са лишени от нетния антиандрогенен ефект, който се
създава от присъствието на ethinyl
estradiol и могат всъщност да допринесат за появата на акне.
COCs са ефективни при лечението на дерматологичното заболяване, но действието им настъпва относително бавно, като са необходими поне три цикъла на прием преди да започне да се наблюдава ефект. Препоръчва се съпътстваща топикална терапия.
COCs са асоциирани с кардиоваскуларни рискове, включващи
венозен тромбемболизъм, миокарден инфаркт и инсулт. Тези усложнения могат да бъдат избегнати
чрез подходящ подбор на пациентките, т.е. предписване при жени,
които не пушат и които нямат други сърдечносъдови фактори. COCs
могат също така да обусловят повишен риск за рак на гърдата.

Spironolactone
Spironolactone е блокер на алдостероновите рецептори със силно изразени антиадрогенни свойства. Използването му при акне е off-label.
В няколко малки клинични проучвания и ретроспективни изследвания е
демонстрирана ефикасността му при
терапия на дерматологичното заболяване.
Често срещани странични явления включват лек диуретичен ефект,
нарушения на менструалния цикъл,
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уголемяване и напрегнатост на гърдите, уморяемост, главоболие и замаяност. Spironolactone не се препоръчва при мъже, тъй като индуцира
гинекомастия.

Isotretinoin
Ретиноидът за перорален прием
isotretinoin се използва за лечение
на тежко, трудно поддаващо се на
лечение акне. В указанията на AAD
се препоръчва тази терапия да влезе в съображение и при умерено
тежко акне, което е резистентно на
лечение и/или което води до изразено образуване на белези или психосоциален дистрес.
Isotretinoin е тератогенен, поради
което е изключително важно жените да прилагат надеждна контрацепция. Въпреки че е високоефективен
при лечението на акне, isotretinoin
е асоцииран с потенциално сериозни нежелани ефекти, изискващи мониториране на чернодробната функция, серумния холестерол и триглицеридите.
Използването на перорален изотретиноин изисква ангажираност
от страна на лекаря по отношение на обучението, наблюдението и
проследяването на пациентите.
Съдържащите ретиноид медикаменти срещу акне са от особена полза при възрастните жени, защото могат да противодействат на
промените, асоциирани с остаряването и с прекомерната експозиция
на ултравиолетови лъчи, включително изменения в контура, стегнатостта и еластичността на кожата.
Ретиноидите модулират клетъчните процеси, които водят до повишена пролиферация и диференциация
на кожните клетки, като подобряват
структурата и вида на кожата. Тази
група медикаменти, обаче, е свързана с висока честота на нежелани
локални кожни реакции, включващи ксероза, еритем и залющване, и
е възможно да не бъдат от полза за
постигане на целите на пациентите
за подобрен външен вид.
Тези реакции могат да бъдат понижени чрез временно намаляване
на дозата или честотата на приложе-
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ние, както и чрез оптимална употреба на хидратиращи и слънцезащитни продукти. Трябва да се избират
продукти, които са некомедогенни и
които не съдържат мазнини.
Удачните подбор и употреба на
козметични средства, включително
почистващи, овлажняващи препарати, грим и слъцезащитни продукти,
играят ключова роля за оптимизиране на резултатите от лечението на
акнето. Гримът има важно значение
в стратегиите за справяне с акне.
За корекция на козметичните дефекти и белези могат да се използват и физикални методи като химически пилинг или лазерна терапия.

Основни препоръки за
ефективно лечение на
акне - обобщение:
l Индивидуален подбор на режим, който да се вмества в начина
на живот и предпочитанията на пациента
l Реалистични очаквания на лекаря и на пациента за целите и продължителността на терапията
l Крайна цел – чиста или почти
чиста кожа
l Пациентите не бива да се отказват прекалено скоро
l Свеждане до минимум на иритацията и зачервяването от медикаментите чрез започване с ниска
доза; пауза от терапията, ако това е
необходимо, и използване на подходящи хидратиращи средства
l Избягване на прекалено агресивно или прекалено често почистване
l Използване на превантивна
стратегия: лечение на цялата засегната област, а не само на отделните лезии
l Подбор на подходящи продукти за допълнителна грижа за кожата (грим, хидратиращи средства
и слънцезащитни продукти) и приложението им в правилна последователност. (ЗВ)
Използван източник:
1. Zaenglein A., Pathy A., Schlosser B. еt
al. Guidelines of care for the management of
acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016;
74:945-73
www.jaad.org/article/S01909622%2815%2902614-6/fulltext
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Препоръки
на AAP
за грипна
ваксинация
при децата
Всички деца на възраст >/=6
месеца трябва да получат противогрипна ваксина за инжекционно приложение, веднага след като
тя е налична, но за предпочитане преди края на октомври, като
при определени случаи се допуска
и използване на жива атенюирана ваксина за интраназална апликация, според последните указания на Американската академия по педиатрия (AAP), публикувани
в списание Pediatrics (1).
Препоръките за грипния сезон 2018-2019
следват
изключително тежкия сезон миналата година, когато в САЩ
179 деца са починали от
асоциирано с грип заболяване, а хиляди са били
хоспитализирани. Почти
80% oт децата, при които е настъпил летален изход, не
са били ваксинирани.
Инжекционната форма на ваксината (инактивирана противогрипна ваксина, inactivated influenza
vaccine - IIV) е осигурила достатъчна протекция срещу всички
щамове на грипния вирус през последните сезони, поради това тя e
препоръчвана от ААР за ваксина
на първи избор.
За разлика от нея, живата атенюирана противогрипна ваксина
(live attenuated influenza vaccine
- LAIV4) за интраназално приложение е била по-малко ефикасна през сезони 2013-2014 и 20152016. Поради тази причина тя не
беше включена в препоръките за
изминалите два грипни сезона.

Според AAP, през предстоящия
грипен сезон лекарите трябва да
предлагат ваксината за интраназално приложение на деца, които
иначе не биха били имунизирани.
Това са деца и родители, които отказват инжекционно приложение
или при изчерпване на ваксините
за парентерална апликация.

10 основни препоръки
за противогрипна
профилактика през
сезона 2018-2019:
1. Приложението на сезонна
противогрипна ваксина за всички хора на възраст >/=6 месеца,
включително деца и подрастващи.
Трябва да се положат специални
усилия за ваксиниране на следните групи:

l Всички деца, включително
родените недоносени, на възраст
>/=6 месеца с хронични заболявания, повишаващи риска за усложнения при грип, като белодробни
(например бронхиална астма), метаболитни заболявания (например
захарен диабет), хемоглобинопатии (например сърповидноклетъчна анемия), хемодинамично сигнификантни кардиопатии, имуносупресия, бъбречни и чернодробни заболявания или неврологични
нарушения
l Контактните в домашни условия или грижещите се извън
дома за деца с високорискови състояния или на възраст <5 години,
особено кърмачета под 6-месечна
възраст
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l Деца и подрастващи (възраст 6 месеца-18 години), приемащи ацетилсалицилова киселина
(ASA) или съдържащи салицилати
медикаменти, което ги излага на
повишен риск за синдром на Reye
след инфекция с вируса на грипа
l Всички хора, работещи в
сферата на здравеопазването
l Всички хора, грижещи се за
деца
l Всички жени, които са бременни, планират бременност, намират се в постпартален период
или кърмят по време на грипния
сезон
Децата често имат най-високата степен на заболеваемост от
грип в обществото по време на
сезонните грипни епидемии, играят ключова роля при предаването на инфекцията и
при тях се наблюдава относително висок морбидитет, включително тежки или фатални усложнения от инфекцията. Посещаването на детски ясли
и градини увеличава вероятността за заразяване.
Пациентите на възраст
<2 години са с повишен
риск за хоспитализация
и за обусловени от грипа компликации. При децата в училищна възраст бремето
на грипното заболяване е голямо
и при тях е налице значително повишена вероятност, в сравнение
със здравите възрастни, за търсене на здравна помощ по повод на
грипното заболяване.
2. Грипният сезон през 20172018 година беше тежък, с висока
честота на амбулаторни прегледи
и посещения в спешното отделение по повод на грипоподобно заболяване, с висока честота на асоциирани с грипа хоспитализации,
с голям брой на случаи на летален изход сред децата и с повишена активност на грипния вирус за
продължителен период от време.
Грипните вируси тип A(H3N2)
доминираха навсякъде през фев-
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руари 2018, докато грипните вируси тип В преобладаваха от март
2018 нататък.
Грипният
сезон
2017-2018
беше първият, който се определи
като много тежък за всички възрастови групи. Въпреки че честотата на хоспитализации на деца
през този сезон не превиши тази
от пандемията през 2009 година, броят на приемите в болница
е по-висок в сравнение с предшестващите сезони, доминирани от
грип A(H3N2).
С изключение на пандемията от
2009 година, 179-те случая на летален изход при деца, докладвани до август 2018, по време на
грипния сезон 2017-2018
(приблизително половината от които са настъпили при здрави до момента деца), са най-високите откакто асоциираната
с грип детска смъртност
се проследява в САЩ от
2004 година.
Анализът на грипните вируси тип A(H1N1)
pdm09, тип A(H3N2) и
тип B (Yamagata) показа, че циркулиращите в
популацията щамове са
антигенно и генетично
сходни на култивираните в клетъчна култура референтни вируси, представящи съдържащите се
във ваксината за 2017-2018 за Северното полукълбо щамове.
Въпреки че цялостният брой на
циркулиращите грипни вируси тип
B (Victoria) е бил нисък, е наблюдаван значителен антигенен дрифт
от съдържащия се във ваксината
референтнен грипен вирус тип В
(Brisbane/60/2008).
3. Ваксинацията остава най-добрата налична към момента мярка за предотвратяване на грипното заболяване. Унверсалното приложение на сезонна ваксина при
всички хора на възраст >/=6 месеца е най-добрата стратегия за превенция на инфекцията.
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При децата може да се използва която и да е лицензирана
и подходяща за съответната възраст инактивирана противогрипна
ваксина за инжекционно приложение (IIV). Степента на ваксинално
покритие през изминалите сезони
както при възрастните, така и при
децата, е субоптимална и се нуждае от подобряване.
Оказва се, че вероятността децата да бъдат ваксинирани според
препоръките зависи от имунизационните практики на родителите им. Данните от проучване показаха, че вероятността децата да
получат противогрипна ваксина е
2.77 пъти по-висока, ако и роди-

телите им се ваксинират.
4. AAP препоръчва тривалентна инактивирана противогрипна ваксина (IIV3) или тетравалентна инактивирана противогрипна ваксина (IIV4) като средство
на първи избор при децата, тъй
като ефикасността на квадривалентната жива атенюирана ваксина (LAIV4) срещу грип A(H1N1)
е била незадоволителна през изминалите грипни сезони и е неизвестна за предстоящия.
Въпреки че AAP и CDC подкрепят използването на LAIV4 за
сезон 2018-2019 с цел постигане
на адекватно ваксинално покритие
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и оптимална протекция на децата от всички възрасти, AAP препоръчва IIV3 или IIV4 като средство на първи избор при всички
деца и на LAIV4 а децата, които иначе не биха получили противогрипна ваксина (отказ от инжекционно приложение) и при които тя е подходяща според възрастта (>/=2 години) и здравния статус (здрави и без подлежащи заболявания).
5. Тривалентната ваксина съдържа щам A(Michigan/45/2015
[H1N1])pdm09-подобен
грипен
вирус, щам A(Singapore/INFIMH16-0019/2016[H3N2])-подобен грипен вирус и щам
B(Colorado/60/2017)-подобен грипен вирус (B/
Victoria). Щам A(H3N2)
вирусната компонента е
обновена, защото щам A
(Singapore) ваксиналният
вирус антигенно се доближава повече до циркулиращите вируси.
Грип B компонентата е адаптирана поради нарастващата глобална циркулация на антигенно променения щам B
(Victoria).
Квадривалентната ваксина съдържа допълнителен
щам
B
(Phuket/3073/2013)-подобен грипен вирус (B/
Yamagata), който е същият, както
този от последния грипен сезон.
6. Броят на необходимите дози
противогрипна ваксина за сезон
2018-2019 година остава същият,
както по-рано, и зависи от възрастта на детето към момента на
първата ваксинация, както и от
анамнезата за предшестващи имунизации:
l Противогрипните ваксини не
са регистрирани за приложение
при кърмачета на възраст <6 месеца
l При децата на възраст >/=9
години е необходима само една
доза
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l При децата на възраст между 6 месеца и 8 години са необходими:
- две дози, ако са получили помалко от две дози от която и да
било тривалентна или тетравалентна ваксина (IIV или жива атенюирана противогрипна ваксина [LAIV]) преди 1-ви юли 2018
година. Интервалът между двете
дози трябва да бъде поне четири
седмици
- или само една доза, ако порано са получили две или повече дози от която и да било тривалентна или тетравалентна противогрипна ваксина (IIV или LAIV)
преди 1-ви юли 2018 година. Не е
необходимо двете предшестващи
дози да са приложени по време на
същия грипен сезон или
по време на последователни сезони
Ваксинацията не бива
да се отлага, за да се получи специфичен продукт за някоя от апликациите. Може да се използва която и да било
подходяща за съответната възраст тривалентна
или тетравалентна ваксина.
Дете, което получи
само една от двете дози
под формата на квадривалентна
ваксина, вероятно ще бъде предпазено в по-малка степен към допълнителния щам на грип В вируса.
7. Може в педиатричните кабинети да се осигурява противогрипна ваксинация на родителите и
на други хора, грижещи се за децата, при условие, че тази практика е осъществима и приемлива за
педиатрите и за възрастните, които трябва да бъдат ваксинирани.
Ваксинирането на хората от
близкото обкръжение на децата с висок риск за усложнения от
грипното заболяване има за цел
да понижи риска за експозиция
на детето на грип. Тази практика
може да бъде от полза и за пред-

пазването на кърмачетата на възраст <6 месеца, които все още не
могат да бъдат имунизирани.
8. Бременните жени, които са
ваксинирани против грип през
който и да е период от бременността, могат да осигурят протекция (чрез трансплацентарно предаване на антитела) на своите бебета през първите шест месеца от
живота им, когато те са прекалено
малки, за да получат ваксината.
Жените в постпарталния период, които не са ваксинирани по
време на бременността, трябва да
се насърчават да се имунизират
преди изписването от болницата.
Ваксинирането на кърмеща майка
е безопасно както за самата нея,
така и за бебето.

Бременните жени са популация, изискваща специално внимание, поради наличието на повишен риск за усложнения на грипа.
Противогрипната ваксина се препоръчва от ACIP и от Американски колеж на акушерите и гинеколозите за всички жени в който
и да било триместър на бременността с цел протекция на майката срещу грип и последващи компликации.
Благодарение на ваксинацията на майката, рискът за лабораторно потвърден грип през първите месеци от живота на бебето се
понижава със 72%.
Всяка лицензирана тривалентна или тетравалентна противогрипна ваксина може да се използва
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при бременните жени, включително и тетравалентна рекомбинирана инактивирана ваксина (RIV4).
Опитът с нея, обаче, е ограничен,
тъй като е налична едва от грипния сезон 2013-2014 година.
Има достатъчно данни, че IIV
не уврежда фетуса, когато се приложи на бременната жена, въпреки че данните върху безопасността на противогрипната ваксинация през ранния първи триместър
са ограничени. В момента се провеждат проучвания, които да оценят безопасността й през този период.
9. Началото и продължителността на циркулацията на грипния
вирус са непредсказуеми. За да
се осигури ефективна протекция
на децата, е необходимо
навременното започване
на ваксиниране и продължаването му по време на целия грипен сезон, независимо от това
дали грипният вирус
циркулира (или е циркулирал) в обществото.
Протективният имунен отговор обикновено се задържа при децата по време на грипния сезон. Възможно е
ранната ваксинация при
възрастните, особено тези в напреднала възраст, да допринесе
до понижена протекция по-късно
в хода на грипния сезон.
Данните от анализ на американската
Influenza
Vaccine
Effectiveness Network показват,
че ефективността на ваксината се
понижава с приблизително 7% на
месец за H3N2 и грип B и със 6
до 11% на месец за H1N1pdm09
при хора на възраст >/=9 години.
Ефикасността на ваксината е останала по-голяма от 0 за поне 5
до 6 месеца след приложението й.
10. Въпреки че пиковата активност на грипа в Северното полукълбо е през периода януаримарт, е възможно инфекции да се
наблюдават както през ранната
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есен (октомври), така и през късната пролет (края на май) и може
да има повече от един пик на заболяването. Активността на грипа
е много ниска през лятото, но не
е изключено настъпването на епидемични взривове.

Сезонни противогрипни
ваксини
Широко се използват два вида
противогрипни ваксини: инактивирани (inactivated influenza
vaccines - IIV) и живи атенюирани
(live attenuated influenza vaccines
- LAIV). Както IIV, така и LAIV
осигуряват протекция спрямо три
различни щама на грипния вирус
(тривалентни ваксини).
Преди грипния сезон 2013-2014
година бяха налични само тривалентни противогрипни ваксини,
съдържащи един щам на грип В
вируса. От 1980 година два антигенно различни В щама (Victoria
или Yamagata) са циркулирали в
световен мащаб.
Ваксинирането срещу един
щам на грип B вируса осигурява
ниска кръстосана протекция срещу другия щам. Поради тази причина, тривалентните ваксини осигуряват ограничен имунитет срещу щама на грип В вируса, който
не се съдържа във ваксината.
През последните години се оказа трудно да се предскаже достоверно кой щам на грип В вируса
ще доминира през даден грипен
сезон. Следователно, би трябвало тетравалентните ваксини, които съдържат два щама на грип В
вируса, да осигурят допълнителна
протекция.
Независимо от вида и състава на сезонната противогрипна
ваксина, тя трябва да се прилага
всяка година преди началото на
новия грипен сезон, за да осигури оптимална протекция. Оптималното време за активна протекция срещу сезонния грип е
октомври-ноември, но ваксиниране и през декември може да
бъде от полза.
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Въз основа на постоянен анализ на СЗО на циркулиращите в
целия свят грипни вируси, всяка
година един или повече компоненти на ваксината се променят, за да
може тя да осигурява протекция
спрямо най-често циркулиращите
към настоящия момент грипни А
и В вируси.
Инактивираните
противогрипни ваксини (IIV) са одобрени за приложение при хора на
възраст >/=6 месеца, включително и при бременните жени и при
пациентите с хронични заболявания. Препоръчва се инжектирането на една доза в делтоидния мускул.
Но при децата на възраст между 6 месеца и 8 години, които не
са имунизирани през предшестващия грипен сезон, е показано приложението на две дози с интервал
от поне четири седмици. Ваксинацията на бременната предпазва
както майката, така и нейното новородено.
IIV могат да съдържат цели
убити грипни вируси или пречистени повърхностни антигени от
тези вируси.
След приложението на IIV е
възможно да се наблюдават леки
странични ефекти, включително
локална реакция на инжекционното място. При хората, които преди това не са били изложени на
включените в противогрипната
ваксина антигени, може да се наблюдава преходна температура,
отпадналост, миалгия или други
системни симптоми.
Живите атенюирани противогрипни ваксини (LAIV) са показани само при хора на възраст
2-49 години, които нямат съпътстващи заболявания. Те не бива
да се използват при бременните
жени.
LAIV се прилагат под формата на назален спрей, само в една
доза. Децата на възраст 2-8 години, които се имунизират за първи
път, трябва да получат две дози с
интервал от поне четири седмици
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между тях. Ваксината е противопоказана при децата с бронхиална
астма или рецидивиращи епизоди
на бронхиална обструкция.
LAIV е произведена от атенюирани (отслабени) грипни вируси, които все още могат да се репликират в назофаринкса. Поради това, след приложението й, могат да се наблюдават леко изразени симптоми (ринорея, назална
конгестия, фебрилитет или болки
в гърлото).
Тъй като тази ваксина е студово-адаптирана и температурночувствителна, грипните вируси не
могат да се размножават в долните дихателните пътища поради повисоката околна температура.
Както живите, така и инактивираните тривалентни противогрипни ваксини осигуряват протекция
срещу два щама на грипния А вирус (А/H3N2 и А/H1N1) и срещу
един щам на грипния B вирус.
В състава на тривалентните на
ваксини за грипен сезон 20181019 са включени следните щамове на грипния вирус:
- A(Michigan/45/2015[H1N1])
pdm09-подобен грипен вирус
- A(Singapore/INFIMH-16-0019/
2016[H3N2])-подобен грипен вирус
- B(Colorado/60/2017)-подобен
грипен вирус (B/Victoria)
Квадривалентната ваксина съдържа допълнителен щам B
(Phuket/3073/2013)-подобен грипен вирус (B/Yamagata). Поради
това, тя се определя като широко
спектърна или универсална*. (ЗВ)
* VaxigripTetra Sanofi Pasteur е регистрирана в България. Тя съдържа два щама А (A/
H1N1 и A/H3N2) и два щама В (B/Victoria и
B/ Yamagata). Одобрена е за приложение при
възрастни и деца >36-месечна възраст.
Използвани източници:
1. Amrican academy of pediatrics policy statement. Recommendations for prevention and
control of influenza in children, 2018–2019.
Pediatrics 2018 http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2018/08/30/peds.20182367
2. Brown T. New flu vaccine recommendations from AAP. Medscape Medical News,
September
2018
www.medscape.com/
viewarticle/901497?src=wnl_edit_tpal&uac=
93727HJ&impID=1729114&faf=1
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Нови
американски
препоръки
за поведение
при кървене
от перорални
антикоагуланти
American College of Cardiology
(ACC) публикува новo практическо ръководство за поведение в
случаите на кървене при пациенти, лекувани с (пер)орални антикоагуланти (OAC).
Документът допълва насоките от 2017 на ACC
за ефикасна и безопасна тромбопрофилактика
при болните с предсърдно
мъждене (AF).
Препоръките са фокусирани върху инциденти на кървене при хората, приемащи директни ОАС (DOAC) или антагонисти на витамин К (VKA). Използвана е опростена класификация, с цел по-лесното практическо прилагане – кръвоизливите са
разделени на значими (големи) и
незначими (неголеми).

Показания за ОАС
Утвърдени са следните показания за антикоагулантна терапия:
AF, венозен тромбемболизъм,
сърдечни клапни протези, преживяна артериална емболия, интракардиален тромб и наличие на
устройство за механична циркулаторна подръжка (ventricular assist
device - VAD).
Все по-честа е употребата на
DOAС и се очаква в бъдеще броят на хората с такава терапия да
нараства. Хеморагиите са известни и очаквани усложнения на
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OAC, включително и на DOAC.
Въпреки това оценката и поведението при хеморагия, особено на значима такава, може да са
предизвикателство. Това в много
по-голяма степен е валидно при
хроничен прием на новите перорални DOAC.

Класификация
на кървенето
Големи хеморагии са тези с:
l критична локализация (интракраниална или друга свързана с централната нервна система (ЦНС), перикард, въздухоносни пътища, хемоторакс, интраабдоминално кървене, ретроперитонеален хематом, интрамускулен
или интрартикуларен кръвоизлив)
(Таблица 1)
l хемодинамична нестабилност

l явно кървене със спад на хемоглобина >/=2 g/dl (20 g/l) или
нужда от трансфузия на >/=2 единици еритроцитна маса

Оценка на
коагулационния статус
При прием на VKA се използва протромбинов тест (РТ), изразен в international normalized ratio
(INR). За оценка на въздействието на dabigatran, активираното
парциално тромбопластиново време (aPTT) може да даде първоначална представа – нормални стойности на аPTT изключват клинично значим ефект на DOAC.
За точна оценка на лекарствения ефект на dabigatran се препоръчва разреден тромбинов тест,
екарин тест (ЕСА-Т) за съсирване или екарин хроматографско изследване (ЕСА-Н).
За инхибиторите на фактор Xa
(аpixaban, edoxaban и rivaroxaban)
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РТ и аРТТ не са показателни. За
оценка на ефекта на медикаментите от тази група следва да се използва хроматографски тест за
анти-Xa активност.

Неутрализиране
на ОАС
Неутрализиране на ефекта на
ОАС трябва да се използва само
в случаите на животозастрашаващо кървене или такова в място с
критична локализация (например
интракраниална, друга засягаща
ЦНС).
За неутрализиране на VKA в
случаи на значим кръвоизлив се
препоръчва приложението на 5-10
mg vitamin K интравенозно (i.v.).
Когато кървенето е оценено като
неголямо и не налага хоспитализация, е уместно приложението на
vitamin K в доза 2-5 mg
перорално или i.v.
За противодействие на
антагонистите на фактор
Ха се използва протромбинов концентрат (РСС) в
доза 50 единици/kg. PCC
също е подходящ за бързо
неутрализиране на VKA,
тъй като ефектът на витамин K,
дори приложен i.v., настъпва едва
след няколко часа.
За неутрализиране на ефекта на
dabigatran се прилага idarucizumab
5 g i.v. или РСС, ако няма наличен
idarucizumab.

Подновяване на
лечението с ОАС/DOAC
След овладяване на кървенето следва да се оцени нуждата от
подновяване на лечението с ОАС/
DOAC. Отлагане на антикоагулацията е уместно, когато кръвоизливът е възникнал в място с критична локализация (Таблица 1)
или болният е с висок риск за
повторно кървене или смърт поради кръвозагуба. Подновяването
на ОАС също следва да се отложи, когато е неясен източникът на
кървене или се планира хирургична процедура.
При гастроинтестинална хемо-
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Изпозлвани източници:
1. Tomaselli G., Mahaffey K., Cuker A. et
al. 2017 ACC expert consensus decision
pathway on management of bleeding in patients on oral anticoagulants. J Am Coll Cardiol.
2017
www.onlinejacc.org/content/
early/2017/11/10/j.jacc.2017.09.1085?_
ga=2.33406654.1256812456.1522048171304193328.1516883070
2. Doherty J., Gluckman T., Hucker W. et al.
2017 ACC expert consensus decision pathway for periprocedural management of anticoagulation in patients with nonvalvular atrial fibrillation: A report of the American College of Cardiology clinical expert consensus document task force. J Am Coll Cardiol 2017; 69:871–98 www.onlinejacc.org/content/69/7/871

Фигура 1. Обобщение на препоръките на АСС
при ОАС-свързано кървене

Контролиране на кървенето

Оценка и идентификация
на тежестта на кървене

Наличен ли е някой от следните фактори:
l кървене с критична локализация
l хемодинамична нестабилност
l явно кървене със спад на хемоглобина >/=2g/dl или нужда от
трансфузия на >/=2 единици еритроцитна маса
Да

Не

Кървенето се приема
за значимо (голямо)

Кървенето се приема
за незначимо (неголямо)

Дали е с критична локализация
или животозаплашващо
Да
Не

Налага ли се хоспитализация, хирургична/
интервенционална процедура или трансфузия
Да
Не

Спиране на ОАС
адекватни мерки за
спиране на кървенето

l
l

Прилагане на съответния антидот и мерки за стабилизиране
на болния

l
l

Не

Спиране на ОАС
адекватни мерки
за спиране
на кървенето

Спиране на ОАС
Предприемане на
съответните мерки за
контрол на кървенето

l
l

Продължаване на ОАС
Предприемане на
съответните мерки за
контрол на кървенето

l
l

Овладяно ли е
кървенето?
Да

След клинично стабилизиране, налага ли се продължаване на ОАС?
Решение, кога да се започне наново ОАС

рагия подновяването на ОАС след
повече от седмица е свързано с
подобрени резултати – по-висока
преживяемост и нисък тромбемболичен риск. Пациентите с интракраниална хеморагия трябва да
започнат наново приема на ОАС
поне четири седмици след момента на установеното кървене.
Във Фигура 1 е представено резюме на най-важните точки
в настоящия документ: оценка на
кървенето, препоръчваното поведение при хеморагия с различна
клинична тежест, мерките за овладяване и подхода за подновяване
на терапията. (ЯС)

Не

Да
Наличен ли е някой от следните фактори:
l кървене с критична локализация
l болен в риск за повторно кървене или
смърт/инвалидизация поради кървене
l не е установен източникът
l планират се хирургични или интервенционални
пороцедури
l нежелание на болния да продължи ОАС

Спиране на лечението с ОАС

Да

Не

Отлагане на
подновяването на ОАС

Подновяване на ОАС

Таблица 1. Места на кървене с критична локализация
Вид кървене
Интракраниална хеморагия: паренхимна, субдурална, епидурална и субарахноидна
Хеморагия с друга локализация
засягаща централната нервна система:
интраокуларна, около спиналния канал
или в гръбначния мозък

Симптоми
Общи: силно главоболие, гадене, повръщане
Неврологични: загуба на съзнание, промени в зрението,
слабост, афазия, атаксия, световъртеж и гърчове
Интраокуларна: болка в едното око, едностранни
промени в зрението или слепота
Спинална: болка в гърба, двустранна слабост на
крайниците или загуба на сетивност, тазова дисфункция, дихателна недостатъчност
Перикардна тампонада
Задух, тахипнея, хипотония, шиен венозен застой,
тахикардия, приглушени сърдечни тонове
Кървене от дихателните пътища (ДП), ДП: хемоптое, задух, хипоксия
в т.ч. и заден епистаксис (ЗЕП)
ЗЕП: силно кървене от носа, хемоптое, хипоксия, задух
Хемоторакс
Интрабдоминална хеморагия
Ретроперитонеален хематом (RPH)

Кървене от крайниците:
интрамускулно или вътреставно
кървене

Последствия
Сопор или кома
Траен неврологичен дефицит
Смърт
Интраокуларна: трайна загуба
на зрение
Спинална: трайна инвалидизация, параплегия, квадриплегия, смърт
Кардиогенен шок
Смърт
Хипоксемична дихателна
недостатъчност
Смърт
Хемоторакс: тахипнея, тахикардия, хипотензия
Хемоторакс: дихателна
Интрабдоминална хеморагия (не вътрелуменна) – корем- недостатъчност
на болка, подуване на корема, хипотония, тахикардия
RPH: феморална невропатия
За трите: хиповолемичен шок,
RPH: Болка към гърба или по фланга на корема,
смърт
в някой случаи към тазобедрените стави, тахикардия,
спад на артериалното налягане
Интрамускулно: болка, оток, зачервяване, парестезия, Интрамускулно: компартмент
слабост, отслабен пулс на съдовете дистално
синдром, парализа,загуба на
Вътреставно: ставна болка, подуване, ограничена
крайник
подвижност
Вътреставно: необратима
ставна увреда
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Бетаблокери при
различни сърдечносъдови
заболявания
Кой да предпочетем при
конкретния случай?
Бета блокерите (ВВ) взаимодействат конкурентно с бета адренорецепторите на автономната нервна система, като по този
начин блокират ефекта на стреса върху тялото, който е свързан
с активирането на симпатикуса и освобождавне
на стресовите медиатори адреналин и норадреналин.
ВВ водят до понижаване на сърдечната честота и артериалното налягане и намират широко приложение при лечението на сърдечните
заболявания. Доказан е
кардиопротективният им
ефект при болни с исхемична болест на сърцето
(ИБС), имат място в третирането
на сърдечните аритмии, сърдечната недостатъчност (СН) и лечението на артериалната хипертония
(АХ).

Класификация и
фармакология на бета
блокерите
Макар и с общ механизъм на
действие, медикаментите от групата се различават значително по
фармакологичните си свойства:
селективност към отделните адренергични рецептори, липидна
разтворимост и др. Тези свойства
правят всеки ВВ уникален. За
това, от голямо значение е изборът на конкретен медикамент,
в зависимост от заболяването и
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индивидуалните особености на
пациента.
ВВ се класифицират според активността спрямо различните типове бета адренорецептори:
l бета-1 адренорецептори –
75%, от които са в миокарда
l бета-2 адренорецептори – в
гладката мускулатура на бронхите и съдовете
l бета-3 адренорецептори – локализирани в мастните клетки, с
предполагаема роля в метаболизма на мастните киселини
Според бета рецепторната си
активност, ВВ се делят на: неселективни – propranolol, който еднакво блокира и бета-1 и бета-2
адренорецепторите, и кардиоселективни, като atenolol, bisoprolol

и metoprolol, които имат изразен
ефект основно върху бета-1 рецепторите.
Bisoprolol притежава най-висока селетивност към бета-1 адренергичните рецептори (по-висока
от тази на metoprolol) със съотношение на бета-1 към бета-2 антагонистична активност от 119.
Някои ВВ като carvedilol проявяват активност и спрямо алфа
адренорецепторите, като това
води до редуциране на съдовия
спазъм.
Интересен е механизмът на
действие на celiprolol и pindolol,
които едновременно блокират и
стимулират бета-адреналните рецептори, което води до по-малка степен на брадикардия и съдов
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спазъм, което ги прави подходящи
за болни с периферна артериална
болест, но не особено ефективни
при СН и ИБС.
Известно е, че всички ВВ следва да се прилагат чрез възходящо
титриране на дозата, с цел минимизиране на страничните ефекти.
Също така, спирането на медикаментите от този клас, следва да
става постепенно, с оглед на риска от симптоми на ребаунд, като
изявена тахикардия в покой.
Всички ВВ имат лекарствени взаимодействия и потенцират ефекта на другите медикаменти с брадикарден ефект (напр.
diltiazem). Имат предимно хепатален метаболизъм и могат да се
очакват взаимодействия с лекарствени средства, които
се метаболизират чрез
чернодробните ензими.
Bisoprolol и metoprolol
succinatе са най-масово
предписваните ВВ. Двата медикамента са кардиоселективни, което в
голяма степен намалява
страничните ефекти: намалява съдовия спазъм
и оплакванията от „студени крайници“. Също
те са предпочитани при
пациенти с хронична обструктивна белодробна болест
(ХОББ), тъй като в по-малка степен водят до бронхоспазъм, сравнено с другите ВВ.

Основни показания
за приложение и избор
на ВВ
При ИБС ВВ и блокерите на
калциевите канали (ССВ) са първа линия на терапия. Няма данни
за предимства на един или друг
ВВ за тази група пациенти. ВВ са
индицирани и при остър миокарден инфаркт (ОМИ) (1).
Традиционно, най-честият избор са кардиоселективните ВВ
като bisoprolol и metoprolol, но и
другите представители на класа са
доказали ефективност след ОМИ.
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Поради това, в международните
препоръки не се дава тежест на
един или друг медикамент.
Друго основно приложение ВВ
намират за контрол на честотата при аритмии. Препоръчват се
кардиоселективните ВВ bisoprolol
и metoprolol succinatе (2). Показани са при надкамерни и камерни
тахиаритмии и приложението им
редуцира риска за внезапна сърдечна смърт при болни със СН и
камерни тахикардии.
Първоначално, ВВ бяха въведени за контрол на АХ. В актуалните ръководства за лечение на
хипертония (3), те са първа линия на терапия заедно с ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕi),
ангиотензин рецепторните блокери (АRB), ССВ и диуретици, като
приложението им самостоятелно
или в комбинация се определя от
клиничния профил на болния.
Безспорно е мястото на ВВ в
лечението на СН. Те, приложени
заедно с инхибиторите на системата ренин ангиотензин алдостерон (РААС), при болни със СН
и редуцирана левокамерна (ЛК)
функция значимо подобряват
прогнозата в тази популация (4).
Клинични проучвания доказват, че симпатиковата активация
при пациентите със СН има независимо значение за влошаване на
прогнозата, а в дългосрочен план
тя води до увреждане на миокарда и съответно до намаляване на
преживяемостта. Причина за това
са повишената миокардна кислородна консумация и вероятно предизвикване на исхемия на фона на

увреден сърдечен мускул.
Проучванията с приложение на
ВВ при СН показаха благоприятно повлияване на параметрите на
ЛК ремоделиране, свързани със
СН (ЛК дилатация, придобиване
на сферична форма на камерата,
митрална инсуфициенция) и съответно, значително подобрение на
систолната функция на ЛК.
Големи рандомизирани клинични
проучвания
(най-вече
CIBIS II*) доказаха положителните ефекти на ВВ, като bisoprolol,
върху смъртността (включително внезапната сърдечна смърт)
и честотата на хоспитализациите
при болните със СН (5).
От ВВ при СН най-широко
приложение намират bisoprolol,
metoprolol succinatе и carvedilol.
Всеки един от трите медикамента
е подходящ избор при СН с исхемична или друга генеза.
Ново проучване от Южна Корея показа, че редуцирането на
сърдечната честота с bisoprolol
повлиява благоприятно не само
обратното ремоделиране на лява
камера, но и понижава биохимичните маркери за СН (N-terminal
prohormone
brain
natriuretic
peptide) при пациенти с намалена
фракция на изтласкване (ФИ) на
ЛК </=35% (6). Този феномен е
изявен при болните с изходно повисока честота (>75 уд/мин), докато при тези с изходно по-ниска
честота, ефектът не е толкова изявен.
ВВ са показани и при хора
със СН със запазена ФИ, когато имат съпътстващи заболявания

като аритмии или АХ. При болните със СН бавното титриране на
ВВ е от голямо значение, като е
необходимо да се достигнат максимално толерираните дози за съответния медикамент, за постигане на максимален терапевтичен
ефект. (ЯС)
* CIBIS - Cardiac Insufficiency Bisoprolol
Study
Изпозвани 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 infarction 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. Kirchhof P., Benussi S., Kotecha D. et al.
2016 ESC Guidelines for the management of
atrial fibrillation developed in collaboration
with EACTS. Eur Heart J 2016; 37 (38): 28932962
https://academic.oup.com/eurheartj/
article/37/38/2893/2334964/2016-ESC-Guidelines-for-the-management-of-atrial
3. Williams B., Mancia G. Spiering W. et al.
2018 ESC/ESH Guidelines for the management
of arterial hypertension: The Task Force for the
management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: The Task Force for
the management of arterial hypertension of the
European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J Hypertens.
2018 Oct;36(10):1953-2041. doi: 10.1097/
HJH.0000000000001940. http://insights.ovid.
com/pubmed?pmid=30234752
4. Ponikowski P., Voors A., Anker S. et al. 2016
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment
of acute and chronic heart failure. European
Heart Journal 2016 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2016/06/08/
eurheartj.ehw128.full.pdf
5. CIBIS-II Investigators and Committees.
The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study:
a randomised trial. Lancet. 1999;353:9-13
www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(98)11181-9/fulltext
6. Choi S., Han S., Shim W.Impact of Heart
Rate Reduction with Maximal Tolerable Dose
of Bisoprolol on Left Ventricular Reverse Remodeling. J Korean Med Sci. 2018 Jun 18;
33(25): e171 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC6000600/

Изводи за клиничната практика:
l Бета блокерите, макар и със сходен механизъм на
действие, представляват разнородна група медикаменти, като изборът трябва да бъде индивидуализиран според основното заболяване и особеностите на пациента
l Кардиоселективните bisoprolol и metoprolol succinatе
са приложими при повечето болни с исхемична болест
на сърцето, аритмии и хипертония
l Селективността към бета-1 рецепторите води до по-
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ниска честота на странични ефекти и съответно ги прави подходящи за хора с белодробна и периферна съдова патология
l Селективните бета блокери, са ефективни за подобряване на симптомите на сърдечна недостатъчност.
Bisoprolol подобрява обратното ремоделиране на лява
камера и систолната функция, особено при болни с висока изходна сърдечна честота.
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Започнете ENTRESTO® навреме
при Вашите симптоматични
пациенти със СН-нФИ1.

Кратка основна информация
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система
за съобщаване.
Entresto
Състав: Entresto 24 mg/26 mg; 49 mg/51 mg; 97 mg/103 mg филмирани таблетки Всяка филмирана таблетка съдържа сакубитрил (sacubitril) и валсартан (valsartan) (като комплексна натриева сол на сакубитрил-валсартан). Показания: Entresto е показан за лечение на
симптоматична, хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване при възрастни. Дозировка: Препоръчителната начална доза на Entresto е една таблетка от 49 mg/51 mg два пъти дневно. Дозата трябва да се удвоява на 2-4 седмици до постигане
на прицелната доза от 97 mg/103 mg два пъти дневно. Не трябва да се започва лечение при пациенти с ниво на серумния калий >5,4 mmol/l или САН <100 mmHg. При пациентите със САН ≥100 до 110 mm Hg трябва да се има предвид начална доза от 24 mg/26 mg два пъти
дневно. Entresto не трябва да се прилага едновременно с АСЕ инхибитор или АРБ. Поради потенциалния риск от развитие на ангиоедем при съпътстващо приложение с ACE инхибитор, лечението не трябва да се започва по-рано от 36 часа след спиране на терапията с ACE
инхибитор. Популация в старческа възраст Дозата трябва да бъде съобразена с бъбречната функция на пациентите. Бъбречно увреждане Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека степен на бъбречно увреждане. При пациентите с умерена степен на
бъбречно увреждане трябва да се обмисли начална доза от 24 mg/26 mg два пъти дневно. Тъй като при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане има много ограничен клиничен опит Entresto трябва да се прилага с повишено внимание. Препоръчва се начална доза 24
mg/26 mg два пъти дневно. Липсва опит при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност и приложението на Entresto не се препоръчва.Чернодробно увреждане Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека степен на чернодробно увреждане (Child Pugh
клас A). Entresto трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерена степен на чернодробно увреждане (Child Pugh клас B) или със стойности на AST/ALT над два пъти горната граница. Препоръчителната начална доза е 24 mg/26 mg два пъти дневно. Entresto
е противопоказан при пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане, билиарна цироза или холестаза (Child Pugh клас C). Педиатрична популация Безопасността и ефикасността на Entresto при деца и юноши на възраст под 18 години не са установени. Начин на
приложение Entresto може да се прилага със или без храна. Противопоказания: • Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества. • Едновременно прилагане с ACE инхибитори. Entresto не трябва да се прилага до 36 часа след спиране
на лечението с ACE инхибитор. Анамнеза за развитие на ангиоедем при предшестващо лечение с ACE инхибитор или АРБ. • Наследствен или идиопатичен ангиоедем. • Едновременно прилагане с лекарствени продукти, съдържащи алискирен, при пациенти със захарен диабет
или при пациенти с бъбречно увреждане. • Тежка степен на чернодробно увреждане, билиарна цироза и холестаза. • Втори или трети триместър на бременността. Предупреждения/Предпазни мерки: Двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата-система
(РААС) • Комбинацията на Entresto с ACE инхибитор е противопоказана поради повишения риск от развитие на ангиоедем. Лечението с Entresto не трябва да се започва до 36 часа след спиране на приема на последната доза ACE инхибитор. Ако лечението с Entresto бъде спряно,
лечението с ACE инхибитор не трябва да се започва до 36 часа след приема на последната доза Entresto. • Комбинацията на Entresto с директни ренинови инхибитори като алискирен не се препоръчва. Комбинацията на Entresto с продукти, съдържащи алискирен е
противопоказана при пациенти със захарен диабет или при пациенти с бъбречно увреждане. Хипотония Не трябва да се започва лечение, докато САН не е ≥100 mmHg. При започване на лечението или по време на титриране на артериалното налягане трябва да бъде редовно
проследявано. При поява на хипотония, се препоръчва временно намаляване на дозата или спиране на приема. Трябва да се обмисли коригиране на дозата на диуретиците, съпътстващите антихипертензивни лекарства и лечение на другите възможни причини за хипотония
(напр. хиповолемия). Недостигът на натрий и/или намаленият циркулаторен обем трябва да бъдат коригирани преди започване на лечението. Нарушена бъбречна функция Пациентите с лека и умерена степен на бъбречно увреждане са изложени на по-голям риск от развитие
на хипотония. Пациентите с тежка степен на бъбречно увреждане (изчислена GFR <30 ml/min/1,73m2) е възможно да бъдат изложени на по-голям риск от развитие на хипотония. При пациенти с терминална бъбречна недостатъчност Entresto не се препоръчва. Влошаване
на бъбречната функция Употребата на Entresto може да бъде свързана с намалена бъбречна функция. Хиперкалиемия Не трябва да се започва лечение, ако нивото на серумния калий е >5,4 mmol/l. Употребата на Entresto може да бъде свързана с повишен риск от развитие на
хиперкалиемия, въпреки че може да възникне и хипокалиемия. Ангиоедем Приемът на Entresto трябва незабавно да се спре. Пациенти със стеноза на бъбречната артерия Употребата на Entresto може да повиши нивата на уреята и серумния креатинин при пациенти с
двустранна или едностранна стеноза на бъбречната артерия. Пациенти с IV функционален клас според класификация на NYHA Необходимо е повишено внимание поради ограничения клиничен опит. В-тип натриуретичен пептид (BNP) не е подходящ биомаркер за сърдечна
недостатъчност. Пациенти с чернодробно увреждане Има ограничен клиничен опит при пациенти с умерена степен на чернодробно увреждане (Child Pugh клас B) или със стойности на AST/ALT над два пъти горната граница на нормата. Взаимодействия: Взаимодействия,
при които има противопоказание ACE инхибитори Едновременното прилагане с ACE инхибитори може да повиши риска от развитие на ангиоедем. Лечението не трябва да се започва до 36 часа след приема на последната доза АСE инхибитор. Лечението с ACE инхибитор не
трябва да започва до 36 часа след приема на последната доза Entresto. Алискирен Едновременното прилагане с алискирен е противопоказано при пациенти със захарен диабет или с бъбречно увреждане (eGFR <60 ml/min/1,73 m2). Не се препоръчва комбинацията на Entresto с
директни ренинови инхибитори, като алискирен, тъй като е свързана потенциално с повишена честота на хипотония, хиперкалиемия и намалена бъбречна функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Взаимодействия, при които едновременното прилагане не
се препоръчва Entresto съдържа валсартан и не трябва да се прилага едновременно с други продукти, съдържащи АРБ. Взаимодействия, при които се налагат предпазни мерки Необходимо е повишено внимание при прилагане на Entresto със статини, силденафил, калийсъхраняващи диуретици (триамтерен, амилорид) антагонисти на минералкортикоидите (напр. спиронолактон, еплеренон), калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий, или други лекарства (като хепарин), нестероидни противовъзпалителни средства
(НСПВС), включително селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 (COX-2), литий, фуроземид, нитрати (напр. нитроглицерин), инхибитори на OATP1B1, OATP1B3 и OAT3 (напр. рифампицин, циклоспорин), ОАТ1 (напр. тенофовир, цидофовир) или на MRP2 (напр. ритонавир),
метформин. Незначителни взаимодействия Наблюдавани са при едновременно прилагане с дигоксин, варфарин, хидрохлортиазид, амлодипин, омепразол, карведилол или комбинацията левоноргестрел/етинил естрадиол, CYP 450. Нежелани лекарствени реакции (НЛР).
Обобщение на профила на безопасност Най-често съобщаваните нежелани реакции по време на лечението с Entresto са хипотония, хиперкалиемия и бъбречно увреждане. Съобщава се за поява на ангиоедем. Нежелани реакции според тяхната честота Много чести:
хиперкалиемия, хипотония, бъбречно увреждане. Чести: анемия, хипокалиемия, хипогликемия, замаяност, главоболие, синкоп, вертиго, ортостатична хипотония, кашлица, диария, гадене, гастрит, бъбречна недостатъчност (бъбречна недостатъчност, остра бъбречна
недостатъчност), умора, астения. Нечести: свръхчувствителност, постурална замаяност, сърбеж, обрив, ангиоедем. Забележка: Лекарството се отпуска по лекарско предписание. Преди предписване, моля запознайте се с пълният текст на кратката характеристика
на продукта (КХП, ЕМА 12.07.2018). Притежател на разрешението за употреба: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ирландия.
Източници: 1. КХП ENTRESTO (КХП, ЕМА 12.07.2018), налична на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. 2. Claggett B, et al. N Engl J Med. 2015;373(23):2289-2290. 3. Lewis EF, et al. Circ Heart Fail. 2017;10(8):e003430. 4. Yandrapalli et al. Vascular Health and Risk Management
2017:13 369–382
СН-нФИ: Сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; ФК: Функционален клас; NYHA: Нюйоркска кардиологична асоциация
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и с по-малко хоспитализации1.
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Ползата
от статините
е ограничена
след
75-годишна
възраст
При пациенти над 75-годишна
възраст, приложението на статини не намалява честотата на сърдечносъдови събития или общата смъртност, с изключение на
пациентите със захарен диабет
тип 2 (ЗДТ2), показаха резултатите от проучване, публикувани в British Medical
Journal (1).
Сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) са водеща
причина за фатален изход.
Хората в напреднала възраст са особено засегнати, като честотата на ССЗ
и свързаната с тях смъртност са три пъти по-високи при над 74-годишните,
в сравнение с по-младите. Според прогнози, към
2050 в развитите страни над 10%
от населението ще е >74 години.
Данните от рандомизирани
клинични проучвания и мета-анализи подкрепят терапията със
статини за вторична превенция
на ССЗ при пациенти >75 години. Също така, натрупаният опит
препоръчва прием на статини за
първична превенция във възрастовата група >65 години.
От друга страна, информацията за ефектите на статините при
хора >74 години и особено на
>84 години е ограничена, въпреки че тези възрастови групи се
увеличават процентно и са свързани с висока честота на заболеваемост, инвалидност и значителни разходи за здравните систе-
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ми. Резултатите от вторичен анализ на данните от проучването
ALLHAT-LLT не показаха предимства на pravastatin за първична превенция при хора >75 годишна възраст.
Особено рискова група в напреднала възраст са болните със
ЗДТ2, които са с повишен вероятност за коронарна болест, аналогичен на този при пациенти с
данни за коронарна атеросклероза. Към момента не съществуват
достатъчно проучвания за предимствата на статините за първична превенция при възрастни
пациенти >75 години с диабет.
Въпреки тази несигурност,
през последното десетилетие се
увеличава предписването на статини при хора >75 години. Те-

кущите стандарти за поведение
за сърдечносъдова превенция ги
класифицират като подходящи за
терапия със статини на основата на 10-годишния сърдечносъдов риск, който е силно зависим
от възрастта.
Възрастните пациенти имат
по-висок риск за неблагоприятни
странични ефекти от медикаменти или лекарствени взаимодействия, което все още е слабо проучено. По тази причина, решението за предписване на статини в
напреднала възраст трябва да е
индивидуализирано.
Цел на настоящото ретроспективно кохортно проучване е да
изследва връзката между приложението на статини и намалени-
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ето на атеросклеротичните ССЗ
и смъртността при възрастни и
много възрастни пациенти с или
без диабет. Авторите са използвали информация от базата данни
на Catalan Primary Care System
за периода 2006-2015.
Обхванати са 46 864 пациенти на възраст >75 години (средна възраст 77 години; 63% жени;
среден период на проследяване
5.6 години), с или без клинично
доказано атеросклеротично ССЗ,
които са разделени според наличието (или отсъствието) на ЗДТ2,
както и според приема на статини. Общо 7502 пациенти (16%)
са приемали статини, а 7880
(18%) са били с доказан ЗДТ2.
Основният композитен показател за краен изход е включвал честота на атеросклеротично ССЗ (фатална или
не-фатална
стенокардия,
фатален или не-фатален
миокарден инфаркт, необходимост от коронарна реваскуларизация ) и исхемичен инсулт (фатален или
не-фатален). Отделно, влиянието на възрастта върху терапията със статини е
оценено във възрастовите
групи 75-84 години, както
и >/=85 години.
В групата без ЗДТ2, приемът
на статини не е свързан с намаление на честотата на ССЗ или
общата смъртност във възрастта
75-84 години и >/=85 години, въпреки че рискът за ССЗ в двете
групи е бил по-висок, отколкото
прага на риска за приложение на
статини според текущите препоръки.
От друга страна, при болни
със ЗДТ2, терапията със статини
е довела до сигнификантно намаление на ССЗ (с 24%) и общата
смъртност (с 16%) във възрастовата група 75-84 години. Подобно намаление не е установено
при пациенти >/=85 години.
Според авторите, индикациите за предписване на статини при
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хора в напреднала възраст трябва да бъдат дефинирани по-точно, на базата на индивидуалните
рискови фактори, като текущият
праг за приложение на статини
(10% десетгодишен сърдечносъдов риск) трябва да се преосмисли при тази група пациенти.
Необходими са критерии, които да преценяват специфичния
риск при индивиди във възрастовата група 75-84 и >85 години.
Такива предиктивни рискови показатели биха могли да бъдат с
по-кратка продължителност (пет,
вместо 10 години), предвид пократката очаквана продължителност на живота, и включването
на информация за функционалния капацитет, който има по-значително влияние при хора в много напреднала възраст, отколкото традиционните сърдечносъдови рискови фактори.

Обсъждане
Ефектите на статините за първична превенция при пациенти >75 години са противоречиви.
Единственото клинично проучване със специфичен дизайн в тази
възрастова група е PROSPER
(Prospective Study of Pravastatin
in the Elderly at Risk), което обхваща хора на възраст 70-82 години (средно 75 години) предимно за вторична превенция. Подгруповият анализ за първична
превенция не показа ползотворни
ефекти на статините (2).
Съществуват
изследвания,
които подкрепят предимствата на
статините по отношение на ССЗ,
но не и върху смъртността. В
рамките на проучването JUPITER
(Justification for Use of Statins in
Prevention: An Intervention Trial
Evaluating Rosuvastatin), подгрупов анализ при болни >70 години
(средно 74 години), установи намаление с 39% на ССЗ при прием на статини, но без ефект върху общата смъртност (3).
Два мета-анализа проучват
ефектите на статините за първична сърдечносъдова превен-

ция. Savarese и сътр. са включили пациенти >65 години (средно
73 години), като са установили,
че статините намаляват сигнификантно честотата на миокарден
инфаркт и инсулт, но нямат ефект
върху общата смъртност (4).
Teng и сътр. също включват
пациенти >65 години (средно
72.7 години), но доказват, че статините са сигнификантно ефективни само за намаление на честотата на миокарден инфаркт, но
не и по отношение на инсулт и
обща смъртност (5).
Резултатите от проучването HOPE-3 (Heart Outcomes
Prevention Evaluation) показаха
наличието на протективен ефект
на статините при пациенти >65
години (средно 70.8 години) по
отношение на композитния показател за краен изход, включващ
сърдечносъдова смърт и и нефатален миокарден инфаркт или инсулт (6).
Данните от тези проучвания
трябва да се обсъждат внимателно, тъй като в тях преобладават
пациенти <75 годишна възраст.
В наскоро публикувания post hoc
анализ на ALLHAT-LLT, който обхваща участници едновременно с хиперлипидемия и хипертония, авторите са извършили подгрупов анализ, включващ
726 болни на възраст >75 години (375 на терапия с pravastatin
и 351 с обичайни грижи). Резултатите показват липса на намаление на общата смъртност и на
ССЗ (7).
Ползотворните ефекти на статините при пациенти със захарен диабет се дължат на наличието на повишения риск за съдови
събития и смъртност, независимо
от възрастта, който е още по-висок при продължителна давност
на заболяването или наличието
на множествени сърдечносъдови
рискови фактори, което е често в
напреднала възраст.
В настоящото проучване, болни със ЗДТ2 са имали по-висока
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честота на други сърдечносъдови рискови фактори (хипертония,
хиперхолестеролемия, тютюнопушене, затлъстяване), в сравнение с общата популация на същата възраст, като честотата на
ССЗ при болни със ЗД е била
с 50% по-висока в сравнение с
тези без диабет.
В групата със статини не е установен повишен риск за миопатия, чернодробна токсичност или
повишена честота на ЗДТ2. Подобни усложнения са описани
предимно при интензивна терапия със статини, докато в настоящия анализ в 85% от случаите
са прилагани ниски или умерени
дози. (ИТ)
Използвани източници:
1. Ramos R., Comas-Cufi M., Marti-Lluch
R. et al.Statins for primary prevention of
cardiovascular events and mortality in old
and very old adults with and without type
2 diabetes: Retrospective cohort study. BMJ
2018; 362 www.bmj.com/content/362/bmj.
k3359
2. Shepherd J., Blauw G., Murphy M. et al.
PROSPER study group. PROspective Study
of Pravastatin in the Elderly at Risk. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): A randomised controlled trial. Lancet 2002; 360: 1623-1630
www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS014067360211600X/abstract
3. Glynn R., Koenig W., Nordestgaard B. et
al. Rosuvastatin for primary prevention in
older persons with elevated C-reactive protein and low to average low-density lipoprotein cholesterol levels: Exploratory analysis
of a randomized trial. Ann Intern Med 2010;
152: 488-96 http://annals.org/aim/articleabstract/745730
4. Savarese G., Gotto A., Paolillo S. et al.
Benefits of statins in elderly subjects without established cardiovascular disease: A
meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2013; 62:
2090-2099 www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0735109713038801
5. Teng M., Lin L., Zhao Y. et al. Statins for
primary prevention of cardiovascular disease
in elderly patients: Systematic review and
meta-analysis. Drugs Aging 2015; 32: 649661 https://link.springer.com/article/10.10
07%2Fs40266-015-0290-9
6. Yusuf S., Bosch J., Dagenais G. et al.
HOPE-3 investigators: Cholesterol lowering
in intermediate-risk persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2016; 374:
2021-2031 www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1600176
7. Han B., Sutin D., Williamson J. et al.
ALLHAT collaborative research group: Effect of statin treatment vs usual care on primary cardiovascular prevention among older
adults: The ALLHAT-LLT randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2017; 177: 955965 https://jamanetwork.com/data/.../IOI170031supp1_prod.pdf
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Акценти
в новите
европейски
препоръки
за артериална
хипертония
През юни 2018 на годишната среща
на European Society of Hypertension бе
представено новото клинично ръководство за артериална хипертония (АХ),
разработено съвместно от експерти на
European Society of Cardiology (ESC)
и European Society of Hypertension
(ESH).
Представени бяха новите препоръки към клиницистите за: диагностика,
оценка на риска, кога и как да се лекува АХ. В документа се акцентира и
върху основните мерки за намаляване
на риска – съветите за промяна в начина на живот и медикаментозната терапия.
АХ е дефинирана като персистиращо повишение на артериалното налягане (АН) >/=140 mmHg за систолно
АН (САН) и >/=90 mmHg за диастолно АН (ДАН), измерено в лекарски кабинет.
За измерванията от 24-часово амбулаторно мониториране на АН
(АМАН), като АХ се определят средни стойности >/=130/80 mmHg, а за
измервания в домашни условия (домашно мониториране на АН - ДМАН)
се приема >/= 135/85 mmHg.
Препоръките за скринингови програми за установяване на АХ при възрастни изискват измерване на АН на
всеки пет години при хора с нормално
АН и по-често, при такива със стойности към горната граница на нормата.
При съмнение за АХ, следва да се
проведе серия от измервания на АН в
лекарския кабинет, 24-часов Холтер за
АН или да се започне проследяване на
АН от самия пациент, под формата на
ДМАН.
Началната терапия следва да е съобразена със степента на АХ – възрастни с АХ първа степен (140–159/90-99
mmHg), с нисък или умерено висок

26

риск, и на възраст </=80 години, трябва да започнат лечение след период с
насочени опити за промяна на начина
на живот.
При болните с такива стойности,
които са с висок и много висок риск,
тези с увреждане на таргетните органи, и при тези с АХ от втора степен
и по-висока (АН >160/100 mmHg), е
препоръчително да се пристъпи веднага към медикаментозна терапия, успоредно с модифицирането на факторите на средата.
По-голямата част от хората над
80-годишна възраст и тези със значима немощност, ако не са получавали
антихипертензивна терапия, биха имали полза от започване на лечение при
установяване на стойности на САН
>/=160 mmHg.
В посочената група е необходим
внимателно индивидуализиран подход,
но възрастта сама по себе си не след-

ва да е причина за отказ от лечение на
повишено АН или спиране на ефективна и добре поносима терапия.
Терапевтичната цел при АХ в новото ръководство се дефинира като постигане на стойности на САН до 130
mmHg при хората, които могат да ги
толерират.
При хора под 65-годишна възраст са препоръчителни стойности
дори <130 mmHg. Подобни стойности са прицелни и при наличие на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). Не е желателно САН да се понижава под 120
mmHg, защото под тази стойност има
данни, че рисковете превишават ползата. Препоръчителната граница, до която следва да се понижава ДАН, е <80
mmHg.
Една от основните линии в лечението на АХ е модифицирането на факторите на средата. Тези мерки са важни,
защото могат да отложат нуждата от
започване на медикаментозна терапия
или да подпомогнат антихипертензивния ефект на лекарствата.
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Отделно, освен влиянието върху
АН, намаляване приема на сол, умереността в употребата на алкохол, редуцията на тегло и спирането на тютюнопушенето имат значими, допълнителни здравни ползи.
В настоящото клинично ръководство монотерапията се приема за неефективна при повечето болни и се
препоръчва инициално включване на
двойна антихипертензивна комбинация. Изключение правят хора със
стойности близки до прицелните, а
също възрастни и немощни пациенти, при които желаният ефект вероятно ще се постигне с един медикамент.
Препоръчва се приложението на
фиксирани лекарствени комбинации
за двойна и тройна антихипертензивна терапия. Доказано е, че степента на
придържане към терапията, а от там и
контролът на АН, намалява с увеличаването на броя отделни таблетки, които пациентът трябва всекидневно да
приема.
Препоръчителната
комбинация
за начална терапия при по-голямата част от болните включва инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕi) или ангиотензин рецепторен блокер (ARB), съчетан с блокер на
калциевите канали (CCB) или тиазиден/тиазидоподобен диуретик.
Бета блокерите (ВВ) намират място в лечението на АХ при специфични
индикации, като: исхемична болест на
сърцето (ИБС), след инфаркт на миокарда (МИ), сърдечна недостатъчност
(СН) с понижена фракция на изтласкване на лява камера (ЛК) или когато се
цели и контрол на сърдечната честота.
Болните с АХ често имат и допълнителни рискови фактори за сърдечносъдови заболявания (ССЗ). Лечението на дислипидемията със статини е от
съществено значение, както при пациентите с установено ССЗ, така и при
тези с риск за развитие на такова.
Антиагрегантната терапия има определено място за редуциране на риска за ССЗ при хипертониците в рамките на вторичната превенция, но не
се препоръчва за първична профилактика при липса на ССЗ.
Използван източник:
1. BryanW., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/
ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3007-3008 https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119
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Приложение
на vinpocetine
в клиничната
практика
Vinpocetine* е синтетичен
алкалоид, получен от растението зимзелен (Vinca minor)**,
който е синтезиран от молекула, наречена vincamine. Винпоцетин може да преминава
през кръвно-мозъчната бариера и да навлиза в мозъчната
тъкан след перорално или интравенозно приложение
(1).
Доказано е, че винпоцетин е най-малко два
пъти (и до 3-4 пъти) помощен от винкамин за
подобряване на церебралната циркулация и
други функции при хората. Не са съобщавани
взаимодействия с фармацевтични лекарства.
Vinpocetine не се абсорбира напълно, но абсорбираните
съставки достигат бързо пикови концентрации в кръвта и лесно преминават в
мозъка, където могат да
упражняват
функциите
си. Приложен перорално, винпоцетин оказва различни доказани ефекти, като невропротекция (срещу токсини
и свръхстимулация) и намаляване на възпалението на нервите.
Винпоцетин показва известна ефикасност срещу когнитивния спад, но липсват достатъчно данни, подкрепящи този
ефект. Все пак, едно проучване показва подобрение във
времето за реакция с перорален vinpocetine 40 mg, което към този момент може да е
едно от практически значимите
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ползи за здрави хора.
Vinpocetine играе роля в невропротекцията и намаляването на невралното възпаление, а
при здрави хора това може потенциално да увеличи притока
на кръв към мозъка и да подобри времето за реакция (ограничени доказателства). Ползата от приема на vinpocetine по
отношение на възстановяването на паметта все още не е доказана, но има данни, че може
да предпази мозъка от амнезия.
Механизмите на действие
на винпоцетин са многобройни (Фиг. 1). Изглежда, че взаи-

модейства с няколко йонни канала (натрий, калий и калций),
като потиска освобождаването
на невротрансмитери и оказва
невропротективен ефект чрез
потискане на допамина или
глутамата (които могат да причинят оксидативно увреждане,
ако са напразно стимулирани
от токсините).
За vinpocetine са характерни
и някои взаимодействия с алфа-адренергичните рецептори.
Vinpocetine е също и инхибитор на PDE1 (фосфодиестераза тип 1), като този механи-
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Фиг. 1. Механизъм на действие и фармакологични
таргети на vinpocetine

Na+ канал

Вазоконстрикция
Клетъчна
съдово ремоделиране
токсичност
сърдечно ремоделиране клетъчна смърт
невротрансмисия

Възпаление

*IKK - IkB киназа

зъм е едновременно кардиопротективен и подобрява когнитивните функции.
Подобно на PDE1, антидопаминергичният потенциал на
винпоцетин и директното инхибиране на глутаминергичните рецептори изглежда се появяват при
много високи концентрации in vitro и може да не
са от значение за стандартните дозировки.
Последните проучвания показват редица нови
функции на винпоцетин,
включително
противовъзпалително действие,
антагонизиране на индуцираното от уврежданията васкуларно ремоделиране и причинената от
прием на диета с високо съдържание на мазнини атеросклероза, както
и намаляване на патологичното ремоделиране на
сърцето.
Неврологични
заболявания. Vinpocetine е разработен първоначално за лечение
на неврологични заболявания,
свързани с цереброваскуларни нарушения, като инсулт и
деменция, които са често причинени от исхемия или други
когнитивни дефицити. Редица
проучвания съобщават за протективен ефект от приложението на винпоцетин след исхемично увреждане на мозъка
при хора.
В мозъка, винпоцетин подо-
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брява кръвотока, действайки
като церебрален вазодилататор, и усилва метаболизма на
мозъка чрез увеличаване навлизането на кислород и глюкоза и стимулиране на невроналното производство на аденозин трифосфат (АТФ). В редица невронни клетки и нервни
окончания, винпоцетин може
да действа като антиоксидант
и да предотвратява повишаването на невротоксичните калций и натрий.
В допълнение на невропротективните ефекти на винпоцетин, той също проявява и защитни ефекти и при
други, свързани с исхемия състояния.
Възпалителни заболявания.
Резултатите от нови проучвания показват, че винпоцетин проявява мощни противовъзпалителни свойства в различни ин витро култивирани клетки, като съдови ендотелиални (EC),
съдови гладкомускулни
клетки (SMC), моноцити/макрофаги, неутрофили, епителни клетки, мозъчни микроглиални клетки и дендритни клетки.
Чрез директно инхибиране на активността на IkB киназата (IKK),
vinpocetine намалява IKK-медиираното фосфорилиране на
IkB и увеличава стабилността
на IkB, което води до свързване на IkB с NF-kВ и последващо потискане на NF-kВ-зависимата инфламаторна молекулна експресия.
Противовъзпалителният
ефект на винпоцетин е наскоро
доказан в многоцентрово проучване, включващо 60 пациенти с циркулаторна оклузия на
предната церебрална артерия
и начало на инсулт. Пациенти-
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те, лекувани с винпоцетин, не
само са били с по-добро възстановяване на неврологичната функция и подобрени клинични резултати, но също така
са имали намалено активиране
на NF-кВ сигналите и на експресията на провъзпалителни
медиатори.
Съдови заболявания. Винпоцетин оказва вазорелаксиращ ефект в периферните съдове, което вероятно се медиира от инхибиране на PDE1,
който преференциално хидролизира цикличния гуанозинмонофосфат (cGMP) с висок афи-

нитет.
Човешки генетични изследвания показват асоциация на
PDE1A единичните нуклеотидни полиморфизми (SNP) с диастолното кръвно налягане.
В допълнение към вазодилатацията, последните проучвания показват също някои нови
функции на винпоцетин при
други хронични съдови заболявания, свързани с ремоделиране на съдовите структури.
В култивирани SMC, винпоцетин инхибира растежа на SMC
чрез антагонизиране на обра-
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зуването на реактивен кислород (ROS), което е резултат
от специфичното потискане на
PDE1A или PDE1C.
Човешките генетични изследвания показват значителна асоциация на PDE1A SNP
с дебелината на каротидната интима-медия. Има данни от проучвания при животни, че винпоцетин антагонизира тромбоцитната агрегация, намалява индуцираната
от прием на диета с високо
съдържание на мазнини атеросклероза, потиска натрупването на липиди в макрофагите и остеобластната диференциация на SMC и така
може да бъде обещаващо лекарство
за терапия на съдовите атеросклероза
и калцификация.
Сърдечни заболявания. В последните години се провеждат проучвания
за ролята на винпоцетин при сърдечна хипертрофия,
фиброза и патологично ремоделиране
на сърцето. Предвид антиапоптичния
ефект на винпоцетин в различни други тъкани и клетъчни видове, протективното му
действие по отношение на кардиомиоцитната смърт и сърдечно I/R-увреждане си струва
да бъдат изследвани.
Приложение на винпоцетин (2). Различните механизми на действие на vinpocetine
могат да действат заедно и да
предизвикат синергични терапевтични ефекти, намирайки
приложение за лечение на различни мозъчносъдови и сърдечносъдови заболявания.
Vinpocetine
се
използва
за лечение на различни фор-
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ми на нарушение на мозъчното кръвообращение (след мозъчен инсулт), деменция от съдов произход (паметови нарушения), мозъчна атеросклероза, мозъчни нарушения след
травма, при съдови нарушения
на съдовата очна обвивка, на
ретината и хориоидеята, световъртеж, намаляване на слуха
от различен произход, шум в
ушите, за повлияване на съдововегетативните симптоми при
климактеричен синдром.
Обичайната дневна доза е
по 5-10 mg 3 пъти дневно.
Таблетките се приемат след
хранене с достатъчно количество вода. Максималната дневна доза е 30 mg. Поддържащата доза е 10-15 mg дневно. Лечението е продължително (месеци, години) и се определя от
лекуващия лекар. (ЕП)
* Vicetin на Sopharma е регистриран в
България под формата на таблетки от 10
мг. в:
1. Неврология: За лечение на различни
форми
на
мозъчни
циркулаторни
нарушения – след исхемичен мозъчен
инфаркт, деменция от съдов произход,
мозъчна атеросклероза, посттравматична
и
хипертонична
енцефалопатия,
вертебробазална недостатъчност и за
намаляване на психичните/неврологични
симптоми на мозъчните циркулаторни
нарушения
2. Офталмология: За лечение на
хронични съдови нарушения в ретината
или хориоидеята.
3.
Невроотология:
световъртеж,
пресбиакузис от перцептивен тип, шум
в ушите http://www.bda.bg/
**
Vinca
minor
(малкавинка,
зимзелен) е многогодишно тревисто
вечнозелено растение с тъмнозелени,
елиптични, блестящи, срещуположно
разположени листа и едър цвят. В диво
състояние се среща Южна Европа
(Средиземноморието), Мала Азия като
типично покриващо горската почва
растение в широколистни гори. Има
декоративна плътна вечнозелена листна
маса и цъфти от средата на април до
края на май. Цветовете са едри до 2-3
см в диаметър, светлосини, виолетови
или бели, в зависимост от сорта.
Използван източник:
1. Zhanga Y., Lib J., Yana C. An update on vinpocetine: New discoveries
and clinical implications. European Journal of Pharmacology 819 (2018) 30–34
https://www.researchgate.net/publication/321305817_An_update_on_Vinpocetine_New_discoveries_and_clinical_
implications
2. Кратка характеристика на продукта

Антисенс
терапия при
болест на
Huntington
Антисенс
олигонуклеотид
(ASO) понижава с 40 до 60%
нивата на мутантния huntingtin
(mHTT) в гръбначномозъчната течност, при добър профил на безопасност и поносимост, показаха резултатите от първото проучване при
хора с ранен стадий на болест
на Huntington, представени
по време на тазгодишния конгрес на American Academy of
Neurology (1).
Изследователският
екип
(Tabrizi и сътр.) от University
College London във Великобритания е наблюдавал значимо и дозо-зависимо понижаване на mHTT, в резултат на проведеното лечение. Степента на
постигнатата редукция надхвърля границата, необходима
да доведе до обратно развитие
на болестта на Huntington при
животински модели на заболяването.
Болестта на Huntington се
дължи на cytosine-adenineguanine (CAG) повтаряща се
експанзия в HTT гена. При роденти, потискането на продукцията на HTT забавя прогресията на невродегенеративното заболяване и води до неговото обратно фенотипно развитие.
Антисенс протеинът, наречен IONIS-HTTRx, е синтезиран с цел да свързва HTT
mRNA със специфична честота, което води до потискане на продукцията на mHTT,
който се смята за причина за
развитието на болестта на
Huntington.
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Tabrizi и сътр. са оценили новото таргетно средство
в двойно-сляпо, плацебо контролирано, фаза I/IIa проучване при 46 пациенти с начална
фаза на заболяването.
IONIS-HTTRx е бил прилаган в дози от 10 до 120 mg
дневно чрез интратекални болус инжекции.
Всеки участник е получил
по четири дози – съответно на
ден 1, 29, 57 и 85 (в рамките
на три месеца) и след това е
бил наблюдаван за още 4 месеца.
ASO e довел до дозо-зависима редукция на mHTT в ликвора, като дозировките от 90
до 120 mg са били свързани с
понижение от 40 до 60%.
Намалението на кортикалния huntingtin е било от порядъка на 55 до 85%. В животински модели на заболяването е
наблюдавана клинична полза
при кортикална редукция с 30
до 50%.
За седемте месеца на проучването не са били наблюдавани клинични промени, но периодът на проследяване е твърде
кратък, за да се очакват подобни ефекти. Все пак, понижението на ASO е било свързано с
тенденция за позитивно повлияване на редица клинични показатели в post-hoc analysis.
Новото име на експерименталното средство е RG6042.
То се разработва от фирма Roche, като през 2019 година ще стартира първото
фаза 3 клинично проучване,
в което ще участват пациенти от 80-90 неврологични центрове от 15 държави (www.
hu nt i n g t on s o c ie t y. c a / ro che rg6042-update/#Roche).
Използван източник:
1. Tabrizi S., Leavitt B., Kordasiewicz H.,
et al. Effects of IONIS-HTTRx in patients
with early Huntington’s disease, results
of the first HTT-lowering drug trial. AAN
2018; Abstract CT.002. Neurology 2018;
90 (15 Supplement) http://n.neurology.
org/content/90/15_Supplement/CT.002
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Clopidogrel и ASA след остър
исхемичен инсулт или ТИА
Двойната антиагрегантна терапия с
clopidogrel и
ацетил салицилова киселина
(ASA)
намалява честотата на рекурентните
инсулти през
първите три месеца след лек исхемичен инсулт
или транзиторна исхемична атака (TИА), показаха резултатите от международно проучване, публикувано в NEJM (1).
В това рандомизирано изпитване са участвали пациенти с лек исхемичен инсулт или високорискова ТИА, които са получили наторваща доза с клопидогрел 600 mg на ден 1, последвана от 75 mg
дневно и ASA в доза от 50 до 325 mg дневно (по
преценка на лекуващия екип) или само ASA в същата дозировка.
Първичната крайна цел на проучването e комбиниран показател от значими исхемични събития,
като исхемичен инсулт, миокарден инфаркт или
смърт, причинена от исхемично съдово събитиe,
до 90-ия ден. Участвали са 4881 пациенти от 269
клинични центрове.
Комбинацията от clopidogrel и ASA е била свързана с по-нисък риск за значими исхемични събития, но с по-висок риск за масивно кървене в
сравнение с монотерапията с ASA за периода на
проследяване от 90 дни.
Значими исхемични събития са възникнали през
трите месеца при 121 от 2432 пациенти (5.0%)
от получавалите двата антиагреганта и при 160
от 2449 пациенти (6.5%), взимали ASA и плацебо (hazard ratio, 0.75; 95% доверителен интервал
- ДИ 0.59-0.95; р=0.02), като най-висока честота
на събитията е наблюдавана през първата седмица след началния инцидент.
Масивни кръвоизливи са настъпили при 23 пациенти (0.9%) на двойна антиагрегантна терапия и
при 10 пациенти (0.4%) от приемалите само ASA
(hazard ratio, 2.32; 95% ДИ 1.10-4.87; р=0.02).
Използван източник:
1. Johnston S., Easton J., Farrant M., et al., for the Clinical Research Collaboration, Neurological Emergencies Treatment Trials
Network, and the POINT Investigators. Clopidogrel and Aspirin
in acute ischemic stroke and high-risk TIA. N Engl J Med 2018;
379:215-225 DOI: 10.1056/NEJMoa1800410 www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1800410?query=recirc_curatedRelated_
article
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Дефиниране на
оптималното
физическо
натоварване
за подобряване
на когнитивната
функция при
възрастни
52 часа упражнения за шестмесечен период са
минималното необходимо
натоварване за подобряване на когнитивната функция
при хората в напреднала възраст,
показа
системен
анализ, публикуван в списание
Neurology: Clinical
Practice (1). Анализът е базиран
на няколко предходни проучвания, които показват позитивна
връзка между физическите упражнения и съхраняването на
мозъчната функция.
Анализирани са 98 рандомизирани контролирани проучвания, включващи 11 056 души,
на средна възраст 73 години.
59% са със съхранена когнитивна функция, 26% са с умерени когнитивни нарушения,
а 15% са с установена деменция.
Сравняват се познавателните и паметовите способности
на участниците, в зависимост
от физическото натоварване –
една група с активни упражне-

ния от поне четири седмици и
друга, без промяна в двигателния режим.
За разлика от ползите за
когнитивните способности, установени при 52-часова активност за половин година, при
хората, които са имали само
34 часа за същия период, не се
отчита подобрение на мозъчните функции. Статистическият анализ показва, че от значение е само общото време за
упражнения, но не и честотата
или продължителността на отделните тренировки.
Интересно е също, че видът
на тренировките не оказва съществено влияние на крайния

резултат. В зависимост от индивидуалните особености, при
едни хора бягането е от полза, но при други (например със
ставни проблеми) също толкова ефективни се оказват и тренировки от типа на йога или
тай-чи.
В препоръките на American
Heart Association и American
College of Sports Medicine физическата активност е дефинирана в минути, на седмична
база, като препоръките са за
поне 150 минути упражнения
с умерено натоварване или 75
минути интензивни тренировки на седмица.
Според статистиката, по-
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малко от 40% от американците
>/=65 години покриват препоръките за 150 (75) минути/седмица, а една пета не практикуват никаква форма на физическа активност.
Изследователите предполагат, че определянето на минимум за двигателна активност
за един по-дълъг период и избягването на дневни и седмични норми, може да подобри
мотивацията на повече хора и
така да се отрази благоприятно на менталното здраве.
Хората на средна и в напреднала възраст трудно отделят всекидневно време за тренировки. Когато са наясно с
ползите за сърдечносъдовото здраве
и менталното дълголетие, тези хора
биха били по-мотивирани за концентрирана спортна активност през
уикенда (например
занимания с туризъм, дълги разходки).
В хода на проучванията, включени
в
анализа, 58% от хората с първоначално заседнал начин на живот са
включили във всекидневието
си някакъв вид двигателна активност.
В следващите години изследователската група ще проведе изследване при 25 000 доброволци за влиянието на физическата активност, хранителните навици и други фактори на индивидуалното поведение, върху когнитивната функция. (ЯС)
Използван източник:
1. Gomes-Osman J., Cabral D., Morris T. et al. Exercise for cognitive brain
health in aging. A systematic review for
an evaluation of dose Neur. Clin. Practice, 5, 5 2018 http://cp.neurology.
org/content/early/2018/05/30/
CPJ.0000000000000460
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Ротавирусната
ваксинация
продължава
да понижава
хоспитализациите по повод
на диария и
разходите за
здравни грижи
След въвеждането на рутинната
ваксинация срещу инфекции, причинени от rotavirus (RV), при децата в САЩ са избегнати повече от
380 000 хоспитализации по повод
на диария през периода 2008-2013
година, което е довело до спестяване на приблизително $1.2 милиарда
от директни медицински разходи.
Резултатите са от ново проучване, публикувано в Journal of
the Pediatric Infectious Diseases
Society, коeто предоставя допълнителни доказателства за значителното влияние на повсеместното ваксиниране срещу RV. В него
са демонстрирани дори още по-големи ползи от имунизацията, ако
се вземат предвид и други спестени разходи (1).
В световен мащаб, ротавирусите са отговорни за 25 милиона
прегледа при педиатър, два милиона хоспитализации (около 40%
от хоспитализациите на деца поради диария) и между 180 000 и
450 000 смъртни случая при деца
на възраст <5 години.
Има две лицензирани живи атенюирани RV ваксини за перорално приложение - моновалентната (RV1) Rotarix (на фирма GSK),
съдържаща човешки щам G1P, и
петвалентната (RV5) RotaТeq на
MSD, разработена на базата на
говежди щам и съдържаща човеш-
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ки серотипове G1-G4P. Те са лицензирани през 2006 година.
Ефикасността срещу тежък RV
гастроентерит в проучванията варира между 85 и 98%, включително и срещу щамове, които не са
включени във ваксините (хетеротипен имунитет).
В страните в Европа, Северна
и Южна Америка и Австралия, в
които рано е въведена ваксинацията, се съобщава за голямо понижаване на броя на случаите с обусловена от RV диария и на хоспитализациите и смъртността по повод на остър гастроентерит (acute
gastroenteritis – AGE) с всякаква
етиология в кратки срокове след
започване на имунизирането.
В проучването са анализирани

данните от общинските и университетските болници на 26 щата,
като са се фокусирали върху хоспитализациите по повод на AGE
сред децата на възраст <5 години,
с цел да се оцени ефектът на RV
имунизация.
Те са сравнили периодите преди и след лицензирането на ваксината през 2006 година, изключвайки първата година, по време на която степента на ваксинационно покритие е била ниска.
След началото на рутинната
имунизация срещу RV през 2006
година хоспитализациите по повод
на диария са се понижили между
31 и 55% през периода 2008-2013
година, с по-изразено намаляване
през по-късните години.
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През 2015 година около 73%
от децата в САЩ на възраст между 19 и 35 месеца са получили RV
ваксина – този процент е по-нисък, отколкото този за останалите
рутинни имунизации при децата,
включително тази срещу дифтерия-тетанус и коклюш (ДТК), която са получили 95% от децата от
същата възрастова група.

Препоръките за
ротавирусна ваксинация (2):
l Комисията по имунизационни практики в САЩ препоръчва
да не се повтаря дозата, ако детето изплюе или повърне приложената ваксина
l Всички останали дози трябва да се приложат по предвидената схема
l Две последователни дози на
RV ваксина трябва да се прилагат
с интервал от поне четири седмици
l Ваксинационният курс трябва да се завърши със същата ваксина, ако това е възможно
l Ако ваксината, която е използвана при предишните имунизации, не е налична или видът й е
неизвестен, ваксинационният курс
може да се завърши с продукта,
който е наличен
l При използване по време на
имунизацията на каквато и да е
доза от RV5 (RotaTeq) или ако видът на по-рано използваната ваксина е неизвестен, трябва да се
приложат общо три дози ваксина
l Кърмачетата, които са прекарали документиран ротавирусен
AGE преди започване или преди
завършване на пълния имунизационен курс срещу RV, трябва независимо от това да започнат или
да довършат ваксинацията съответно с две или три дози. (ЗВ)
Използвани източници:
1. Leshem E., Tate J., Steiner C. et al. National estimates of reductions in acute gastroenteritis-related hospitalizations and associated costs
in US children after implementation of Rotavirus vaccines. Journal of the Pediatric Infectious
Diseases Society, 2017 https://academic.oup.
com/jpids
2.
www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/
downloads/rota.pdf
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Терапия с
макролиди
при хронични
респираторни
заболявания
В настоящата статия са представени данни за дългосрочната ефективност на макролидните антибиотици*
при хронични заболявания на дихателните пътища, както и за тяхната
антимикробна, противовъзпалителна
и имуномодулаторна активност (1).
За изява на имуномодулаторните
ефекти на макролидите (azithromycin,
clarithromycin,
erythromycin
и
roxithromycin) – понижаване
на секрецията и вискозитета
на мукуса в дихателните пътища и намаляване натрупването
на неутрофилите чрез редукция
на експресията на провъзпалителни цитокини и продукцията
на адхезионни молекули, обикновено са необходими няколко
седмици приложение.

l Потискане на експресията на
адхезионни молекули
l Повишаване на фагоцитната активност за апоптотични клетки на алвеоларните макрофаги
l Инхибиране на транскрипционните фактори, което води до намаляване на образуването на провъзпалителни цитокини
l Повишаване на нивата на бетадефензин
l Намаляване на образуването на
кислородни радикали
l Редуциране на количеството и
миграцията на Т-клетките
l Модулиране на дендритната
клетъчна функция

Потенциални ефекти на
макролидите при някои
хронични респираторни
заболявания

Антимикробни
свойства:
l Инхибиране на синтеза на бактериални протеини
l Намаляване на бактериалната
адхезия и производството на бактериални токсини
l Инхибиране на функцията на
биофилма и намаляване на образуването на свободни кислородни радикали, което понижава бактериалните
натоварване и вирулентност
l Модулиране на муциновата генна експресия и производството на
муцинов протеин
l Редуциране на секрецията на
дихателните пътища и подобряване
на мукоцилиарния клирънс

Противовъзпалителни
и имуномодулиращи
свойства:
l Намаляване на химиотаксиса и
преживяваненето на неутрофилите
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Кистична фиброза (CF, муковисцидоза). При CF, в резултат на
мутации в гена за синтез на регулатора на трансмембранната проводимост (CFTR), промененият йонен
транспорт в епителните клетки води
до увеличаване на спутумния вискозитет, застой на секрети, нарушен
мукоцилиарен клирънс, рекурентни
респираторни инфекции и хронично
прогресиращи бронхиектазии.
При пациентите с CF, инфекциите
на дихателните пътища се асоциират
най-често със Staphylococcus aureus
в началото на заболяването и P.
aeruginosa в по-късните стадии. Бактериалната колонизация, обаче, е покомплексна и може да включва също
така Stenotrophomonas maltophilia,
Burkholderia cepacia, нетуберкулозни микобактерии, различни гъбички
и вируси.
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Инфламаторният отговор при CF
се характеризира с неутрофилна инфилтрация и продукция на провъзпалителни цитокини, наблюдавани дори
в отсъствие на бактериална инфекция, което предполага, че възпалението на дихателните пътища може да
я предхожда. Въпреки това, все още
не е установено дали респираторният
тракт при CF е инфламаторно променен при липса на инфекция или
има увеличена възпалителна реакция
само при наличието й.
От началото на 2000-та година,
когато за първи път е изследвана
възможността макролидите да модифицират неутрофилния възпалителeн
отговор при CF, има проведени редица клинични проучвания, които потвърждават благоприятните им ефекти при възрастни и деца с CF.
В скорошно, многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, 260 пациенти с муковисцидоза, без инфекция с P.
aeruginosa, са били рандомизирани в съотношение 1:1 да приемат интермитентно (три дни
седмично) azithromycin 250 mg
или 500 mg (в зависимост от
теглото) или плацебо, за период от 24 седмици. Лечението с
азитромицин не е подобрило белодробната функция, което предполага,
че ефектът му при CF се дължи главно на активността на макролида срещу P. aeruginosa.
Все пак, трябва да се отбележи,
че по-голямата част от пациентите са
били със запазена белодробна функция – изходен среден форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1)
почти 100% от предвидения и в двете
групи, което намалява възможността
за допълнително подобряване на белодробната функция.
По отношение на ефекта на
azithromycin върху възпалението на
дихателните пътища се установява значимо понижаване на серумните нива на неутрофили, високочувствителния С-реактивен протеин
(HsCRP), миелопероксидаза, серумен амилоид A (SAA) и калпротек-
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тин в сравнение с изходните стойности до 28-ия ден, като ефектът върху
неутрофилите, SAA и HsCRP е наблюдаван и в края на проучването на
168-ия ден.
Азитромицин няма пряк бактерициден ефект върху P. aeruginosa, но
може да намали вирулентността му
чрез промяна на образуването на биофилм, намаляване на бактериалната
адхезия към епителните клетки, инхибиране на мотилитета на бактериите или чрез синергично действие с
други антибиотици.
По-нататъшен анализ показва, че
при пациентите, които не са заразени
с P. aeruginosa, azithromycin значително е намалил броя на неутрофилите и серумните възпалителни маркери в рамките на 28 дни от започване на лечението, като механизмите, по които макролидът оказва своя
ефект при CF (антимикробна активност, имуномодулация или и двете)
все още не са установени.
Скорошен системен преглед и
мета-анализ на данните от клинични проучвания представят убедителни доказателства, че дългосрочната терапия с азитромицин подобрява белодробната функция, намалява риска за инфекциозни екзацербации и нуждата от допълнителни антибиотици при пациентите с CF, въпреки че не е доказано дали клиничните ползи могат да
се задържат в по-дългосрочен план и
след 12 месеца.
Другите макролидни антибиотици
не са оценявани досега в представителни проучвания или не са показали ефективност при пациенти с CF.
Не-CF бронхиектазии. Ефективността на дългосрочната макролидна
терапия при CF оправдава употребата им и при пациентите с бронхиектазии с друга етиология – не-CF (наричани идиопатични бронхиектазии,
въпреки че често е известна причината за развитието на патологичните промени – цилиарна дискинезия,
алергична бронхопулмонална аспергилоза или постинфекциозни бронхиектазии).
Независимо от причината, разви-
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тието на бронхиектазии се асоциира
с наличието на инфекция, която води
до възпаление на дихателните пътища и увреждане на белите дробове.
Респираторният възпалителен отговор се характеризира с интензивен
клетъчен инфилтрат от мононуклеарни клетки (CD4+ Т лимфоцити и
макрофаги), изразена неутрофилия и
повишена експресия на интерлевкин
(IL)-8.
Ако се приеме, че инфекцията е
в основата на възпалението на дихателните пътища, бактериалният
клирънс, осигурен чрез кратко- или
дългосрочни антибиотични курсове,
може да намали респираторното възпаление, да подобри състоянието на
дихателните пътища и дългосрочната прогноза.
В публикувано наскоро, рандоми-

зирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, 141 пациенти
(>/=18 години) с потвърдена с компютърна томография с висока резолюция диагноза бронхиектазии и
поне една белодробна екзацербация,
изискваща антибиотично лечение
през предходната година, са получавали azithromycin 500 mg три пъти
седмично или плацебо за шест месеца, в съотношение 1:1.
Резултатите показват честота на
изострянията 0.59/пациент в групата
на азитромицин и 1.57 в контролната
група по време на шестмесечното лечение (р<0.0001), което означава 2.6
пъти по-ниска честота.
Хронична обструктивна белодробна болест (COPD). Редуцирането на честотата на екзацербациите, характеризиращи се с влошаване
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на симптомите от страна на респираторната система, което в повечето от
случаите е придружено от възпаление на дихателните пътища, е основна цел в разработването на нови терапевтични стратегии при COPD.
Инхалаторните кортикостероиди
(ICS), дългодействащите бета2-агонисти (LABA) и дългодействащите
мускаринови антагонисти (LAMA)
са с доказана ефективност за намаляване на честотата на острите екзацербаци на заболяването (AECOPD)
– най-много до 40%.
Тъй като мнозинството от екзацербациите са причинени от микробна инфекция (около 50%), може да се
предположи, че използването на подходи, които са пряко насочени срещу инфекциозните и възпалителни
фактори на AECOPD (като профилактичната употреба на антибиотици) могат да имат значителна допълнителна полза за редуциране на изострянията, причинени най-често от
бактериални инфекции.
Четири бактериални патогена са
най-често въвлечени в AECOPD:
Haemophilus influenzae, Moraxella
catarrhalis, Streptococcus pneumoniae
и Pseudomonas aeruginosa, като почти всички щамове на H. influenzae
и M. catarrhalis са чувствителни на
azithromycin и clarithromycin, както и повечето от щамовете на S.
pneumoniae.
Резултатите от скорошно, проспективно, паралелно проучване с
1142 пациенти с COPD и с висок
риск за изостряне (дефиниран като
приложение на системни кортикостероиди през предходната година, нужда от дълготрайно кислородолечение или анамнеза за хоспитализация по повод на екзацербация през
предшестващите 12 месеца) рандомизирани в съотношение 1:1 на 250
mg azithromycin (n =570) дневно или
плацебо (n=572) за една година, в допълнение към стандартната терапия
показват, че средното време до първата остра екзацербация е 266 дни
в групата с азитромицин, в сравнение с 174 дни в плацебо групата (коефициент на риск - HR 0.73, 95% CI
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0.63–0.84, р<0.001).
Допълнително, лечението с азитромицин е намалило честотата на
AECOPD (р=0.01) и на колонизацията с определени респираторни патогени и е подобрило качеството на
живот.
Терапията с azithromycin е била
свързана с 5% по-висока честота на
влошаване на слуха, оценено чрез
аудиометрия, в сравнение с плацебо
(p=0.004).
Доказано е, че хроничната бактериална колонизация на долните дихателни пътища поддържа възпалението и допринася за прогресията на
COPD, а от своя страна възпалението увеличава чувствителността на
белите дробове към остри и хронични инфекции.
Въпреки че точните механизми
на действие на макролидите (антиинфекциозен, противовъзпалителен, имуномодулаторен или комбиниран) не са достатъчно изяснени, те имат потенциала да прекъснат порочния кръг инфекция-възпаление и да повишат белодробните
защитни функции на пациентите с
COPD с повишен риск за екзацербации** (2).
Посттрансплантационен бронхиолитен облитериращ синдром
(BOS). BOS е едно от най-честите
и тежки неинфекциозни белодробни усложнения на хронично органно отхвърляне (бял дроб или костен
мозък) и се характеризира с възпалителен отговор на терминалните и респираторни бронхиоли, което в крайна сметка води до тотална оклузия на
дихателните пътища.
Ефикасността на azithromycin
(250 mg три пъти седмично за средно 16 месеца) е оценена в голямо обсервационно проучване на пациенти
с трансплантиран бял дроб. Данните показват, че 24 (30%) от 81 пациенти са били с подобрение на ФЕО1
след шест месеца, като 22 от 24-мата
са отговорили след едва тримесечно
лечение, като е установено, че респондерите на шестия месец са имали
по-високи изходни нива на неутрофилите в бронхоалвеоларния лаваж

(BAL).
Терапията с azithromycin се свързва и с повишена преживяемост. В голямо ретроспективно кохортно проучване на белодробно трансплантирани болни (n =178) положителният
ефект на макролида е по-изразен, когато лечението е започнато при първи стадий на BOS.
Хроничен риносинуит (CRS).
Дългосрочната макролидна терапия
при CRS е показала ефективност
за подобряване на симптомите, намаляване на размерите на назалните полипи и на нивата на провъзпалителни цитокини, макар и в малки,
отворени проучвания. Тези благоприятни ефекти са свързани по-вероятно със способността на макролидите да инхибират локалния имунен отговор, а не с антимикробните
им свойства.
Други състояния. Смята се, че
макролидите участват в репаративния отговор на алвеоларния епител
на увреждане, чрез действието си
върху различни компоненти на регенеративния процес, липидния метаболизъм и алвеоларната сърфактантна хомеостаза, поради което могат
да влязат в съображение и при други хронични респираторни заболявания, особено дифузна паренхимна
белодробна болест и белодробна фиброза.
Организирана
пневмония
(OP). OP е възпалително заболяване, което засяга дисталните дихателни пътища и алвеолите, характеризира се хистопатологично с интраалвеоларно образуване на гранулационна тъкан от миофибробласти и съединителна тъкан. Заболяването може да бъде или идиопатично (криптогенна организирана пневмония – COP) или свързано с инфекции, лекарствена токсичност, заболяване на съединителната
тъкан, васкулит, злокачествени хемопатии, органна трансплантация,
лъчетерапия, еозинофилна пневмония...
Ефектът на макролидите при ОР
се дължи най-вероятно на инхибиращото им действие върху отделя-
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нето на IL-8 и неутрофилното акумулиране в периферните дихателни
пътища.
Остро увреждане на белия дроб
(ALI). ALI е синдром на остър възпалителен белодробен оток, който е
слабо чувствителен на фармакологично лечение и е с 30-40% смъртност. В скорошен анализ на данните от голямо многоцентрово клинично изпитване, Walkey и Wiener оценяват връзката между употребата на
макролиди и смъртността при пациенти с ALI. От пациентите, които
са получили макролиден антибиотик
(20% – 47 от 235), 57% са били на
erythromycin, 40% на azithromycin и
3% на clarithromycin.
Средната продължителност на лечението е била четири дни. Смъртните случаи са били 11 (23%) от 47-те
пациенти, които са получили макролиди, в сравнение с 67 (36%) от 188те, които са били на немакролиден
антибиотик (флуорохинолони или цефалоспорини, р=0.11). Допълнително, макролидите са свързани с по-ниска смъртност на 180-и ден (р=0.028)
и по-кратък период до успешното
спиране на механичната вентилация
(р=0.009).

Рискове на
дългосрочната терапия
или профилактика
с макролиди
Нежеланите лекарствени реакции
при дългосрочна макролидна употреба включват основно ото- и кардиотоксичност и лекарствени взаимодействия. Честотата на увреждане на
слуха е около 5%.
Макролидите удължават QTc интервала, което увеличава риска за
torsades de pointes – потенциална
причина за камерни фибрилации и
внезапна сърдечна смърт. Този риск
е особено висок при по-възрастни
пациенти с COPD, които са с по-голяма вероятност за сърдечна коморбидност и прием на други лекарства,
които също удължават QTc интервала.
Пациенти, които не са подходящи за дългосрочно приложение на
макролиди:
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l Случаи с удължен QTc интервал
(>450 ms) или получаващи други медикаменти, които удължават QTc интервала
l Нестабилно или неконтролирано сърдечносъдово заболяване (застойна сърдечна недостатъчност, стенокардия)
l Увреждане на слуха, документирано преди това или новоустановено
с аудиометрия
Макролидите инхибират цитохром P450 (CYP)3A4 изоензимната система, което води до повишаване на серумните нива на други лекарства, които се метаболизират от
този ензим, като статини, warfarin и
amiodarone.
Намалената чувствителност на респираторните патогени към макролиди се е увеличила значително през
последното десетилетие, като подобно повишаване се наблюдава и на
макролид-устойчивите коменсални
микроорганизми в орофаринкса, които въпреки че не са патогенни, могат да причинят инфекция при имунокомпрометирани болни.
Друг неблагоприятен риск е потенциалното широко разпростране-

ние на макролид-резистентни микроорганизми от профилактично лекувани болни както в общата популация,
така и при пациентите със заболявания като нетуберкулозна микобактериална болест, които обикновено
имат нужда от лечение с макролиди.
Няколко скорошни проучвания
идентифицират увеличение на микобактериалните инфекции при пациентите с CF, предимно с високопатогенни, мултирезистентни нетуберкулозни Mycobacterium абсцеси. Renna
и сътр. демонстрират, че азитромицин парадоксално инхибира вътреклетъчното унищожаване на микобактериите, като блокира автофагията – критичен клетъчен хомеостазен
процес, който предпазва от инфекциозни, автоимунни и възпалителни заболявания.
Пациенти, нуждаещи се от приложение на антибиотици поради остри бактериални инфекции на дихателните пътища (пневмония, синуит), възникнали по време на дългосрочна терапия с макролиди, трябва да бъдат лекувани с други групи антимикробни средства, за да се
избегне рискът от инфекция с ре-

зистентни на макролидите щамове.
(EП)
* Макролидите принадлежат към семейство
съединения, химически характеризиращи се с
наличието на макроцикличен лактонов пръстен от >/=12 елемента. Имат добри перорална
бионаличност, тъканно проникване и ефикасност срещу много белодробни патогени (повечето Грам-положителни и някои Грам-отрицателни бактерии, микобактерии, Chlamydia,
Mycoplasma и Legionella) и са широко използвани като първа линия в терапията на респираторните инфекции.
** Пациенти с COPD, които биха имали найголяма полза от профилактика с azithromycin:
l Тежка и много тежка COPD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases GOLD степен III-IV)
l Най-малко две екзацербации, лекувани
с
антибиотици
или
със
системни
кортикостероиди, в рамките на една календарна година или най-малко една екзацербация,
довела до болнично лечение през същия
период от време
l Липса на клинично подобрение, въпреки
прилаганото оптимално лечение на COPD
(дългодействащи бронходилататори, инхалаторни кортикостероиди, включително тройна
комбинация LABA/LAMA/ICS), добър комплайънс и правилна инхалаторна техника
Използвани източници:
1. Spagnolo P., Fabbri L., Bush A. Long-term
macrolide treatment for chronic respiratory disease. European Respiratory Journal 2013; 42: 239251 http://erj.ersjournals.com/content/42/1/239
2. Parameswaran G., Sethi S. Long-term macrolide therapy in chronic obstructive pulmonary disease. CMAJ 2014; 186 (15): 11481152
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4203601

Изводи за клиничната практика:
l Кистична фиброза. Терапията с макролиди е с доказана

продължителна ефикасност
l Не-CF бронхиектазии. Като се има предвид ограниченият брой изследвания, повечето от които с малък брой участници, ролята на дългосрочната макролидна терапия остава неясна и лечението не може да бъде рутинно препоръчвано. Все пак, azithromycin може да представлява терапевтична възможност при определени пациенти, особено тези с
анамнеза за чести екзацербации.
l Хронична обструктивна белодробна болест. До натрупване на доказателства за ефикасност и безопасност, рутинната профилактична употреба на azithromycin за предотвратяване на изострянията не се препоръчва поради неблагоприятното съотношение ползи-странични ефекти.
Въпреки това, тя може да влезе в съображение при отделни
пациенти с тежка COPD и чести екзацербации**, въпреки
оптималното лечение, при тези, които не са с висок риск за
сърдечносъдови усложнения, при внимателно проследяване
на слуха и след оценка на придружаващите заболявания и
медикаменти, за избягване на потенциални нежелани лекарствени взаимодействия.
l Посттрансплантационен бронхиолитен облитериращ
синдром. Потенциалната роля на azithromycin за забавяне
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прогресията при пациенти с BOS е обещаваща, но са необходими доказателства от дългосрочни рандомизирани, плацебо-контролирани клинични проучвания преди да се препоръча рутинната му употреба.
l Хроничен риносинуит. Въпреки потенциалния интерес
към ефективността на този терапевтичен подход, настоящите насоки не препоръчват лечението с макролиди като стандартна терапия. В допълнение, поради риска за увеличаване
на честотата на макролид-резистентните бактериални щамове, трябва да се назначава редовно контролно микробиологично изследване на назален секрет при пациентите на дългосрочна макролидна терапия.
l Организирана пневмония. Трудно е да се прогнозира
кои пациенти ще реагират на терапията с макролиди, както и оптималните доза и продължителност на лечението, поради което решението за употребата им при ОР трябва да
се прави индивидуално за всеки отделен случай. В момента, кортикостероидите представляват първи избор за лечение на COP.
l Остро увреждане на белия дроб. Макролидните антибиотици са обещаващи като потенциална терапия, включена
рано в хода на ALI. Флуорохинолоните и цефалоспорините
не се свързват с подобряване на прогнозата.
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Предиктори
за фатален
изход след
хоспитализация поради
изостряне
на ХОББ
Едногодишната смъртност след
хоспитализации по повод на изостряне на симптомите на хронична обструктивна белодробна болест
(ХОББ) е свързана с клиничните характеристики на пациентите, наличие на предходни събития с подобна тежест и профила на болницата, в
която са хоспитализирани тези случаи, показаха резултатите от испанско проучване, публикувани в списание BMC Pulmonary Medicine (1).
Хоспитализациите по повод на
тежки екзацербации на ХОББ са важен момент от естествения ход на
болестта. Около половината от пациентите, на които се налага прием
в болница по тази причина, умират
в рамките до четири години.
Има различни проучвания в тази
област, чиито резултати са противоречиви. Това най-вече се дължи на
използваната различна методология,
като подбор на пациенти (лежащи в
белодробни или интензивни отделения), източник на данните (проспективни или ретроспективни проучвания, или информация от бази-данни), различна продължителност на
проследяването.
Цел на настоящето изследване The Cohorte Espanola de EPOC
Avanzada (CEPA) е да определи предикторите за едногодишна смъртност при пациенти след хоспитализация поради изостряне на ХОББ.
То е проспективно, обсервационно,
многоцентрово и анализира данните
от две кохорти: Spanish COPD Audit
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и European COPD Audit.
Spanish COPD Audit е крос-секционно изследване за хоспитализации по повод на изостряне на ХОББ
за осемседмичен период през 2008,
в който са обхванати 32 болници,
като пациентите са проследени за
период от една година.
Включени са 1420 болни на средна възраст 73 години (89% мъже),
от които 24.6% са били пушачи,
43% са имали Charison Comorbidity
Index (CCI)* >3, a 74.6% са имали
предходни хоспитализации поради
изостряне на ХОББ.
Болничната смъртност в тази група е била 5%. Основен показател за

ХОББ е четвъртата водеща причина за смърт в световен мащаб,
като се очаква да заеме трето
място през 2020 година. ХОББ
се характеризира с периоди на
остро влошаване на персистиращите симптоми от страна на дихателната система (задух, кашлица и експекторация), които се
наричат екзацербации.

краен изход е била общата смъртност, която е сравнена със общата
смъртност от официалната здравна
статистика на Испания.
European COPD Audit е пилотно
проучване за оценка на разликите в
клиничните практики, както и влиянието на клинични и организационни фактори, свързани с крайния изход при хоспитализации по повод на
изостряне на ХОББ.
Проучването е проспективно, обсервационно и е проведено за период от осем седмици през 2011 в
74 болници в Европа. Кохортата е
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включвала 3949 болни, с по-нисък
Charison Comorbidity Index, като са
участвали повече жени. Болничната
смъртност е била 4.3% и е използвана като база за сравнение с резултатите от Spanish COPD Audit.
Анализът показва статистически значими разлики между пациенти, които са починали в рамките
на една година от хоспитализацията, и такива, които не са, по отношение на възраст, тютюнопушене, наличие на специфични съпътстващи
заболявания (сърдечносъдови заболявания, сърдечна недостатъчност,
периферно съдово заболяване, мозъчно съдово заболяване, деменция,
множествени хоспитализации по повод на изостряне на ХОББ, тежест
на обструкция и GOLD** степен) и
нива на PaCO2 към момента на хоспитализация.
Към момента на дехоспитализация, на пациентите, които са починали в рамките на една година, почесто е предписвана кислородотерапия в домашни условия. Честотата на необходимост от механична
вентилация и продължителността на
болничния престой не са се различавали между двете групи. Фактори
от страна на болничните заведения,
които са имали благоприятно влияние, са били големина на здравната
структура и наличието на белодробно отделение.
Резултатите показват четири групи променливи, които са свързани с
фатален изход до една година след
хоспитализация по повод изостряне
на ХОББ:
1. Характеристика на пациентите. Възрастта, като постоянна променлива, е независим предиктор за смъртност. Сред пациентите с тежки изостряния, възрастта е
ключов фактор за болнична и дългосрочна смъртност след дехоспитализация. Данните от 150 болници във Великобритания показаха,
че възрастта е основен предиктор за
30-дневна смъртност след хоспитализация по повод на ХОББ.
Съпътстващи заболявания, като
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cor pulmonale, левокамерна недостатъчност, неврологични заболявания
и небелодробни злокачествени болести, са свързани с болнична смъртност, а 90-дневната смъртност е увеличена допълнително при наличието
на белодробен карцином или ритъмни нарушения. Други съпътстващи
заболявания, които са предиктори за
фатален изход, са: сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, инсулт и захарен диабет.
Нарушенията на когнитивната
функция (извън сърдечно-мозъчносъдовите заболявания) при ХОББ
се дължат на хронична хипоксемия,
тютюнопушене и наличието на други съпътстващи заболявания.
Хоспитализираните пациенти с
деменция и ХОББ имат между 38 и
69% по-висок риск за тежък сепсис
и болнична смъртност. В настоящето проучване, деменцията е най-значимата променлива, свързана със
смъртността в средносрочен план
след дехоспитализация.
2. Фактори към момента на
хоспитализация. Няколко показателя са регистрирани към момента на
хоспитализация, но от тях единствено хиперкапнеята е свързана с едногодишната смъртност. Стойностите
на PaCO2 са ключов предиктор за
болнична и едногодишна смъртност
при пациенти, хоспитализирани по
повод на изостряне на ХОББ.
Пациенти със стойности на
PaCO2 >50 mmHg (което е показател за тежестта на белодробното заболяване, както нарушенията в съотношението вентилация/перфузия
или хиповентилация), имат по-висока едногодишна смъртност, в сравнение с тези с PaCO2 <50 mmHg.
3. Предходните хоспитализации поради изостряне на ХОББ са
независим предиктор за смъртност
при хоспитализирани пациенти. Рискът за фатален изход се повишава
успоредно с по-високата честота на
тежки изостряния, налагащи болнично лечение.
Според някои изследвания, броят на тежките изостряния на ХОББ,

налагащи хоспитализация, повишават риска за респираторна и обща
смъртност, независимо от други
фактори, като възраст, форсиран
експираторен обем за една секунда
(ФЕО1), диспнея, кумулирани пакетгодини тютюнопушене и свързаното със здравния статус качество на
живот.
В доживотен план, при пациенти
с ХОББ, всяка нова хоспитализация
повишава значително риска за фатален изход, както и риска за нови
пикове на изостряне на заболяването в следващите три месеца. Наличието на предходни хоспитализации
е включено в мултимодална скала за
прогнозиране на смъртността при
хоспитализирани болни.
В настоящето проучване, наличието на една хоспитализация в
рамките на предходната година,
показва по-висока вероятност за
фатален изход в следващата година с 60%, което е сходно с резултатите от други изследвания. Това налага стриктно проследяване на болни с ХОББ, на които се е налагал
болничен прием по повод на тежки
изостряния на заболяването.
4. Болничните характеристики са установени като предиктор за
фатален изход след национален преглед във Великобритания през 2003.
Болничната и 90-дневната смъртност са били по-ниски в здравни заведения с по-голям, специализиран
в областта на респираторните заболявания, персонал на 1000 болнични
легла. Не са установени връзки между други болнични ресурси и смъртността.
European COPD Audit e оценил
десет ключови препоръки въз основа на стандартите на GOLD в 13 европейски страни. Установени са значителни различия между болниците,
особено по отношение на ресурсите за справяне с тежки форми на обструкция, използването на кислород
и неинвазивна вентилация.
Макар по-големите болници да
разполагат с повече възможности като персонал и апаратура, това
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не е означавало непременно по-добро качество на медицинските грижи. (ИТ)
* CCI – предиктор на 10-годишния риск за
смърт при пациенти с придружаващи заболявания, групирани в шест категории: www.mdcalc.
com/charlson-comorbidity-index-cci
** GOLD - Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2018/02/WMS-GOLD-2018-Feb-Final-to-print-v2.pdf
Рискът за екзацербации е повишен при пациенти
с GOLD 3 (тежка обструкция на дихателните
пътища; ФЕО1<50%, но =/>30% от предвидения)
и GOLD 4 (много тежка обструкция; ФЕО1<30%
от предвидения).
Използван източник:
1. Esteban C., Castro-Acosta A., Alvarez-Martinez C. et al. Predictors of one-year mortality after hospitalization for an exacerbation of COPD.
BMC Pulm Med 2018; 18 https://bmcpulmmed.
biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12890018-0574-z

Рискови
фактори
за фатален
изход при
пневмония,
придобита
в обществото,
при болни
с ХОББ
Болните с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), хоспитализирани по повод на придобита в обществото пневмония (ПОП),
имат повече рискови фактори за фатален изход (по-висока честота на
придружаващи сърдечни заболявания, аспирация, необходимост от неинвазивна апаратна вентилация и
скор по CURB-65* ≥3), в сравнение
с пациентите с ПОП, но без данни
за ХОББ (1).
ХОББ е най-честото съпътстващо заболяване при хора с ПОП, което от своя страна е свързано с висо-
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ка заболеваемост, смъртност и високи болнични разходи. Според данните от мащабно изследване на British
Thoracic Society за периода 20092014, 30-дневната болнична смъртност на подобни пациенти е 18%.
В САЩ, за периода 2005-2007,
честотата на първична пневмония,
налагаща хоспитализация при болни с ХОББ, е била 54.2/1000 човеко-години, което е седем пъти по-високо, отколкото при хора без данни
за ХОББ.
Цел на настоящето проучване
е да се изследват характеристиките на пациенти с ПОП, при които е
налице (или липсва) ХОББ като съпътстващо заболяване. Критерии за
включване са били: възраст >/=18
години; симптоми на остра инфекция на долните дихателни пътища;
нова фокална находка на рентгенография на гръден кош; наличието на поне един системен симптом
(или симптомен комплекс, включващ изпотяване, фебрилитет, втрисане, болка и/или температура >38
градуса); липса на друго обяснение
на болестта.
Изключени са пациенти с: астма, бронхиектазии, интерстициални
белодробни заболявания или други
инфекциозни заболявания на белите
дробове; животозастрашаващи заболявания (напреднало злокачествено заболяване, тежка кардио-респираторна дисфункция, бъбречна или
чернодробна дисфункция) в рамките
на предходната година; тежки имуносупресивни състояния.
Диагнозата ХОББ е поставена
на базата на клинична симптоматика (диспнея, хронична кашлица или
експекторация) и анамнеза за тютюнопушене с давност поне 10 години, потвърдена с данни от спирометрично изследване, потвърждаващи обструкция на дихателните пътища (пост-бронходилататорно ФЕО1/
ФВК**<0.70). Класификацията на
тежестта на ХОББ е извършена на
базата на GOLD критериите.
От 605 пациенти, включени в
проучването, 291 са били диагностицирани с ХОББ, като 230 (44.2%) са

44

били с коморбидност (ХОББ-ПОП).
Случаите с ХОББ, хоспитализирани
по повод на ПОП, са били сигнификантно по-възрастни, мъже и пушачи, като са имали по-висока честота
на диспнея и тахипнея.
Пациентите с ПОП, но без данни
за ХОББ, са имали по-висока честота на кашлица, фебрилитет и гнойна експекторация. По отношение на
лабораторните показатели, болните с ХОББ-ПОП по-често са имали
ацидоза, хипоксемия и хиперкапнея,
както и по-високи стойности на хемоглобина и хематокрита.
Повечето пациенти с ХОББ-ПОП
са били с тежка обструкция на дихателните пътища (ФЕО1 45%), имали са по-честа необходимост от неинвазивна механична вентилация
(NIMV), прием в интензивни отделения и по-продължителен болни-

чен престой, в сравнение с тези, без
данни за ХОББ. Смъртността в тази
група е била по-висока, но разликата не е била значима.
Болните с ХОББ-ПОП са имали по-високи показатели по скалите за тежест на състоянието (PSI,
CURB-65 и APACHE-II), в сравнение с тези с ПОП, но без данни за
ХОББ. Основни прогностични фактори за болнична смъртност при
ХОББ-ПОП са били наличието на
аспирация, D-димери >2 mcg/ml и
CURB-65 >/=3. От друга страна, наличието на сърдечно заболяване, необходимостта от NIMV и CURB-65
>/=3, са били свързани с повишена
60-дневна смъртност.

Обсъждане
В настоящото проучване се доказва високата честота на ПОП
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при пациенти с ХОББ (44.2%), което съответства на резултатите от
предходни проучвания. Болните с
ХОББ, хоспитализирани по повод
на ПОП, имат по-честа необходимост от NIMV, прием в интензивни отделения и по-високи показатели по скалите за оценка на тежестта
на общото състояние.
Наличието на аспирация, D-димери >2 mcg/ml, съпътстващо сърдечно заболяване, необходимост от
NIMV и CURB-65 >/=3, са основни рискови фактори при болни с
ХОББ, хоспитализирани по повод
на ПОП.
Болничната и 60-дневната смъртност при случаите с ХОББ-ПОП е
съответно 8.3 и 12.6%, и е значително по-висока, отколкото при пациентите с ПОП, но без данни за
ХОББ.
Наличието на аспирация е рисков
фактор за фатален изход по отношение на болничната и 60-дневната
смъртност. Нарушените гълтателни
рефлекси са чести при ХОББ, което води до инхалация на фарингеално съдържимо с риск за бактериална колонизация. Развитието на аспирационна пневмония има лоша краткосрочна прогноза и повишен риск
за рецидив.
Повишението на D-димерите
>2 mcg/ml е свързано с повишена смъртност при ХОББ-ПОП.
Коагулационните аномалии са чести
при придобита в обществото пневмония без данни за органна дисфункция. Това се дължи на освобождаването на ендотоксини от патогените, което предизвиква про-инфламаторни състояния и активира
коагулационната каскада с инхибиране на фибринолизата.
Предходни изследвания показаха,
че повишените нива на D-димери са
предиктивни за необходимостта от
апаратна вентилация и за повишена
смъртност, но не са рисков фактор
за дългосрочна смъртност.
Наличието
на
съпътстващи
сърдечни заболявания повишава
30-дневния риск за фатален изход
при пациенти с ПОП. Предходни
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проучвания показаха, че за това допринасят активирането на тромбоцитите и нарушение в съотношението кислородна доставка/кислородна
консумация на миокарда.
Необходимостта от NIMV е
свързана с повишена смъртност до
60-ия ден при болни с ХОББ-ПОП.
NIMV се прилага за корекция на
острата хипоксична респираторна
недостатъчност, тъй като се толерира добре от пациентите и намалява нуждата от интубация, апаратна вентилация и прием в интензивни отделения. Неуспехът от терапията с NIMV при болни с ХОББПОП е свързан с 50% смъртност в
интензивните отделения.
23-валентната пневмококова полизахаридна ваксина (PPSV23) намалява честотата на ПОП при пациентите с ХОББ на възраст <65 години и с ФЕО1<40% от предвидения, както и при тези с придружаващи заболявания (ниво на доказателственост В, според GOLD). (ИТ)
* CURB-65 (www.mdcalc.com/curb-65-scorepneumonia-severity) e клинична скала за оценка
на тежестта на придобитата в обществото пневмония и риска за смърт, както и съответно – решението за амбулаторно или болнично лечение
на пациента. Тя включва следните показатели:
l новопоявило се объркване на пациента
l стойности на уреята >7 mmol/l
l дихателна честота >30/мин
l систолно АН <90 mmHg или диастолно АН
<60 mmHg
l възраст >65 години
Всеки показател се оценява с една точка, като
максималният скор е 5
** ФЕО1 – форсиран експираторен обем за една
секунда
ФВК – форсиран витален капацитет
Диагнозата ХОББ се поставя със спирометрия,
като ФЕО1/ФВК<70% след бронходилататорен
тест потвърждава наличието на постоянно
ограничаване на въздушния поток, което е
необратимо, прогресиращо, и свързано с
хроничен възпалителен отговор в дихателните
пътища и белите дробове спрямо вредни
частици или газове.
Класификация на тежестта на ограничаване
на въздушния поток при пациенти с ФЕО1/
ФВК<70%, според критериите на GOLD:
GOLD 1 – лека ФЕО1=/>80% от предвидения
GOLD 2 – умерена ФЕО1 50-79% от предвидения
GOLD 3 – тежка ФЕО1 30-49% от предвидения
GOLD 4 – много тежка ФЕО1<30% от предвидения
Използван източник:
1. Ruo-Xuan Dai, Qing-Hua Kong, Bei Mao et al.
The mortality risk factor of community acquired
pneumonia patients with chronic obstructive pulmonary disease. A retrospective cohort study.
BMC Pulm Med 2018; 18 (12) www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC5778745

Цели на
терапията
при ХОББ –
стандартите
на GOLD за
2018 година
Предлагаме ви кратко обобщение на тазгодишните стандарти на
GOLD (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease) за поведение при пациентите с хронична обструктивна белодробна болест
(ХОББ) (1):
l Водеща цел при пушачите е
трайното преустановяване на тютюнопушенето посредством фармакотерапия и никотиново заместване за
намаляване на симптомите на абстиненция
l Поддържащата фармакологична терапия при ХОББ има за цел да
намали тежестта на симптомите от
страна на дихателните пътища (ДП),
да понижи честотата и тежестта на
изостранията на тези симптоми (екзацербациите), да подобри здравното състояние и физическия толеранс
на пациентите.
l Терапевтичните режими трябва
да бъдат индивидуализирани в зависимост от: тежестта на симптомите,
риска за екзацербации, нежеланите странични ефекти, придружаващите заболявания, осигурения достъп до лекарства (и инхалаторни устройства за доставка), отговора към
терапията и предпочитанията на пациента.
l Техниката за инхалиране на пациента трябва да бъде проверявана
периодично
l Грипната ваксина намалява
честотата на инфекциите на долните
дихателни пътища (ДДП), налагащи
хоспитализация, и смъртността
l Пневмококовата ваксина намалява честотата на инфекциите на
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ДДП
l Белодробната рехабилитация
подобрява симптомите, качеството
на живот и физическата и емоционална способност за изпълнение на
обичайните всекидневни активности
l При пациентите с тежка хронична хипоксемия в покой постоянната кислородотерапия подобрява
преживяемостта
l При пациенти със стабилна
ХОББ и умерена десатурация в покой или индуцирана от физическо
усилие не трябва да се прилага рутинно постоянна кислородотерапия.
Въпреки това, индивидуалните нужди от кислород трябва да се оценяват при всеки пациент.
l При пациенти с тежка хронична хиперкапния и анамнеза за хоспитализации поради остра дихателна недостатъчност, дългосрочната
неинвазивна вентилация може да намали смъртността и нуждата от рехоспитализация
l Палиативните грижи са ефикасни за контрол на симптомите при
случаите с напреднала ХОББ
Класове инхалаторни медикаменти, прилагани за поддържаща терапия при ХОББ:
Бронходилататори:
използват се за повишаване на форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1) и/или за подобряване на други спирометрични параметри. Прилагат се за превенция/подобряване на симптомите на ХОББ.
Редовното приложение на краткодействащи бронходилататори не се
препоръчва.
l Бета2-агонисти: основното
им действие в гладката мускулатура на дихателните пътища е, посредством стимулиране на бета2-адренергичните рецептори и повишаване
на цикличния аденозин монофосфат,
да създават функционален антагонизъм към бронсхоспазъм. Делят се на
краткодействащи (SABA) и дългодействащи (LABA).
Formoterol и salmeterol са LABA
за двукратно дневно приложение. Водят до значимо подобрение на ФЕО1, белодробните обе-
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ми и здравното състояние, намаляват диспнеята, броя на екзацербациите и честотата на свързаните с тях хоспитализации, но нямат
ефект върху смъртността или върху
прогресивното намаляване на белодробната функция.
Indacaterol e LABA за еднократно дневно приложение, който намалява задуха и честотата на екзацербациите и подобрява здравното състояние.
Olodaterol и vilanterol са също
LABA за еднократно дневно приложение, които подобряват белодробната функция и симптомите.
Мускаринови антагонисти (инхалаторни антихолинергични/антимускаринови средства). Блокират блонхоконстрикторния ефект на
ацетилхолина върху М3 мускариновите рецептори в дихателната гладка мускулатура. Делят се на крактодействащи (SAMA, като ipratropium)
и дългодействащи (LAMA, като
tiotropium, аclidinium, umeclidinium
и glycopyrronium).
Системен обзор на рандомизирани контролирани проучвания показа, че ipratropium превъзхожда леко
SABA по отношение на постиганото
подобрение на белодробната функция, здравното състояние и намалената нужда от системни кортикостероиди.
Данни от клинични проучвания
демонстрират, че LAMA (tiotropium)
имат по-добър ефект върху честотата на екзацербациите отколкото
LABA.
Комбинирана бронходилататорна терапия: Комбинираното прилагане на бронходилататори
с различен механизъм и продължителност на действие може да увеличи степента на бронходилатация при
по-нисък риск за нежелани странични ефекти в сравнение с повишаване на дозата на единичен бронходилататор.
Комбинацията между LABA и
LAMA превъзхожда самостоятелното им приложение за подобряване на ФЕО1 и симптомите на ХОББ.
Лечението
с
formoterol
и
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tiotropium в отделни инхалатори има
по-добър ефект върху ФЕО1 отколкото прилагането им като монотерапия.
Налице са различни комбинaции
между LABA и LAMA в един инхалатор*.
Бронходилататори при стабилна ХОББ – ключови моменти:
l Инхалаторните бронходилататори при ХОББ играят централна
роля за намаляване на симптомите
или превенция на симптомите (ниво
на доказателственост А)
l Редовното или при нужда използване на SABA и SAMA подобрява ФЕО1 и симптомите (ниво А)
l LABA и LAMA сигнификантно подобряват белодробната функция, задуха, здравното състояние и
намаляват честотата на изострянията на ХОББ (ниво А)

l LAMA имат по-добър ефект от
LABA за намаляване на екзацербациите (ниво А) и на хоспитализациите (ниво В)
l Комбинираното лечение с
LABA и LAMA повишава ФЕО1 и
намалява симптомите в сравнение с
монотерапията (ниво А)
l Комбинираното лечение с
LABA и LAMA намалява екзацербациите в сравнение с монотерапията (ниво В) или с комбинираното прилагане на инхалаторен кортикостероид (ICS)/LABA (ниво В)
l Tiotropium подобрява ефективността на белодробната рехабилитация и повишава физическия толеранс (ниво В)
l LAMA и LABA са предпочитани пред краткодействащите бронходилататори с изключение на случаите с непостоянен задух (възникващ
случайно или рядко) (ниво А)
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l Лечението може да започне с един или с два дългодействащи бронходилататора; при случаите с персистиращ задух при лечение
с един бронходилататор терапията
трябва да ескалира, като се добави и
втори бронходилататор (ниво А)
l Инхалаторните бронходилататори са предпочитани пред тези с
перорално приложение (ниво А)
Противовъзпалителни
средства:
l Не се препоръчва дългосрочна
монотерапия с ICS (ниво А)
l Дългосрочна терапия с ICS
може да влезе в съобрaжение в комбинация с LABA** при пациенти с
анамнеза за екзацербации, въпреки
оптималното лечение с дългодействащи бронходилататори (ниво А)
l Не се препоръчва дългосрочна
терапия с перорални кортикостероиди (ниво А)
l При пациенти с екзацербации,
въпреки терапията с LABA/ICS или
LABA/LAMA/ICS, хроничен бронхит и тежка или много тежка бронхиална обструкция може да влезе в
съображение добавянето на PDE4
инхибитор (ниво B)
l При бивши пушачи с екзацербации, въпреки оптималната терапия, може да влезе в съображение
лечението с макролиди (ниво В)
l Не се препоръчва терапия със
статини за превенция на екзацербациите (ниво А)
l Приложение на антиоксидантни муколитици може да се обсъди
само при подбрани пациенти (ниво
А) (ДЯ)
* Фиксирани комбинации между два дългодействащи бронходилататори (LAMA/LABA):
l tiotropium/olodaterol (Spiolto Respimat)
l umeclidinium/vilanterol (Anoro Ellipta)
l аclidinium/formoterol (eformoterol) (Brimica
Genuair)
l glycopyrronium/indacaterol (Ultibro Breezhaler)
** Фиксирани комбинации между инхалаторен кортикостероид и дългодействащ
бронходилататор (ICS/LABA):
l budesonide/formoterol (Symbicort)
l fluticasone/salmeterol (Seretide)
l fluticasone/vilanterol (Relvar Ellipta)
Използван източник:
1 . ht t p s : / / goldc op d . or g / w p - c ont ent / up loads/2017/11/GOLD-2018-v6.0-FINAL-revised20-Nov_WMS.pdf
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Нови
препоръки
на EULAR
за лечение на
остеоартрит
на ръката
Нови принципи и препоръки
на Европейската лига срещу ревматизма (European League Against
Rheumatism - EULAR) за лечение
на остеоартрит на ръката (ОАР)*
бяха публикувани в списание Annals
of the Rheumatic Diseases (1).
Първите стандарти
на EULAR за лечение
на ОАР са публикувани през 2007 г. В актуализацията от 2018 г. са
включени нови доказателства, получени през
последното
десетилетие, като се подчертава ролята на пациента в
плана за лечение на ОА
и значението на мултимодалните/мултидисциплинарни терапии.
Препоръките от 2007
г. не съдържат формулирани общи принципи на лечение, които са включени в новата актуализация от 2018 г. Общите принципи са признати твърдения, които служат като основа за лечението на пациентите с
ОАР, като някои от препоръките
от 2007 г. се намират в актуализацията от 2018 г. под формата на
общи принципи.
Основната препоръка е да
се оптимизира контролът на
симптомите на заболяването
като водещ общ принцип на поведение, а не толкова да се осигурява „ставна протекция“.
EULAR препоръчва топикалните нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС)
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за първа линия фармакологична терапия на OA на ръката.
Наред с това, трябва да се осигури обучение на пациентите относно ергономичните принципи,
активното използване на помощни средства и физически упражнения за подобряване на функцията на ставите и силата на мускулите като начални стъпки за лечение на ОАР, със или без топикални НСПВС.

Общи принципи
на лечение:
А. Основната цел на лечението на OAР е постигане на контрол на симптомите (като болка и скованост) и оптимизиране на функцията на ръцете, за
да се осигурят максимални ак-

тивност, функциониране и качество на живот
Проучванията показват, че пациентите с ОАР имат намалено свързано със здравето качество на живот, което се определя от
основните за болестта симптоми
като болка, скованост и намалена функция на ръката. Формулирането на принципа отразява мнението, че терапията на ОАР трябва да бъде амбициозна, а не просто стремеж за постигане на приемливо за пациента състояние на
симптомите.
B. На всички пациенти трябва да бъде предоставена информация за характера и хода на
болестта, както и обучение за
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принципите на самолечение и
терапевтичните възможности
Обучението се счита за ключов
елемент на плана за поведение при
болни с ОАР и трябва да се предлага на всички пациенти с помощта на обучени здравни специалисти, различни от лекаря, които да
имат важна роля при предоставянето на информация и обучение.
Този основен принцип е добавен и
е по-общо допълнение към първата препоръка, засягаща специфичните образование и обучение.
C. Лечението на ОАР трябва да бъде индивидуализирано
като се вземат предвид локализацията и тежестта му и коморбидността
Този общ принцип е модифициран от препоръката
за индивидуализиране
на лечението от 2007 г.,
като >75% от здравните специалисти посочват, че важните характеристики на пациента
включват: възраст, вид
на оплакването (болка или инвалидизиране), механични фактори, желания и очаквания на пациента, наличие на възпаление, тежест на структурните
увреждания и наличие
на ерозии.
Повечето здравни специалисти
подкрепят различните подходи за
лечение според локализацията на
заболяването (ОА на основата на
палеца) или подтипа на OA (особено ерозивен или възпалителен
ОА). Въпреки че тези фактори са
детерминанти за по-лоша прогноза (наличието на възпаление е
свързано с прогресия), липсват
данни дали повлияването на модифицируемите фактори би повлияло прогнозата.
Смята се, че локализацията, тежестта на ОАР и наличието на коморбидности са единствените аспекти, които в момента могат да
повлияят терапевтичните реше-
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ния.
D. Лечението на OAР трябва
да се основава на взетите от пациента и здравния специалист
споделени решения
Този принцип предполага, че
не само най-добрите налични доказателства, но и желанията и очакванията на пациентите са важни
при вземане на терапевтични решения.
E. Оптималното лечение на
ОАР изисква мултидисциплинарен подход, като в допълнение към нефармакологичните стратегии трябва да се имат
предвид и фармакологичните
възможности и хирургичното
лечение
Препоръката е модифицирана
от 2007 г. и показва, че първата
стъпка в лечението на ОАР трябва да се съсредоточи върху нефармакологичните стратегии, които може да бъдат допълнени от
фармакологични и/или хирургически възможности в зависимост от
тежестта на симптомите.
Тези различни стратегии може
да бъдат осигурени от различни
здравни специалисти – мултидисциплинарен екип, който включва
най-често общопрактикуващ лекар, ревматолог, физиотерапевт,
ортопед или пластичен хирург и
рехабилитатор.

Препоръки
Формулирани са общо 10 препоръки, като повечето от тези от
2007 г. са променени, поради наличието на нови доказателства и
са формулирани като препоръки,
а не като твърдения и отразяват
степента на доказателствата и/или
експертното мнение.
Две препоръки са нови (8, 10),
една е разделена на две (3-та –
на 1 и 2-а), две са комбинирани в
една (7-а и 8-а в нова 5-а) и една
препоръка е премахната (стара 4).
Отпадналата препоръка засяга използването на топлина и ултразвук, което е въз основа на експертно мнение и екстраполация

на резултатите от проучванията
при ОА на тазобедрената или колянната става.
Препоръка 1. На всеки пациент трябва да се предлагат обучение и упражняване на ергономични принципи, начините
на извършване на дейности и
използването на помощни средства
В предходните препоръки съществува термина „ставна протекция” и е важен аспект на лечението на ОАР с доказан ефект
в едно проучване. Към момента,
терминът се разглежда от работната група като остаряла концепция, която предполага, че пациентите трябва да предпазват ставите
си и да се въздържат от използването им.
Използването на помощни
средства е важна и често използвана ефикасна стратегия за подобряване на самолечението на пациента. Няма доказателства за
това, че интензивните програми, предоставящи тази грижа, са
по-ефективни или изгодни от попростите стратегии.
Препоръка 2. При всеки пациент трябва да се имат предвид упражнения за подобряване на функцията и мускулната
сила и за намаляване на болката
Упражненията трябва да са насочени към подобряване на подвижността на ставите, мускулната сила и стабилността на основата на палеца. Режимите за упражняване на първата карпометакарпална (CMC-1) става се различават от тези за интерфалангеалните стави.
След 2007 г. са завършени множество проучвания (n=7), като
техните резултати са обобщени в Cochrane преглед, който показва, че упражненията на ръката
оказват слаби благоприятни ефекти върху докладваните от пациента болка и функция, скованост
на ставите и сила на захващане
при малко и леки неблагоприятни
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странични ефекти.
Авторите отбелязват, че изучаваните интервенции са хетерогенни и варират от домашни упражнения само след една сесия с
инструкции до многократни наблюдавани от инструктор сесии
на седмица в продължение на няколко седмици, както и са различни по отношение на честота
на упражненията, брой на повторенията на всяко упражнение и
вид упражнения (за сила или разтягане).
Освен това, спорен остава въпросът дали постигнатите резултати представляват клинично значимо подобрение и дали благоприятните ефекти се запазват, когато пациентите преустановят упражненията.
Препоръка 3. За облекчаване
на симптомите на пациентите с
ОА на основата на палеца трябва да се обмисли приложението
на ортези. Предлага се дългосрочната им употреба.
След 2007 г. са проведени много проучвания с ортези, пет от
които сравняват ортезите с обичайните грижи или нефармакологични интервенции. Тези проучвания осигуряват доказателства за благоприятните ефекти
на ортезите на основата на палеца, особено върху болката и в
по-малка степен върху функцията, но не и върху силата на захващане, когато се използват за
продължителен период от време
(>/=3 месеца).
Не са наблюдавани ползи, когато се използват за по-кратки периоди, поради което се препоръчва дългосрочната им употреба.
Препоръките от 2007 г. съветват да се използват ортези за профилактика/корекция на латералната ангулация и флексорна деформация при пациенти с ОА на основата на палеца, но към момента липсват доказателства подкрепящи тези ефекти и затова това
твърдение е преформулирано.
Не може да се изведе ясна пре-
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поръка относно вида на ортезите
(къси или дълги, по поръчка или
предварително изготвени, от неопрен, термопласт или друг материал) или за инструкциите за
употреба (по време на всекидневните дейности, през нощта, постоянно), тъй като проучванията
са хетерогенни и без да откриват
ползи от един тип ортеза спрямо
другите.
Тези проучвания, които показват дългосрочно благоприятно
въздействие от използването на
ортези изследват приготвени по
поръчка дълги термопластични
ортези, които се носят по време
на всекидневните дейности, както и направени по поръчка неопренови дълги ортези за през нощта.
Важно е да обърне
внимание на предписването на добре пасващи
ортези, за предпочитане
направени по поръчка
от специализиран здравен специалист, което
се очаква да подобри
комплайънса и да увеличи вероятността за
дългосрочна употреба.
Повечето проучвания
са извършени при пациенти с ОА на основата на палеца и само едно изпитване изследва ортезите на дисталната интерфалангеална става през
нощта (DIP), които не се оказват
ефикасни и следователно за тях
няма специална препоръка.
Препоръка 4. Локалните терапии са за предпочитане пред
системното лечение от съображения за безопасност, като топикалните нестероидни противовъзпалителни
средства
(НСПВС) са първи избор на
фармакологично лечение
Топикалните НСПВС** се препоръчват като първа фармакологична линия поради благоприятния им профил на безопасност в
сравнение с пероралните аналгетици и благоприятните им ефекти
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върху болката и функцията.
Топикалните НСПВС могат да
покажат подобно на пероралните НСПВС облекчаване на болката, но при много по-нисък риск
за нежелани гастроинтестинални
странични ефекти. Те са предпочитан първи избор на фармакологична терапия и пред пероралния
парацетамол.
Сборните данни за безопасността от рандомизирани клинични проучвания, сравняващи локално НСПВС, прилагано под формата на гел, с плацебо при пациентите с ОА на ръката и коляното,
показват сходна ниска честота на
нежелани странични ефекти при
високорисковите пациенти (>/=65
години и с придружаващи артери-

ална хипертония, захарен диабет
тип 2, мозъчносъдово или сърдечносъдово заболяване) в сравнение
с тези с нисък риск.
Капсаицинът е друго топикално
лечение, което обаче се свързва
с чести локални нежелани ефекти
(усещане за парене и ужилване),
което компрометира заслепяването и следователно резултатите от
изследването на неговата ефикасност в плацебо- контролирани изпитвания не са категорични.
Топилното приложение на топлина се разглежда от работната
група като стратегия за самолечение, която пациентите могат да
прилагат у дома, но със слаби и
противоречиви доказателства относно евентуалните ползи, поради
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което не е включено като отделна препоръка в тази актуализация.
Студените компреси в случай
на възпаление по време на екзацербация на ОА може също да доведат до симптоматично облекчаване, но не са провеждани проучвания при ОА на ръката, а едно
проучване при ОА на коляното,
сравняващо прилагането на горещи и студени компреси със стандартните грижи, не открива разлики между групите.
Препоръка 5. Пероралните
аналгетици, особено НСПВС,
трябва да се имат предвид за
ограничен период от време за
облекчаване на симптомите
Тази препоръка е комбинация
от препоръките от 2007 г. относно употребата на
рaracetamol и перорални НСПВС. Пероралните НСПВС ефективно подобряват болката
и функцията след прием за 2-4 седмици в
три качествени проучвания. Въпреки това,
нежеланите ефекти са
добре известни, особено при възрастните
хора. Няма натрупани
нови доказателства в
сравнение с препоръките от 2007 г.
Препоръката за предписване на
НСПВС в най-ниските ефективни
дози, за ограничен период от време (за предпочитане при нужда),
с повишено внимание относно съотношението риск/полза, особено
при пациенти с висок риск от гастроинтестинални, сърдечносъдови
или бъбречни нежелани реакции
остава непроменена.
Парацетамол се предписва от
много здравни специалисти на пациентите с ОАР, въпреки ограничените данни относно профила му
на ефикасност.
Три малки изпитвания (две от
които публикувани само като резюмета от конгреси) проучват парацетамол (1000-3900 mg дневно)
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при OAР. В тези проучвания, парацетамол не е по-добър от плацебо или от активния сравнителен
медикамент. Два големи мета-анализа на изпитвания при пациенти с ОА на колянна и тазобедрена
става показват слаби ефекти върху болката, със съмнителна клинична значимост.
Резултатите от тези проучвания показват, че парацетамол е
свързан с повишен риск за промени в чернодробните тестове
(въпреки че клиничната значимост на тази находка е неизвестна), но не и с повишен риск за
отклонения във всеки друг параметър за безопасност.
Преглед на дългосрочните обсервационни проучвания в общата възрастна популация установява дозозависим повишен риск
за смъртност (n =2 изпитвания),
сърдечносъдови (n =4), стомашночревни (n =1) и бъбречни нежелани реакции (n =4).
Това обаче трябва да се тълкува внимателно, тъй като тези обсервационни проучвания са свързани с голям риск за пристрастия
(най-важната от които различна индикация) и неточност на измерването на експозицията на парацетамол (основава се на самостоятелното докладване на приема на лекарства или бази данни с
предписани рецепти).
В заключение, ефикасността
на парацетамол при ОАР все още
е несигурна и вероятно малка.
Въпреки че приемът му е свързан
с някои неблагоприятни ефекти,
засега няма причина да се препоръчва въздържане от предписването на парацетамол, за предпочитане за ограничен период
от време, при избрани пациенти (например когато пероралните НСПВС са противопоказани).
Tramadol (със или без парацетамол) също се разглежда от работната група като алтернативен перорален аналгетик, въпреки че в момента няма доказателства за употребата му при паци-
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енти с ОАР.
Препоръка 6. Хондроитин
сулфат може да се използва
при пациенти с ОАР за облекчаване на болката и подобряване на функцията
Chondroitin sulfate и glucosamine са сред най-широко разпространените хранителни добавки, продавани без рецепта, за
ОА. За хондроитин сулфат е доказано, че е ефективен за облекчаване на симптомите на ОАР в
едно добре проведено проучване, но при пациенти с ОА на колянна и тазобедрената става не
са доказани клинично значими
ефекти от употребата на глюкозамин и хондроитин-съдържащите препарати.
Един анализ на две (независими) плацебо-контролирани проучвания съобщава за модифициращи структурата ефекти на
chondroitin polysulfate (продукт,
който не е наличен в търговската мрежа), но не и на chondroitin
sulfate. Наличните доказателства
се смятат за неубедителни за
препоръчване на употребата на
хондроитин сулфат като структуро-модифициращ продукт.
Няма
плацебо-контролирани
проучвания с глюкозамин при пациенти с ОАР.
В препоръката от 2007 г. са
включени и други продукти, наречени симптоматични бавнодействащи лекарства за остеоартрит (SYSADOA) – неосапуняеми фракции на масла от авокадо и соя, диацереин и интраартикуларна хиалуронова киселина. Към момента обаче няма данни за клиничната ефикасност на
тези продукти при ОАР.
Препоръка 7. Интраартикуларните инжекции на кортикостероиди (КС) не трябва да бъдат използвани като
цяло при пациентите с ОАР, но
може да се имат предвид при
пациенти с болезнени интерфалангеални стави
Тази препоръка е напълно пре-
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разгледана, тъй като предходната насока се основава до голяма степен на експертно мнение,
а новите доказателства не потвърждават благоприятния ефект
на вътреставните КС спрямо плацебо при пациенти с OA на основата на палеца.
Обратно, в едно проучване на
пациенти с болезнен интерфалангеален ОА, интраартикуларните
КС инжекции са по-ефективни от
плацебо за облекчаване на болката по време на движение и оток
на ставите.
Формулирането на препоръката предполага, че в специфични случаи, когато например има
наличие на сигурно възпаление
на ставите, инжектирането на КС
може да продължи да бъде терапевтична възможност. Липсват
доказателства за определянето на
конкретни подгрупи от пациенти, които може да имат полза от
интраартикуларните КС, като пациенти с активно възпаление на
ставите, дължащо се на екзацербация на болестта.
Също така не е известно дали
инжекциите под образен контрол,
са по-ефективни или безопасни
от сляпо прилаганите инжекции,
въпреки че в преглед на Cochrane
при инжекции в рамото не показва клинични предимства на насоченото инжектиране. За предпочитане е инжекциите в малките
пръсти да се извършват от ревматолог.
Препоръка 8. Пациентите с ОАР не трябва да бъдат
лекувани с конвенционални
(csDMARD) или биологични
(bDMARD) болест-модифициращи антиревматични лекарства
Тази препоръка е нова и е добавена след резултатите от няколко проучвания, показващи липсата на ефикасност на csDMARD/
bDMARD. В клиничната практика на тежките случаи на възпалителен, често ерозивен ОАР понякога се предписват csDMARDs
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или дори bDMARD. Предходните препоръки обаче не включват
съвети за употребата на тези лекарства поради липса на доказателства по това време.
Проучвания, изследващи ефикасността на hydroxychloroquine,
различни TNF-инхибитори и анти-интерлевкин-1 не демонстрират ефикасността на тези антиревматични лекарства при пациенти с ОАР. Изследвания, проучващи methotrexate, sulfasalazine
или colchicine, не са провеждани.
Две клинични изпитвания изследват пероралните КС в ниска доза (3-5 mg дневно), едното в комбинация с dipyridamole,
но достигат до противоречиви
заключения. Доказателствата за
краткосрочната употреба на перорални КС следователно е все
още двусмислена, като към този
момент няма доказателства да се
препоръчват КС за продължителни периоди от време при пациентите с ОАР.
Препоръка 9. Трябва да се
обмисли хирургична намеса
при пациенти със структурни увреждания, когато другите използвани терапевтични
възможности не са достатъчно ефективни за облекчаване
на болката. Трапециектомията
трябва да влезе в съображение
при пациентите с ОА на основата на палеца, а артродезата
или артропластика при пациенти с интерфалангеален ОА
Тази препоръка е леко променена в сравнение с 2007 г., като
не са провеждани плацебо-контролирани проучвания, така че тя
остава най-вече базирана на експертно мнение.
Хирургическите
интервенции са най-вече ефективни за облекчаване на болката и са помалко ефикасни за подобряване на функцията (експертно мнение). Хирургията трябва да бъде
обмисляна само при постоянно симптоматични пациенти със
структурни аномалии, въпре-

ки конвенционалните лечения,
включително нефармакологични
и фармакологични терапии.
Допълнително, препоръката не
се фокусира единствено върху
ОА на основата на палеца както предходната, тъй като операцията може да бъде важна възможност за лечение при случаите с тежък болезнен интерфалангеален ОА.
Хирургическите интервенции
варират за различните стави на
ръката.
Артропластиката
(обикновено със силиконови импланти) е
предпочитана хирургична техника за проксималните интерфалангеални стави (PIP), с изключение
на PIP-2, за които може да обмисли артродеза.
Артродезата е препоръчителният подход за дисталните интерфалангеални стави. Няма публикувани досега контролирани проучвания за операции при интерфалангеален ОА.
Важно е пациентите да получават адекватна рехабилитация
след операцията.
Остеотомията е премахната от
препоръката, тъй като е остаряла
техника за лечение на ОАР.
Препоръка 10. Дългосрочното проследяване на пациентите с ОА трябва да се адаптира
към индивидуалните нужди на
пациента
В предходните насоки не е
включена препоръка за проследяването. Поради липсата на доказателствата за съотношението цена-ефективност на дългосрочно проследяване, не може да
бъде изведено основано на доказателстватa становище.
ОАР е хетерогенно заболяване и пациентите са разнообразни, което води до създаване на
тази обща препоръка. Индивидуалните нужди, които са от значение при оценката на необходимостта от проследяване включват
тежест на симптомите, ерозивно
заболяване, фармакологична те-
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рапия, която се нуждае от преоценка и желанията и очакванията
на пациента.
Обсъдено е дали при ерозивнен ОА винаги има нужда от дългосрочно проследяване. Въпреки
доказателствата, че тези пациенти имат повече клинична и структурна прогресия, работна група
възприема, че понастоящем проследяването не добавя допълнителна полза.
При липсата на болест-модифициращо лечение, целите на
проследяване се различават от
тези при много други ревматични заболявания. Проследяването
вероятно увеличава придържането към нефармакологичните терапии като упражнения или ортези
и осигурява възможност за преоценка на лечението (ревизия на
ортези или коригиране на фармакологичното лечение).
За повечето пациенти, стандартното рентгенологично проследяване не е от полза към момента. Не е задължително проследяването да се извършва от
ревматолог. В кой момент точно другите здравни специалисти
трябва да насочат пациента обратно към ревматолога трябва да се
разглежда на индивидуално ниво.
(ЕП)
* Остеоартритът на ръката (ОАР) е често
мускулноскелетно заболяване, като разпространението му се повишава стръмно с увеличаване на възрастта. Болестта се асоциира с болка в ръката, скованост, функционално ограничение, намалена сила на захващане и влошено качество на живот. Клиничните белези на заболяването включват
нарастване на костите и деформации на
ставите на ръката, понякога придружени от
оток на меките тъкани. OAР има променлив
ход на протичане.
** Кетопрофен гел 2,5% на Вифарма е
регистриран в България за симптоматично
лечение на болка и оток при възпалителни
заболявания и травми на ставите, ставните
връзки, сухожилията и мускулите (артрит,
периартрит, тендинит, бурсит, изкълчвания,
контузии, увреждания на менискусите,
схващания на врата, лумбаго) www.bda.bg
Използван източник:
1. Kloppenburg M., Kroon F., Blanco F. et al.
2018 update of the EULAR recommendations
for the management of hand osteoarthritis.
Ann Rheum Dis 2018;0:1–9 https://ard.bmj.
com/content/early/2018/08/27/annrheumdis-2018-213826
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Уринна
инконтиненция – нови
указания
Нови указания на Women’s
Preventive Services Initiative
(WPSI) препоръчват годишен
скрининг за симптоми на уринна инконтиненция (УИ) при
всички жени. Цел на проследяването е да се установи наличие на оплаквания, свързани
със състоянието, както и доколко то повлиява всекидневната им
активност и качеството
на живот, според статии, публикувани в списание Annals of Internal
Medicine (1, 2).
УИ е неволево изпускане на урина, което
има три основни характеристики: неотложност,
стрес-инконтиненция
или смесен вид. Състоянието засяга около половината жени, като честотата му се увеличава
с напредването на възрастта, варираща от 13%
(при млади нераждали
жени), 25% (при жени в репродуктивна възраст), 47% (в средна възраст), 55% (в периода на
постменопауза), и 75% (в старческа възраст).
От симптоматичните жени,
32-51% имат епизоди всеки ден,
а 20-32% - всяка седмица. При
мъже, честотата на УИ е два
пъти по-ниска от тази при жени.
Американската Agency for
Health Care Policy and Research
(AHCPR, www.ahrq.gov) дефинира четири типа УИ: стрес-инконтиненция; неотложна; смесена и преливна. Някои автори
включват функционалната урин-
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на инконтиненция като пети
тип:
l
стрес-инконтиненцията
(stress - SUI) се характеризира с неволево отделяне на урина, свързано с повишено интраабдоминално налягане при смях,
кихане, кашляне или физическо
натоварване
l неотложната инконтиненция (urge - UUI ) е неволево отделяне на урина, което е предхождано от неотложен позив за
уриниране
l смесената форма (mixed
- MUI) е комбинация от стресинконтиненция и неотложна инконтиненция

l функционалната инконтиненция е неспособност за задържане на урина по причини,
които не включват невро-урологична дисфункция или нарушения в долните отдели на уринарния тракт
УИ повлиява неблагоприятно
физическото, психологическото
и социалното състояние, и нарушава сексуалната функция.
Медицински състояния, свързани със заболяването, са инфекции на уринарния тракт, кожни
улцерации и фрактури поради
падания в резултат на опит за
избягване на неотложните епи-
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зоди на инконтиненция.
Важни рискови фактори за
УИ са затлъстяването и вагиналното раждане. Симптоматиката е свързана с някои потенциално модифицируеми рискови
фактори, като тютюнопушене,
повишена консумация на кофеин, диабет, депресия, атрофия
на влагалището и запек, а също
и рискови фактори, като менопауза, извършена хистеректомия, когнитивни и функционални нарушения, хронични заболявания.
Въпреки високата честота и
неблагоприятните ефекти върху
здравето и всекидневната активност, жените рядко съобщават за състоянието,
поради което то обикновено се диагностицира по-късно. Резултатите
от проучване показват,
че около 55% от жените с УИ не съобщават за
симптомите, поради неудобство.
Симптомите на инконтиненция могат да се повлияят и лекуват с промени в поведението, нефармакологична и медикаментозна терапия, както и чрез хирургична интервенция, в зависимост
от тежестта на оплакванията и предпочитанията
на пациентката.
Ранните интервенции могат
да забавят прогресията на заболяването, да подобрят в средносрочен и дългосрочен план качеството на живота, и да ограничат необходимостта от покомплексно и скъпо лечение.
Настоящите препоръки за базирани на 17 проучвания, които
оценяват диагностичната точност на 18 анкети за скрининг
на инконтиненция, сравнени с
резултати от клиничния преглед
и резултатите от диагностичните тестове. В различните изследвания са обхванати между
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69 и 1911 жени от първичната
помощ, клиники по гинекология
или урогинекология в Австрия,
Великобритания, Дания, Норвегия, Финландия, САЩ и Австралия.
Според авторите на новите
указания, макар да е трудно да
се определят минимални интервали за проследяване, високата
честота на заболяването, множествените рискови фактори и
нежеланието на повечето пациентки да споделят оплаквания
в ранните фази, прави разумна
препоръката за годишен скрининг.
Макар че основните рискови фактори са повече вагинални
раждания, напреднала възраст и
затлъстяване, те не трябва да се
използват като лимит за проследяване. Скринингът трябва да е
насочен към типа и степента на
инконтиненция и доколко симптоматиката повлиява всекидневната активност и качеството на живот.
В уводна статия в същия
брой на Annals of Internal
Medicine, Bell и Davis от
Monash University в Мелбърн
поставят под съмнение точността на прилаганите в момента анкети за идентифициране на
инконтиненция при жени в първичната помощ, поради наличието на ограничен брой проучвания и системни обзори в тази
област (3).
Липсват и директни изследвания, които да анализират
предимствата и недостатъците на скрининга за намаляване на неблагоприятните ефекти. За пример те дават рандомизирано клинично проучване
за скрининг за овариален карцином с ултразвук и CA-125,
резултатите от което показват
по-висока честота на диагностицирано и лекувано заболяване в групата със скрининг,
но на фона на значително повече усложнения.

Липсата на общоприета анкета за скрининг в общата популация води до немалък брой фалшиво позитивни резултати и ненужни диагностични и терапевтични процедури.
Резултатите от рандомизирани и обсервационни проучвания
показаха, че редукцията на телесното тегло подобрява симптомите на УИ при жени със затлъстяване и особено при тези
със стрес-инконтиненция.
Поведенческата терапия и
тренировките на мускулите на
тазовото дъно водят до значително повлияване и облекчаване на симптоматиката, както и
до подобрение на качеството на
живот, в сравнение със съответните контроли. В тези изследвания, тренировките на мускулите на тазовото дъно се дефинират като програма за повторяеми волеви контракции на мускулите на тазовото дъно, които се ръководят от медицински
специалист.
Медикаментозната терапия е
по-ефикасна отколкото плацебо по отношение на подобрението на континенцията, но значимостта на постигнатия ефект
не е голяма (разлика в абсолютния риск <20% за всички медикаменти).
Интравагиналните и интраутеринните устройства за лечение на инконтиненция са с недоказан в клинични изпитвания
ефект. Хирургични интервенции
се препоръчват при жени, чиито
симптоми не се повлияват достатъчно с консервативна терапия, но могат и да са първа линия терапия в зависимост от тежестта на симптоматиката. (ИТ)
За допълнителна информация:
Уринна инконтиненция - патофизиология
и терапия. MD, април 2014, бр. 2 www.
spisaniemd.bg
Неоперативно
лечение
на
уринната
инконтиненция при жени. MD, юни 2016,
бр. 3
Използвани източници:
1. O'Reilly N., Nelson H., Conry J. et al;
Women's Preventive Services Initiative.
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Screening for urinary incontinence in women: A recommendation from the Women's
Preventive Services Initiative. Ann Intern
Med 2018; 169: 320-328 http://annals.org/
aim/fullarticle/2697085/screening-urinaryi nc ont i nenc e - women - re c om mend at ion from-women-s-preventive-services
2. Nelson H., Cantor A., Pappas M. et al.
Screening for urinary incontinence in women: A systematic review for the Women's
Preventive Services Initiative. Ann Intern
Med 2018; 169: 311-319 http://annals.org/
aim/article-abstract/2697084/screeningurinary-incontinence-women-systematicreview-women-s-preventive-services
3. Bell R. et Davis S. Routine screening
for urinary incontinence in women: Caution advised. Ann Intern Med 2018; 169:
345-346 http://annals.org/aim/article-abstract/2697086/routine-screening-urinaryincontinence-women-caution-advised

Терапия
на метастастазирал
карцином на
простатата,
нелекуван
с кастрация
– нови
указания
Добавянето на abiraterone
или docetaxel към конвенционална андроген-депривационна
терапия (ADT) подобрява значително общата преживяемост
при мъже с новодиагностициран метастатичен рак на простатата (mNCPC), нелекуван
преди това с кастрация, според
новите стандарти на American
Society of Clinical Oncology
(ASCO), публикувани в Journal
of Clinical Oncology (1).
Ракът на простатата е найчестото злокачествено заболяване при мъжете (19% от всички новодиагностицирани неопластични заболявания), който е отговорен за около 8% от

55

CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 56

УРОЛОГИЯ
смъртните случаи в резултат на
злокачествени заболявания.
Съгласно определението на
Prostate Cancer Working Groups
2 и 3, диагнозата „клинично
метастазирал карцином, нелекуван с кастрация” се поставя
при нива на тестостерон >0.5
ng/ml.
„Новите допълнителни терапии могат да променят значително крайния изход при мъже,
които са с новодиагностицирано
метастатично заболяване. Наличието на два стандарта за лечение дава възможност за избор
според преценката на лекаря и
желанията на пациента,” според
д-р Michael Morris от Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center и
водещ автор на новите указания.
Тези пациенти е възможно да
са получили (или да не са получили) ограничен курс ADT за
по-ранни стадии на заболяването.
Исторически
погледнато, стандартното лечение на
mNCRPC е ADT до установяване на прогресия, когато състоянието се описва като „метастатичен кастрационно-резистентен рак на простатата” (mCRPC)
и налага ADT да се комбинира с
допълнителна терапия.
Основни проблеми, разгледани в новия стандарт, са:
l съществува ли предимство
по отношение на общата преживяемост, свързано с добавянето
на docetaxel или abiraterone към
ADT при mNCPC?
l показатели за краен изход,
които представляват интерес:
период без прогресия на заболяването, период до неуспех
от лечението, нива на простатно-специфичния антиген (PSA),
общ отговор към терапията, качество на живот.
Три проспективни рандомизирани клинични проучвания
(GETUG-AFU 15, STAMPEDE и
CHAARTED) изследват общата
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преживяемост при добавянето
на docetaxel към ADT. Резултатите от тях показват удължаване на общата преживяемост с 13
месеца (в CHAARTED, n=790)
и 10 месеца (в STAMPEDE,
n=2 962) при добавянето на
docetaxel, в сравнение с ADT,
докато данните от GETUG-AFU
15 са негативни.
LATITUDE (n=1 199) и
STAMPEDE (n=1 917) дават
предимство по отношение на общата преживяемост при добавянето на abiraterone с prednisone
(или prednisolone) към ADT, в
сравнение с ADT.
ADT плюс abiraterone (или
docetaxel) при новодиагностициран mNCPC има предимства
по отношение на преживяемостта, в сравнение със самостоятелното приложение на ADT.
Най-значимите данни за ползите от docetaxel са при мъже
с de novo високо обемно (според CHAARTED) метастатично
заболяване. Подобни предимства са наблюдавани при приложението на abiraterone при високорискови пациенти (според
LATITUDE) и при болни с метастатично заболяване (според
STAMPEDE).
ADT плюс abiraterone и ADT
плюс docetaxel не са сравнявани директно, поради което не е
ясно доколко някои мъже биха
имали полза от единия или другия режим. При вземането на
решение за терапия трябва да се
имат предвид наличието на съпътстващи заболявания, токсичността на използваните средства, качеството на живот и цената на терапията.

Новите
препоръки
на ASCO:
1. Docetaxel и abiraterone са
два отделни стандарта за лечение при mNCPC. Прилагането
на двата стандарта в комбинация или на серии не е изслед-
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вано и по тази причина не може
да се препоръча определен избор.
2. ADT плюс docetaxel:
l при мъже с mNCPC и висок обем на заболяването (според CHAARTED), които са кандидати за лечение с химиотерапия, може да се предложи добавяне на docetaxel към ADT
l на пациенти с mNCPC и нисък обем на заболяването (според CHAARTED), които са кандидати за химиотерапия, може
да се предложи комбинация от
docetaxel плюс ADT
l подходящият режим на
docetaxel e шест дози от 75 mg/
m2, приложени на всеки три
седмици, самостоятелно (според CHAARTED) или в комбинация с prednisolone (според
STAMPEDE)
3. ADT плюс abiraterone:
l при мъже с високо рисков
de novo mNCPC, към ADT може
да се добави abiraterone (според
LATITUDE)
l при мъже с ниско рисков
de novo mNCPC, към ADT може
да се добави abiraterone (според
STAMPEDE)
l
подходящият
режим
на abiraterone e 1000 mg с
prednisolone (или prednisone 5
mg) веднъж дневно до започването на терапия за mCRPC.
(ИТ)
GETUG-AFU 15 - Groupe d’Etude des
Tumeurs Uro-Genital–Association Francaise
d’Urologie
CHAARTED - Chemohormonal Therapy versus Androgen Ablation Randomized Trial for
Extensive Disease in
Prostate Cancer
STAMPEDE - Systemic Therapy in Advancing or Metastatic Prostate Cancer: Evaluation of Drug Efficacy
LATITUDE - A Randomized, Double-blind,
Comparative Study of Abiraterone Acetate
Plus Low-Dose
Prednisone Plus ADT Versus ADT Alone in
Newly Diagnosed Subjects With High-Risk,
Metastatic Hormone-naive Prostate Cancer
Използван източник:
1. Morris M., Rumble B., Basch E. et al.
Optimizing anticancer therapy in metastatic non-castrate prostate cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol 2018
http://ascopubs.org/doi/pdf/10.1200/
JCO.2018.78.0619
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Скрининг
за колоректален карцином
– нови
указания
Скринингът за колоректален
карцином (colorectal cancer - CRC)
трябва да започва от 45-годишна
възраст при хора със средна степен на риск, вместо сегашната граница от 50 години, според новите указания на American Cancer
Society (ACS) (1).
CRC е четвъртото по честота диагностицирано злокачествено заболяване в развитите страни и една от водещите причини за
фатален изход от неоплазми. През
последните десетилетия и особено
след 2000 година се наблюдава намаление на честотата и смъртността от заболяването при хора над
55-годишна възраст, което се дължи както на намаление на рисковите фактори, така и на въвеждането
на програми за скрининг.
Най-честите рискови фактори
за CRC в развитите страни са: тютюнопушене, затлъстяване, висока
консумация на алкохол и преработени месни продукти, ниска консумация на плодове и зеленчуци, намалена физическа активност.
Смята се, че изброените рискови фактори за причина за 50-58%
от случаите на CRC. Риск за развитие на CRC има при някои наследствени състояния, фамилна обремененост, някои заболявания (хронични възпалителни дебелочревни
заболявания и диабет тип 2), предходна лъчетерапия на корема или
малкия таз.

Новите препоръки:
l Хора на възраст >/=45 години

със средна степен на риск за CRC
трябва да се изследват с високочувствителни тестове на изпраж-

нения или структурно (визуално
изследване), в зависимост от предпочитанието на пациента и наличните възможности. Като част от
процеса на скрининг, всички положителни резултати от лабораторни
тестове трябва да се последват от
колоноскопия
l ACS препоръчва скринингът
за CRC във възрастовата група
75-85 години да се индивидуализира на основата на предпочитанията на пациента, очакваната продължителност на живота, общото
здравно състояние и резултатите
от предходните изследвания
l ACS не препоръчва продължаване на скрининга след 85-ата
година

Варианти за скрининг
на CRC:
1. Лабораторни изследвания:
l фекален имунохимичен тест
(FIT) всяка година
l високочувствителен, базиран
на гуаяк (guaiac), тест за окултни
кръвоизливи всяка година
l мултитаргетна ДНК в изпражненията на всеки три години
2. Структурни изследвания:
l колоноскопия – веднъж на 10
години
l компютърно томографска
(СТ) колонография – веднъж на
пет години
l флексибилна сигмоидоскопия
– веднъж на пет години
1. Колоноскопията е най-често
прилаганият метод за скрининг на
CRC в развитите страни. Той позволява директна визуализация на
целия колон, като в същото време
дава възможност за вземане на биопсия или отстраняване на полипи.
Колоноскопията се използва и за
допълнително диагностично уто-
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чняване на пациенти, които имат
положителни резултати от лабораторните тестове.
Методът има чувствителност
75-93% и специфичност 94% при
диагностицирането на аденоми с
големина >6 mm, като за аденоми с големина >1 см чувствителността е 89-98% със специфичност
89%.
Провеждането на колоноскопия
веднъж на 10 години във възрастовата граница 50-75 години намалява честотата на CRC с 62-88% и
смъртността с 79-90%, което отговаря на предотвратени 22-24 случаи на фатален изход от заболяването на всеки 1 000 изследвани.
Свръхдиагностицирането и отстраняване на малки полипи, при
които има малка вероятност за
прогресиране до злокачествено
заболяване, повишава рисковете,
свързани с полипектомия, както и
води до ненужни препоръки за поинтензивно проследяване.
Основните рискове, свързани с
колоноскопията, включват перфорация и кървене, които са по-чести при извършването на полипектомия. Смята се, че рискът за перфорация е около 4 на 10 000 колоноскопии, а рискът за значимо
кървене – около 8 на 10 000 колоноскопии. Рискът за тези усложнения се увеличава при пациенти в
напреднала възраст и със съпътстващи заболявания.
2. СТ колонографията (CTC),
наричана още „виртуална колоноскопия”, представлява получаването на триизмерни образи на
колоректалия лумен чрез СТ, които преди въвеждането на метода в
клиничната практика можеха да се
получат само чрез колоноскопия.
Резултатите от системен обзор
и мета-анализ на 49 клинични проучвания, които използват като референтен стандарт колоноскопията, показаха, че чувствителността
нa CTC при установяване на CRC
е 96.1%, а чувствителността за диагностициране на аденоми >6 mm
варира от 73% до 98% със специ-
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фичност 89-91%.
ACS препоръчва скрининг за
CRC със CTC на всеки пет години във възрастовата група 4575 години.
Неблагоприятните
странични
ефекти на CTC могат да са свързани с недобра подготовка на червата и включват коремна болка, болка по време на прегледа, вазовагален синкоп или пре-синкоп.
Потенциално по-сериозни (но и
по-редки) са перфорация (честота около 2 на 10 000 процедури)
и вероятно индуциране на карцином в резултат на многократна радиационна експозиция.
В тази връзка, през последните
години дозата на облъчване бе намалена от <1 до 2 mSv, което е помалко от годишната експозиция на
общия радиационен фон (3-5 mSv).
Пациенти, при които се диагностицират полипи със значими размери, подлежат на последваща колоноскопия. При добра координация, тя може да се извърши в същия ден, без необходимост от повторна подготовка.
3. Флексибилната сигмоидоскопия (FS) е първият директен

визуален метод, изследващ долния
лумен на колона, който е ефективен за скрининг на CRC. Обикновено се провежда без необходимост от седиране и с по-ограничена подготовка на червата. Провеждането на FS намалява честотата на смъртността от CRC при
дистални, но не и при проксимал-

ни форми на заболяването.
Резултатите
от
17-годишно проследяване на UK Flexible
Sigmoidoscopy показаха, че методът води до намаление на CRC с
26%, а на смъртността от заболяването – с 30%. Подобни са и
данните от 12-годишно норвежко проучване: намаление на CRC
с 21% и на смъртността – с 27%.
Приложението на FS като метод за

скрининг на CRC през последните
години намаля, поради по-широкото навлизане на колоноскопията.
ACS препоръчва скрининг
за CRC с FS на всеки пет години във възрастовата група 45-75
години. (ИТ)
Използван източник:
1. Colorectal cancer screening for average-risk
adults: 2018 guideline update from the American
Cancer Society https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/epdf/10.3322/caac.21457

Предиктори
за усложнения
след коремни
онкологични
операции
Напреднала възраст, физикален статус по ASA >/=3, предоперативни стойности на хемоглобина </=120 g/l, необходимостта
от инфузия на колоидни разтвори, кръвозагуба >500 ml, общо

Колоректалният карцином засяга по-често млади хора
Честотата на колоректалния карцином (CRC) се e увеличава с 1% до 2.4% годишно в сравнение със средата на
80-те години на миналия век във възрастовата група от
20 до 39 години и с 0.5% до 1.3% в сравнение със средата на 90-те години във възрастовата група 40 до 54 години. Честотата на ректалния карцином се е повишила найизразено (с 3.2% годишно за периода 1974–2013 във възрастовата група 20–29 години).
Хората, родени след 1990 година, имат около два пъти повисок риск да развият CRC на по-млада възраст, отколкото тези, родени през 1950 (IRR, 2.40; 95% CI, 1.11-5.19),
както и четири пъти по-висок риск за ранен ректален карцином (IRR, 4.32; 95% CI, 2.19-8.51).
Честотата на CRC се е повишила рязко във възрастовата
група под 50 години, въпреки че причината за това е неизвестна. Повишената честота на заболяването при млади хора е особено тревожна.
Общопрактикуващите лекари трябва да обръщат внимание на всички случаи с гастроинтестинално кървене, което може да бъде първа проява на злокачествено заболяване на гастроинтестиналния тракт. Диагнозата при подобни случаи най-често е „вътрешни хемороиди“, което води
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до късно откриване на карцинома.
Синдром на Lynch (наследствен неполипозен колоректален карцином, автозомно доминантно унаследяване). Фамилната анамнеза е витална за избягване на напредналите
случаи на CRC при млади хора. Около 3 до 5% от всички
случаи на CRC се дължат на синдром на Lynch, като от
20 до 80% от хората с този синдром развиват CRC.
Фамилна анамнеза:
l Родственик по първа линия с колоректален карцином
на възраст под 50 години
l Наличие на друг карцином – ендометриален, стомашен,
овариален, на уринарния или на хепатобилиарния тракт
Колоноскопия при пациентите с висок риск трябва да се
провежда на всяка една до две години, като началният
скрининг се извършва на възраст 20-25 години или пет
години преди възрастта, на която е бил диагностициран
родственикът по първа линия с CRC.
При пациенти, при които се подозира CRС, и имат фамилна анамнеза за този вид карцином, се препоръчва
провеждането на генетичен тест (MLH1, MSH2, MSH6,
PMS2 и EPCAM) за потвърждаване на наличието на
синдром на Lynch.
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количество инфузирани разтвори
и епизоди на интраоперативна хипотония, налагаща приложение на
вазопресори, са най-важните предиктори за значими следоперативни усложнения при коремни операции по повод на солидни злокачествени тумори (1).
През последните години, преживяемостта при злокачествени
заболявания се увеличи в резултат на напредъка в диагностичните и терапевтичните интервенции,
както и на въвеждането на протоколи за периоперативни грижи.
Оперативното лечение е основно в терапията на солидни неоплазми. За съжаление, тази група
пациенти се характеризира с висок оперативен риск поради нарушения в имунната система, намалени физиологични резерви, голяма продължителност на хирургичната интервенция и значителна
кръвозагуба, често налагаща хемотрасфузия.
Следоперативните
проблеми
при пациенти със солидни абдоминални тумори включва по-висока смъртност, по-продължителен
престой в интензивни отделения и
по-високи болнични разходи.
Периоперативните
усложнения имат негативен ефект върху
качеството на живот, като могат
да отложат (или забавят) по-нататъшната терапия (например адювантна химиотерапия).
Затова, от особена важност е
превенцията на усложнения, за
което е необходимо идентифицирането на предиктивни фактори
за неблагоприятен следоперативен изход. Правилната предоперативна оценка и стратифицирането
на риска спомагат за по-точно определяне на следоперативното поведение. От особено значение е
повлияване на модифицируемите
рискови фактори с цел намаление
на усложненията.
Настоящето проучване е проспективно и обсервационно, и
обхваща болни със злокачествени заболявания, подлежащи

на планови коремни операции в
University of Sao Paulo за периода 2011-2013. Включени са пациенти, които отговарят на следните критерии: възраст >18 години; диагностицирана солидна неоплазма; планова отворена коремна
операция. Изключени са пациенти
за спешни интервенции или палиативни процедури.
Основният композитен показател за краен изход е включвал
обща смъртност до 30-ия ден и
наличието на инфекциозни, сърдечносъдови, дихателни, неврологични, бъбречни и хирургични усложнения. С прилагането на унивариантен анализ и множествена
логистична регресия са идентифицирани предиктивните фактори за
значими следоперативни усложнения.
Анализирани са данните на
общо 927 пациенти (средна възраст 59.7 години, 47% мъже) като
в окончателния анализ са включени 308 болни, отговарящи на предварително зададените критерии.
Оперативните интервенции са
включвали: колоректална хирургия; хистеректомия; гастректомия;
чернодробна резекция; оперативни интервенции върху панкреаса;
резекция на черва; езофагектомия; цистектомия; билиарно-ентерични анастомози; циторедукция;
експлоративна лапаротомия.
Резултатите показват, че в рамките на 30-дневния следоперативен период, 106 пациенти (34.4%)
са развили поне едно значимо усложнение, а 32 (10.4%) – поне две
значими усложнения. Регистрирани са седем смъртни случаи
(2.3%) и значими следоперативни
усложнения: бъбречни (13%), хирургични (9.4%), сърдечносъдови
(9.1%), инфекциозни (5.5%) и дихателни (4.5%) усложнения.
Според засегнатата органна
система, настъпилите усложнения
са:
l бъбречни: остро бъбречно
увреждане
l хирургични: дехисценция на
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анастомоза или оперативна рана;
хирургична инфекция; необходимост от реоперация
l сърдечносъдови: остър миокарден инфаркт; кардиогенен
шок; инсулт
l инфекциозни: тежък сепсис и
септичен шок
l дихателни: остра дихателна
недостатъчност; пневмония; необходимост от продължителна (>48
часа) апаратна вентилация
Пациентите, които са развили усложнения, са били: по-възрастни (63.3 срещу 57.8 години,
р<0.001); с по-лош функционален статус; с по-висока честота
на коронарна болест (11.3% срещу 4%, р=0.013) и сърдечна недостатъчност (13.2% срещу 5.4%,
р=0.018); с по-висока честота на
хронично бъбречно заболяване
(32% срещу 15.8%, р=0.001).
Честотата на метастатично заболяване е била сходна между
групите. За наблюдавания период
са установени седем смъртни случаи, като всичките са се дължали на развитието на септичен шок
(един от белодробен произход, четири от коремен произход и два
от полиорганна недостатъчност).
Авторите са извършили множествен логистичен регресионен
анализ за определяне на предиктивните фактори за развитие на
значими усложнения след коремни
операции за отстраняване на солидни злокачествени тумори. Групата с настъпили значими усложнения се е различавала от групата
без значими усложнения по следните показатели:
l наличие на предоперативна
анемия (Hb<120 g/l) (39.6% срещу 25.7%, р=0.012)
l функционален клас по ASA
>/=3 (32% срещу 13.8%, р <0.001)
l по-честа необходимост от инфузия на колоидни разтвори (68%
срещу 47.5%, р=0.001)
l по-честа необходимост от
приложение на вазопресори, поради настъпила хипотония (22.6%
срещу 2%, р<0.001)
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l по-голямо количество интраоперативно инфузирани интравенозни разтвори (5 l срещу 3.1 l,
p<0.001)
l по-висока честота на интраоперативно кървене (47.1% срещу
18.8%, р<0.001)
l по-висока необходимост от
трансфузия на еритроцитна маса
(19.8% срещу 3.5%, р<0.001)
l по-продължително оперативно време (315 min срещу 247 min,
p<0.001)
l по-продължителен престой в
интензивни отделения (3.8 срещу
1.8 дни, р<0.001)
l по-продължителен болничен престой (12.8 срещу 6.9 дни,
р<0.001)

Обсъждане
Резултатите от проучването показват, че като се изключи възрастта и функционалният клас по
ASA, всички фактори за значими
следоперативни усложнения (предоперативна анемия и интраоперативно кървене, приложението
на водно-електролитни и колоидни разтвори, необходимостта на
вазопресори) са модифицируеми.
Това има особено значение, като
се знае, че същите тези фактори
са предиктори и за фатален изход.
Изготвянето на периоперативна стратегия, базирана на корекция на предоперативната анемия,
ефективна хемостаза по време на
хирургичната интервенция и контролът върху хемодинамиката, подобряват крайния изход при пациенти, подложени на големи планови коремни онкологични операции.
Предоперативната анемия е
свързана с повишена 30-дневна
следоперативна смъртност и сърдечносъдови събития при пациенти, подложени на оперативни интервенции, особено при болни с
предходни сърдечносъдови заболявания. Според проучвания, ниските предоперативни стойности
на хематокрита повишават честотата на следоперативна пневмония и удължават болничния престой.
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Предоперативната анемия е
рисков фактор за следоперативна
анемия и повишена необходимост
от периоперативна хемотрансфузия, което от своя страна е свързано със следоперативни усложнения.
Инфузията на големи количества водно-електролитни разтвори
води до повишена честота на тежки следоперативни усложнения
(интерстициален едем, нарушения
в микроциркулацията, тъканна хипоксия, органна недостатъчност).
Според някои автори, прилагането на рестриктивна стратегия
по отношение на инфузионната
терапия, може да е от полза при
пациенти, подложени на големи
коремни оперативни интервенции.
Настоящето проучване показва, че наличието на позитивен баланс >1100 ml/24 часа в рамките на първите три дни от престоя в интензивни отделения, е независим предиктивен фактор за
смъртността при болни със злокачествени заболявания. Поради
това се препоръчва рестриктивен
подход по отношение на инфузионната терапия с цел избягването
на обемното обременяване на пациентите.
Необходимостта от интраоперативна инфузия на колоидни разтвори също е независим фактор,
свързан със следоперативни усложнения. Според нови изследвания, това най-вероятно се дължи
на настъпването на бъбречна дисфункция при пациенти със сепсис.
Развитието на интраоперативна
хипотония, която налага приложението на вазопресори, е идентифицирана като независим предиктивен фактор за влошен следоперативен изход.
Освен това, коремните онкологични операции се характеризират с продължителна и екстензивна резекция, която е свързана със
значителна кръвозагуба, органна
исхемия, реперфузионно увреждане и необходимост от хемотрансфузия.
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Всичко това може да доведе до
значително изразен синдром на
системния възпалителен отговор
(SIRS) и вазодилатативен шок.
Свързаната със SIRS сърдечносъдова недостатъчност води до следоперативна органна недостатъчност, тежки усложнения и повишена смъртност.
Друг важен извод от проучването е, че кръвозагуба >500 ml е
свързана със следоперативни усложнения. Ексцесивната кръвозагуба може да доведе до органна недостатъчност в резултат на нарушен баланс кислородна доставка/
кислородна консумация, тъканна
хипоксия и възпалителен отговор.
Голямата интраоперативна кръвозагуба е значителен рисков
фактор за постоперативна анемия
и необходимост от хемотрансфузия, като и двете са свързани с
повишена честота на тежки следоперативни усложнения, удължен болничен престой и повишена смъртност.
Напредналата възраст и физикален статус ASA >3 са независими характеристики, свързани със следоперативни усложнения. Връзката между напредналата възраст и наличието на съпътстващи заболявания с неблагоприятния следоперативен изход е доказана отдавна.
Промяната в демографската характеристика на развитите общества доведе до по-голям брой болни над 65-годишна възраст, които имат необходимост от големи
оперативни интервенции.
В настоящето проучване, средната възраст на групата пациенти
с тежки усложнения е 63.3 години, което е със седем години повече от групата без усложнения.
Основната причина за тези резултати е намаляването на физиологическия резерв с напредването
на възрастта. (ИТ)
Използван източник:
1. Simoes C., Carmona M., Hajjar L. et al. Predictors of major complications after elective abdominal surgery in cancer patients BMC Anesthesiology 2018 18:49 https://bmcanesthesiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12871-018-0516-6
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Новини
от ЕМА
Нови
медикаменти
Европейската
лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.
europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:
l Tegsedi (inotersen) на Akcea
и Ionis за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) – рядко наследствено заболяване, водещо до натрупване на амилоид в периферната нервна система и вътрешните органи.
Прогресиращото натрупване
на амилоидни депозити в тъканите води до сензорни, моторни и автономни нарушения, което предизвиква постепенна инвалидизация. До момента липсваше специфична терапия на заболяването, от което страдат около
50 000 души в света.
Inoteresen блокира продукцията на протеина TTR, като в клинични проучвания намалява значително нивата му, независимо
от типа мутация или стадия на
заболяването. След одобрението
от ЕМА, медикаментът ще може
да се прилага при полиневропатия в стадий 1 или 2 при пациенти с hATTR.
l Onpattro (patisiran) на
Alnylam за лечение на наследствена
транстиретин-медиирана амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти със полиневропатия в стадий 1 или 2. Наличието на мутирал ген за TTR води
до натрупване на протеинови
фрагменти като амилоидни депозити в различни органи.
Активната субстанция на медикамента предизвиква значително намаление на серумния
TTR, а оттам и намаление на
амилоидните депозити.
Резултатите от клинични про-

учвания показват, че Onpattro
има значими клинични ефекти
върху неврологичната компонента на заболяването и качеството
на живот. Най-честите нежелани
странични ефекти са периферни
отоци и реакции, свързани с инфузията на медикамента.
l Xerava (eravacycline) на
Tetraphase Pharmaceuticals за лечение на усложнени интра-абдоминални инфекции при възрастни пациенти. Активната субстанция на медикамента е флуороциклин, който принадлежи към
тетрациклиновата група антибиотици.
Eravacycline инхибира бактериалната протеинова синтеза чрез свързване към 30S рибозомната субединица. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са гадене, пов-

ръщане и флебит на мястото на
инфузията.
l Ilumetri (tildrakizumab) на
Almirall за лечение на възрастни пациенти с умерени и тежки
форми на плакатен псориазис,
които са кандидати за системна
терапия. Активната субстанция
на медикамента инхибира действието на интерлевкин 23, като по
този начин намалява освобождаването на про-инфламаторни цитокини. Най-честите странични
ефекти от терапията са: инфекции на горните дихателни пътища; гастроентерит; гадене; диария; главоболие; болка на мястото на инжектиране.
l Myalepta (metreleptin) на
Aegerion Pharmaceuticals за лечение на възрастни и деца
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над 2 години с генерализирана липодистрофия (синдром на
Berardinelli-Seip и синдром на
Lawrence), както и при възрастни и деца над 12 години с локализирана липофистрофия (включително синдром на BarraquerSimons), след неуспех от стандартна терапия.
Липодистрофията е ултра-рядко и нелечимо заболяване (1-4
на един милион), което нарушава регулацията за натрупване на
мазнини в тялото. Състоянието е
свързано с редица метаболитни
проблеми (като тежък диабет) и
нарушаване на функцията на органите.
l Selumetinib на AstraZeneca
и Merck & Co получи одобрение
като „лекарство-сирак”* за лечение на неврофиброматоза тип 1
(NF1). Заболяването се дължи на
спонтанна или наследствена мутация на NF1 гена и засяга около 1 на 3 000 новородени.
То се проявява с различни
форми: подкожна неврофиброматоза, кожни пигментации или доброкачествени тумори на обвивките на нервите (плексиформена неврофиброматоза) при около
20-50% от засегнатите.
NF1 може да доведе до редица усложнения като трудности
в обучението, нарушения в зрението, изкривяване на гръбнака, повишено артериално налягане и епилепсия. В някои случаи то повишава риска за злокачествени заболявания на мозъка и периферните нерви, както
и левкемия. Симптомите обикновено се развиват в ранно детство с различна степен на интензитет, и могат да намалят очакваната продължителност на живота с 15 години.

Нови
онкологични
медикаменти
l Braftovi (encorafenib) на
Pierre Fabre в комбинация е
binimetinib ще се прилага за ле-
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чение на възрастни пациенти с
неоперабилен или метастатичен
меланом с BRAF V600 мутация.
Активната субстанция на медикамента
инхибира
активността на BRAF V600 киназата, като по този начин блокира
MAPK пътя. Най-честите неблагоприятни ефекти от терапията са: хиперкератоза; алопеция;
отпадналост; обриви; артралгия;
суха кожа; миалгия; главоболие;
повръщане; пруритус.
l Mektovi (binimetinib) на
Pierre Fabre ще се прилага в
комбинация с encorafenib за лечение на възрастни пациенти с
неоперабилен или метастатичен
меланом с BRAF V600 мутация.
Активната субстанция на медикамента инхибира киназната активност на митоген-активираната екстрацелуларна сигнал регулиращата киназа 1 и 2 (MEK1 и
MEK2).
Най-честите нежелани странични ефекти от терапията са:
отпадналост; гадене; диария;
повръщане; отлепване на ретината; коремни болки; ставни
болки; миалгия; повишение на
креатинкиназата в кръвта.
l Imfinzi (durvalumab) на
AstraZeneca за лечение на локално авансирал, неоперабилен,
не-дребноклетъчен белодробен
карцином (NSCLC) при възрастни пациенти, чиито тумори експресират PD-L1 в над 1%
от туморните клетки, и при които заболяването не е прогресирало след проведена лъче- и химиотерапия с препарати на платината.
Активната субстанция е антинеопластично антитяло, което усилва Т-клетъчния отговор
чрез блокиране на свързването
на PD-L1 с PD-1. Най-честите
странични ефекти от приложението на медикамента са: кашлица; инфекции на горните дихателни пътища; обриви; диария.
l Verzenios (abemaciclib) на
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Eli Lilly за лечение на жени с
HR позитивен и HER2 негативен локално авансирал или метастатичен рак на гърдата, в
комбинация с ароматазни инхибитори или fulvestrant, като
първоначална
ендокринно-базирана терапия, или при жени,
които са получили предходна
ендокринна терапия. При пре- и
перименопаузални жени, ендокринната терапия трябва да се
комбинира с LHRH агонист.
Активната субстанция на медикамента е протеин киназен
инхибитор, който инхибира селективно циклин-зависимите кинази 4 и 6 (CKD4 и CKD6), което води до супресия на туморния растеж. Най-честите нежелани странични ефекти са: диария; инфекции; неутропения;
анемия; отпадналост; гадене;
повръщане; намален апетит.
l Trazimera (trastuzumab)
на Pfizer е първият онкологичен биоподобен медикамент на
компанията, който ще се прилага за лечение на HER2 позитивен рак на гърдата и HER2 позитивен метастатичен стомашен
карцином.
Одобрението на регулаторния
орган е базирано на резултатите
от проучването REFLECTIONS
B327-02, което показва клинична еквивалентност и липса на разлика в клиничните ефекти между Trazimera
и Herceptin (trastuzumab) на
Genentech. Herceptin e разработен от Genentech и е петият по
продажби медикамент в глобален мащаб за 2017 (5.9 милиарда евро).
l Lenvima (lenvatinib) на
Eisai и MSD като първа линия
терапия при неоперабилен хепатоцелуларен карцином (HCC).
Одобрението на регулаторния
орган е базирано на резултатите
от проучването REFLECT, които показват, че lenvatinib е не
по-малко ефективен от Nexavar
(sorafenib) на Bayer по отноше-

Брой 5, 2018

ние на общата преживяемост
при тази група болни (13.6 срещу 12.3 месеца), като успоредно с това подобрява периода без
прогресия на заболяването (7.3
срещу 3.6 месеца) и обективния
отговор към терапията.
Най-честите (>20%) нежелани лекарствени реакции са: хипертония; отпадналост; диария;
намален апетит; артралгия/миалгия; намаление на телесното
тегло; болки в корема; синдром
на палмарно-плантарна еритродизестезия; протеинурия; дисфония; хеморагични инциденти;
хипотироидизъм; гадене.

Нови
биоподобни
медикаменти
l Hulio (adalimumab) на
Mylan за лечение на някои възпалителни и автоимунни заболявания. Активната субстанция на медикамента е моноклонално антитяло и инхибитор на
тумор некротизиращия фактор
алфа (TNF alpha), който неутрализира биологичните му функции чрез взаимодействие с р55
и р75 рецепторите на TNF.
По този начин, adalimumab
модулира биологичния отговор,
който се индуцира или регулира от TNF alpha, включително
нивата на адхезионни молекули, отговорни за миграцията на
левкоцитите (ELAM-1, VCAM1 и ICAM-1). Hulio е биоподобен медицински продукт, който е аналогичен на референтния Humira (adalimumab) на
AbbVie, одобрен в Европа през
2003.
l Pelgraz (pegfilgrastim) на
Accord Healthcare и Udenyca
(pegfilgrasin) на ERA Consulting,
за намаление на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения
при възрастни пациенти на цитотоксична химиотерапия за лечение на злокачествени заболявания (с изключение на хронич-
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на миелоидна левкемия и миелодиспластичен синдром).
Активната субстанция на медикаментите е имуностимулант,
който принадлежи към хемопоетичните растежни фактори
(гранулоцит-колония стимулиращ фактор, G-CSF). Той увеличава продукцията и диференциацията на зрели и функционални активни неутрофили от костно-мозъчни прекурсорни клетки. Pelgraz и Udenyca са биоподобни продукти, които са аналогични на референтния Neulasta
(pegfilgrasim), одобрен в Европа през 2002.

Разширени
индикации
за приложение
l Keytruda (pembrolizumab)
на MSD е първият анти-PD-1
медикамент в Европа, одобрен в
комбинация с Alimta (pemetrexel)
и химиотерапия на основата на
препарати на платината (cisplatin
или carboplatin), като първа линия терапия на метастатичен
не-сквамозен, не-дребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC) при възрастни, чиито тумори нямат EGFR или ALK
геномна туморна аберация, независимо от PD-L1 експресията.
l Xeljanz (tofacitinib citrate)
на Pfizer ще се прилага и за улцерозен колит. Това е първата
перорална терапия и Янус киназен (JAK) инхибитор, който е
одобрен при тази група болни. В
Европа, Xeljanz е одобрен за лечение на ревматоиден артрит и
псориатричен артрит.
l Xarelto (rivaroxaban) на
Bayer в таблетки от 2.5 mg ще
може да се прилага в комбинация с acetylsalicylic acid (ASA)
за превенция на атеротромботични събития при възрастни пациенти с коронарна болест или
симптоматично периферно съдово заболяване, които са с висок
риск за исхемични събития.
l
Tafinlar
(dabrafenib)

на Novartis в комбинация с
trametinib е индициран и при
лечение на възрастни пациенти с меланом в стадий 3 с BRAF
V600 мутация, след пълна резекция.
l Nucala (mepolizumab) на
GSK ще се използва като допълваща терапия при тежка еозинофилна астма при подрастващи и
деца >6 годишна възраст.

Лекарствена
безопасност
1. ЕМА препоръча ограничаване на приложението на Xofigo
(radium-223 dichloride) при рак
на простатата (1). Медикаментът
ще може да се прилага само след
две предходни терапии за метастатичен рак на простатата или
ако не може да се използва друго лечение.
Решението
на
регулаторния орган е базирано на данни от обзор, според който приемът на Xofigo е свързан с повисок риск за фатален изход, в
сравнение с плацебо. В анализа,
болните на терапия с Xofigo и
Zytiga (abiraterone acetate) плюс
prednisone/prednisolone имат с
два месеца по-кратка преживяемост, в сравнение с тези, получавали плацебо със Zytiga плюс
prednisone/prednisolone.
Освен това, 29% от пациентите на терапия с комбинацията, включваща Xofigo, са имали фрактури, в сравнение с 11%
в контролната група с плацебо.
Последният ефект най-вероятно се дължи на кумулация на медикамента в костите, които вече
са били увредени от остеопороза
или микрофрактури. Към момента причините за по-кратката преживяемост не са напълно ясни.
ЕМА потвърди предходното
си решение Xofigo да не се прилага в комбинация със Zytiga и
prednisone/prednisolone. Медикаментът не трябва да се използва с друга системна терапия, освен за поддържане на намалени-
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те нива на мъжки хормони (хормонална терапия). Също така, не
трябва да се прилага при пациенти, които са асимптоматични,
както и при такива с малък брой
костни метастази (остеобластни
костни метастази).
При терапията с Xofigо е необходимо да се оцени рискът за
фрактури преди, по време на и
след лечението. Като мерки за
превенция, могат да се използват
бисфосфонати или denosumab,
които увеличават костната минерална плътност.
2. ЕМА продължава обзора на
възможните ефекти върху здравето на пациенти на терапия с
valsartan, поради наличието на
N-нитрозодиметиламин (NDMA)
в активната субстанция, произведена от китайската компания
Zhejiang Huahai Pharmaceuticals
(2).
NDMA се класифицира като
възможен човешки карциноген,
въз основа на проучвания върху
животни. Той е наличен в някои
храни и водни източници, но се
смята че е безопасен при много
ниски нива на съдържание.
Valsartan e ангиотензин рецепторен блокер, прилаган за лечение на редица сърдечни заболявания (най-често артериална
хипертония и сърдечна недостатъчност), самостоятелно или в
комбинация с други медикаменти.
След проведена предварителен анализ, ЕМА прецени, че е
възможно наличието на един допълнителен случай на злокачествено заболяване на 5 000 пациенти, ако те приемат valsartan в
най-висока доза (320 mg) всеки
ден в продължение на седем години.
Изводите са направени въз основа на средните нива на примеси, установени в активната субстанция (60 части на един милион). Рискът за развитие на злокачествено заболяване трябва да
се оценява в контекста на дожи-
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вотния риск за развитие на неопластично заболяване в Европа (1:3), както и възможността
за присъствие на NDMA в други източници.
Важно е да се подчертае, че
не съществува непосредствен
риск за здравето на пациентите.
Всички медикаменти, съдържащи valsartan като активна субстанция, произведени в китайския завод, са изтеглени от аптеките в ЕС, като на пазара са останали други лекарствени средства, съдържащи valsartan, които не са засегнати от нежелания
примес.
Пациентите, приемали китайския генеричен медикамент, не
трябва да преустановяват терапията си с valsartan, а след консултация с лекар или фармацевт,
да преминат на друг препарат,
съдържащ същата активна субстанция. (ИТ)

пичен дерматит, разработено от
MorphoSys и Galapagos. Сделката включва аванс от $111 милиона, като общата сума по сделката може да надхвърли $1 милиард.
Това е вторият медикамент
в областта на дерматологията, който швейцарският фармацевтичен гигант придобива след
ZPL389 на Ziarco, преминаващ
фаза 2 клинични изпитвания за
екзема.
Конкуренцията на пазара на
медикаменти за атопичен дерматит е голяма, като водещи са
Eucrisa (crisaborole) на Pfizer и
Dupixent (dupilumab) на Sanofi
(последният с прогнозни продажби за $5 милиарда).
l Clinigen Group придоби

* Статутът на „лекарство-сирак” в Европа
се дава на медикаменти, прилагани за лечение, превенция или диагноза на тежки или
живото застрашаващи заболявания с честота до 5 на 10 000 в Европейския съюз.
Използвани източници:
1. PRAC recommends restricting use of prostate cancer medicine Xofigo www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Referrals_document/Xofigo_20/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/
WC500252055.pdf
2. Update on review of recalled valsartan
medicines www.ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/Press_release/2018/08/
WC500252821.pdf

Сливания и
придобивания във фармацевтичната
индустрия
l Novartis закупи правата
за разработване и продажби на
MOR106 – IL-17C моноклонално антитяло за лечение на ато-
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правата върху Imukin (рекомбинантен човешки интерферон гама-1b) от Horizon Pharma срещу
неназована сума. Медикаментът се прилага за намаляване на
епизодите на тежки инфекции
при пациенти с хронична грануломатоза (CGD) и за лечение
на тежка малигнена остеопетроза (SMO).
CGD e хетерогенна група
вродени заболявания, при които
някои клетки от имунната система не могат да формират реактивни кислородни съединения, необходими за унищожаването на определени патогени.
SMO също е рядко вродено
заболяване, което се дължи на
невъзможност на остеокластите да резорбират незряла костна
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тъкан. При липса на терапия, и
двете заболявания водят до фатален изход в ранна детска възраст.
l Almirall закупи дерматологичното портфолио на Allergan
за САЩ за $650 милиона, с което увеличи присъствието си на
най-големия фармацевтичен пазар в света.
Водещи медикаменти в сделката са Aczone (dapsone),
Tazorac (tazarotene) и Azelex
(azelaic acid) за лечение на акне,
Cordran Tape (fludroxycortide)
– за дерматози, както и Seysara
TM (sarecycline) – първи представител на нов клас деривати на тетрациклиновите антибиотици с противовъзпалителни свойства за лечение на умерени и тежки форми на acne
vulgaris.
l Ligand придоби британската Vernalis срещу $43 милиона,
с което получи достъп до осем
клинични програми в областта
на респираторните заболявания,
онкологията и заболяванията на
ЦНС.
l Astellas придоби срещу $85
милиона британската Quethera,
която е специализирана в генна
терапия на очни заболявания.
Компанията използва рекомбинантна адено-свързана вирусна
векторна система (rAAV) за пренос на терапевтични гени в таргетни клетки на ретината. Първоначалните данни показват, че
технологията може да е от полза
в лечението на глаукома.
l Novo Nordisk закупи правата на платформа за глюкозо-свързваща молекула на британската Ziylo срещу $800 милиона. Новата придобивка ще
спомогне за създаването на
следващо поколение инсулини,
които не водят до хипогликемия – основен риск при терапията с инсулини, който е пречка
за оптимален гликемичен контрол. (ИТ)
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CancerSEEK – нов тест за ранно откриване
на осем вида злокачествени тумори
Кръвен мулти-аналитичен тест може да насочва към вероятност за наличието на един от осемте най-разпространени
злокачествени заболявания, още в асимптомния им стадий.
CancerSEEK улавя наличието на ДНК
и протеини, освобождавани от туморната тъкан в кръвообращението.
Данните от проучване при 1 005 пациенти с неметастазирал карцином овариален, чернодробен, стомашен,
колоректален, езофагеален, на белия
дроб, панкреаса и гърдата, установява
чувствителност от 69% до 98% за детекция на пет от тези карциноми (оварии, черен дроб, стомах, панкреас и хранопровод). Чувствителността за откриване на рак на овариите достига 98%, а на гърдата - 33%.
Специфичността на CancerSEEK е> 99%: само 7 от 812

Нови
терапии,
очакващи
реимбурсация
от 2019,
в България
Сред новите терапии, които могат да станат достъпни за българските пациенти от 2019 г., са*:
l Daratumumab е първото в
своя клас изцяло човешко моноклонално антитяло, който е ново биологично средство за лечение на
мултиплен миелом. Лечението с
daratumumab дава значимо по-висока обща степен на отговор и води
до значително удължаване на преживяемостта без прогресия и общата преживяемост в сравнение с
другите налични към момента терапии за мултиплен миелом.
Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по
лекарствата (EMA) преди две години и пет месеца и се реимбурсира в 25 европейски държави - Дания, Германия, Испания, Австрия,
Белгия, Чехия, Франция, Унгария,

здрави контроли са били фалшиво позитивни. С едно изследване, тестът позволява да се търсят едновременно
осем вида злокачествени заболявания.
Новият тест идентифицира маркери
за 16 генни мутации в извънклетъчна
ДНК и осем протеина, които са свързани с посочените осем вида карциноми. Той позволява поставянето на диагноза в най-ранните стадии на посочените злокачествени заболявания и
съответно – по-голяма възможност за
провеждане на радикално оперативно
лечение.
Използван източник:
1. Cohen J., Li L., Wang Y. et al. Detection and localization of surgically resectable
cancers with a multi-analyte blood test. Science 2018 eaar3247 DOI: 10.1126/science.
aar3247 http://science.sciencemag.org/content/early/2018/01/17/science.aar3247.full

Италия, Люксембург, Гърция, Холандия, Словения, Норвегия, Финландия, Швеция, Швейцария, Исландия, Ирландия, Великобритания,
Португалия, Румъния, Словакия,
Русия, Кипър.
Daratumumab е препоръчан за
реимбурсация с доклад на Комисията по ОЗТ от май 2018 г. и е
в процедура на договаряне на отстъпки от юли 2018 г.
l Darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide за лечение на ХИВ/СПИН е първият и единствен към настоящия момент комбиниран лекарствен продукт, съдържащ протеазен инхибитор с висока бариера на резистентност, който се приема веднъж дневно. Тази нова терапия може да осигури възможност за опростяване на
антиретровирусните режими, чрез
намаляване броя приемани таблетки до една на ден. Това осигурява
възможност за по-добро придържане към лечението, с което се постига по-добър контрол на заболяването, повишено качество на живот и
удобство за пациентите.
Терапията е разрешена за употреба от EMA в края на септември
2017 г. и се реимбурсира в 16 европейски държави - Белгия, Чешката
република, Дания, Финландия, Германия, Гърция, Ирландия, Ислан-
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дия, Испания, Италия, Люксембург,
Швеция, Холандия, Норвегия, Португалия, Обединено Кралство.
Darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide е препоръчан за реимбурсация с доклад
на Комисията по ОЗТ от юли 2018
г. и е подаден към НСЦРЛП за
включване в ПЛС на 16.07.2018 г.
l Glecaprevir/pibrentasvir за
лечение на хроничен хепатит С,
който е нов пангенотипен (предназначен за лечение на пациенти
от всички HCV генотипове) режим,
предоставящ висока честота на излекуване с по-кратка 8-седмична
продължителност на лечение при
всички нелекувани преди това пациенти без цироза, независимо от
изходните характеристики на пациента, и позволява по-лесното им
мониториране по време на лечението.
Терапията е разрешена за употреба от ЕМА преди 14 месеца и
се реимбурсира в 9 европейски
държави - Германия, Великобритания, Италия, Франция, Белгия, Дания, Гърция, Латвия, Словения.
Glecaprevir/рibrentasvir е препоръчан за реимбурсация с доклад на
Комисията по ОЗТ 0т март 2018 г.
и е в процедура на договаряне на
отстъпки от май 2018 г.
l
Sofosbuvir/velpatasvir/voxi-
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laprevir за лечение на хроничен хепатит С, който е нов режим, предназначен за лечение на пациенти,
неотговорили на предходна терапия
с директно действащи антивирусни
средства.
Терапията е разрешена за употреба от ЕМА преди 14 месеца и се
реимбурсира в 13 европейски държави - Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Обединено Кралство, Испания, Словения,
Швеция.
l Lurasidone за лечение на шизофрения, който е иновативна терапия със значително подобрен профил на безопасност и ефикасност.
Терапията е разрешена за употреба от ЕМА преди четири години и половина и се реимбурсира в 8
европейски държави - Дания, Финландия, Норвегия, Италия, Нидерландия, Обединено Кралство, Швеция, Швейцария.
l Elvitegravir/сobicistat/еmtricitabine/tenofovir alafenamide за
лечение на ХИВ/СПИН, който е
нов еднотаблетен режим за лечение
на пациенти с ХИВ/СПИН, с подобрен профил на безопасност и ефикасност и намалена резистентност.
Терапията е разрешена за употреба от ЕMA преди три години и
се реимбурсира в 23 европейски
държави - Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чешката република,
Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия,
Ирландия, Италия, Люксембург,
Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Обединено Кралство.
l Ixekizumab за лечение на псориазис и псориатичен артрит, който
е нов медикамент с бързо начало на
действие, ефективен при чувствителни и трудно достъпни зони и независимо от проведеното предходно лечение и теглото на пациента.
Терапията е разрешена за употреба от EMA преди две години и половина и се реимбурсира в
20 европейски държави - Австрия,
Дания, Холандия, Италия, Герма-
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ния, Швеция, Франция, Обединено Кралство, Испания, Португалия, Румъния, Словения, Словакия,
Хърватия, Финландия, Белгия, Унгария, Чехия, Люксембург и Кипър.
l Dulaglutide за лечение на захарен диабет тип 2, който е нов
лекарствен продукт с приложение
веднъж седмично.
Терапията е разрешена за употреба от ЕMA преди 4 години и се
реимбурсира в 20 европейски държави - Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Словения, Словакия, Испания, Унгария,
Хърватия, Румъния, Швеция и Обединено Кралство.
l Baricitinib е перорален продукт за лечение на ревматоиден артрит, който може да се прилага
като монотерапия или като комби-

нирано лечение.
Терапията е разрешена за употреба от ЕMA от 2017 г. и се реимбурсира се в 17 европейски държави - Австрия, Дания, Холандия,
Италия, Германия, Швеция, Франция, Великобритания, Испания, Румъния, Словения, Словакия, Хърватия, Унгария, Ирландия, Великобритания и Кипър.
Baricitinib е препоръчан за реимбурсация с доклад на Комисията по
ОЗТ от февруари 2018 г. и е в процедура на договаряне на отстъпки
от юни 2018 г.
l Brivaracetam за лечение на
епилепсия, който е нова терапия, с
нов механизъм на действие, и има
благоприятен профил на поносимост при ниска честота на нежеланите събития и позволява бързо започване на лечението.
Терапията е разрешена за упо-
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треба от ЕMA преди почти 3 години и се реимбурсира в 15 европейски държави - Дания, Финландия,
Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Словакия, Испания,
Швеция, Швейцария, Англия.
l Eliglustat, лекарство-сирак за
лечение на рядко заболяване - болест на Гоше тип 1 при възрастни
пациенти.
Терапията е разрешена за употреба от EMA преди почти четири
години и се реимбурсира в 17 европейски държави - Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия, Испания, Швеция, Обединено Кралство.
l Atezolizumab за лечение
на възрастни пациенти с локално авансирал или метастазирал недребноклетъчен рак на белите дробове (НДРБД) и локално авансирал
или метастазирал уротелен карцином (УК), който значително увеличава общата преживяемост при пациенти с НДРБД след предшестваща химиотерапия и при пациенти с
УК след предшестваща, съдържаща
платина химиотерапия или които
се считат неподходящи за лечение
с цисплатин и чиито тумори имат
PD-L1 експресия ≥ 5%.
Терапията е разрешена за употреба от ЕМА от 2017 г. и се реимбурсира в 14 европейски държави - Австрия, Белгия, Германия,
Дания, Италия, Испания, Люксембург, Норвегия, Словения, Финландия, Холандия, Швеция, Швейцария, Обединено Кралство.
l Alectinib, одобрен за първа линия на лечение на възрастни
пациенти с положителен за анапластична лимфомна киназа (ALK)
авансирал недребноклетъчен рак на
белите дробове (НДКРБД) и за лечение на възрастни пациенти с положителен за ALK, авансирал НДКРБД, лекувани преди това с кризотиниб.
Лекарственият продукт (ЛП) показва статически превъзхождаща
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ефикасност в сравнение с кризотиниб при нелекувани преди пациенти с ALK+ НДКРБД, с по-дълга преживяемост без прогресия, независимо дали пациентите са с или
без метастази в централната нервна система (ЦНС) на изходно ниво,
и предоставя ефективна протекция срещу развитие на метастази в
ЦНС, забавящ тяхната поява.
Терапията е разрешена за употреба от ЕМА през февруари 2017
г. и се реимбурсира в 16 европейски държави - Дания, Франция,
Германия, Италия, Холандия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Австрия, Белгия, Хърватска,
Великобритания, Чехия, Ирландия,
Люксембург.
l Ocrelizumab за лечение на
възрастни пациенти с пристъпни
форми на множествена склероза с
активно заболяване и за лечение на
възрастни пациенти с ранна първично прогресираща множествена
склероза, който е единственият ЛП
с доказано действие при пациенти с
първично прогресираща множествена склероза. При пациенти с пристъпни форми на множествена склероза доказано се намалява броят на
релапсите и се забавя хода на заболяването спрямо стандарта на лечението в множествената склероза.
Терапията е разрешена за употреба от ЕМА през януари 2018 г.
и се реимбурсира в 9 европейски
държави - Хърватия, Дания, Финландия, Германия, Италия, Люксембург, Холандия, Швеция, Швейцария.
l Inotuzumab оzogamicin за лечение на възрастни пациенти с рецидивираща или рефрактерна остра лимфобластна левкемия, който
е монотерапия с нов механизъм на
действие, която води до бърза пълна ремисия при повече от 80% от
пациентите, клинично значимо подобрение по отношение на общата преживяемост, по-голяма възможност за пациентите да се подложат на трансплантация и едночасова потенциална амбулаторна инфузионна схема.

Терапията е разрешена за употреба от ЕМА преди година и половина и се реимбурсира в 5 европейски държави - Германия, Франция, Дания, Гърция, Швейцария.
l Gemtuzumab ozogamicin за
комбинирано лечение с даунорубицин и цитарабин на пациенти на
възраст 15 и повече години с нелекувана преди това положителна остра миелоидна левкемия, който подобрява значително преживяемостта без събитие и преживяемостта
без рецидив.
Терапията е разрешена за употреба от ЕMA от февруари 2018 г.
и се реимбурсира в 2 европейски
държави - Австрия и Дания.
l Ceftazidime/avibactam за лечение на усложнена интраабдоминална инфекция, усложнена инфекция на пикочните пътища, включително пиелонефрит и вътреболничнa пневмония, включително пневмония, свързана с изкуствена белодробна вентилация, и лечение на
инфекции, дължащи се на аеробни
грам-отрицателни микроорганизми.
Това е нов комбиниран антибиотик,
който към момента е единственият лекарствен продукт, официално
одобрен за лечение на инфекции,
дължащи се на аеробни грам-отрицателни микроорганизми, при възрастни пациенти с ограничени възможности за лечение.
Терапията е разрешена за употреба от ЕMA преди повече от две
години и се реимбурсира в 7 европейски държави - Холандия, Франция, Испания, Дания, Гърция, Обединено Кралство, Германия.
l Ertugliflozin за лечение на захарен диабет тип 2, който е нов лекарствен продукт, подобряващ гликемичния контрол и с доказани сърдечносъдови ползи.
Терапията е разрешена за употреба от ЕMA през март 2018 г.
и се реимбурсира в 4 европейски
държави - Дания, Норвегия, Швеция, Ирландия.
l
Еrtugliflozin,
metformin
hydrochloride за лечение на захарен диабет тип 2, който е нов ком-
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биниран лекарствен продукт, подобряващ гликемичния контрол и с
доказани сърдечносъдови ползи.
Терапията е разрешена за употреба от ЕMA през март 2018 г.
и се реимбурсира в 3 европейски
държави - Дания, Норвегия, Швеция.
l Riociguat за лечение на белодробна артериална хипертония,
нов лекарствен продукт който подобрява физическите възможности, функционалните ограничения за
пациентите, произтичащи от заболяването, и забавя клиничното влошаване.
Терапията е разрешена за употреба от EMA преди 4 години и половина и се реимбурсира в 17 европейски държави - Австрия, Белгия, Чехия, Естония, Финландия,
Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург,
Холандия, Полша, Румъния, Словения, Великобритания.
l Ixazomib за лечение на възрастни пациенти с мултиплен миелом, които са получили поне едно
предходно лечение. Това е нов перорален, високоселективен и обратим протеазомен инхибитор, който се прилага в комбинация с леналидомид и дексаметазон. Високоефективен продукт, който освен
поддържане на клинична ремисия,
осигурява запазване начина на живот на пациентите по време на лечение.
Продуктът е разрешен за употреба от ЕMA преди близо 2 години и
се реимбурсира в 12 европейски
държави - Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Словакия, Словения, Холандия, Финландия, Швеция и Франция.
l Darvadstrocel за лечение на
комплексни перианални фистули
при възрастни пациенти с неактивна/слабоактивна луменна болест на
Crohn, когато фистулите показват
неадекватен отговор на поне едно
конвенционално или биологично
лечение. Това е първият в света лекарствен продукт, съдържащ намножени (експандирани) човешки
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PHARMA
възрастни стволови клетки, изолирани от мастна тъкан, уникален по
начин на действие и ефикасност.
Продуктът е разрешен за употреба от ЕMA през март 2018 г.
и се реимбурсира в 8 европейски
държави - Австрия, Белгия, Германия, Дания, Холандия, Финландия,
Швеция и Франция.
l Ribociclib в комбинация с ендокринна терапия за първа линия лечение на хормон-рецептор
(HR)-позитивен, човешки епидермален растежен фактор рецептор 2
(HER2)-отрицателен локално авансирал или метастатичен рак на гърдата при жени в постменопауза е
регистриран от ЕMA на 22.08.2017.
Към момента е заплащан с публични средства в рамките на 15 страни членки на ЕС (Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция,
Норвегия, Гърция, Италия, Холандия, Португалия, Словения, Испания, Германия, Швеция, Великобритания). До края на 2018 г. ще бъде
включен за реимбурсация и в Чехия, Полша, Румъния, Хърватска,
Латвия и Естония, т.е. в общо 21
страни от ЕС.
Ribociclib има положителни
оценки от основните водещи европейски агенции по ОЗТ. Ribociclib е
внесен за оценка на здравните технологии края на май 2018 г. Представител е на иновативен клас медикаменти – инхибитори на CDK
4/6. Осигурява над 2 години контрол на болестта при жените с метастатичен рак на гърдата, като
дава възможност за пълноценен
живот по време на лечението.
Към момента е осигурено лечение с ribociclib на 60 жени с метастатичен рак на гърда в рамките на
клинични проучвания. Подходящи
за терапия са средно 300 жени по
данни на Български раков регистър.
Към момента ribociclib е без терапевтична алтернатива като първа
линия лечение на съответния тип
метастатичен рак на гърда. Той е
с приложен модел за заплащане на
база постигнат клиничен резултат
за лекуваните пациенти, т.е. обек-
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тивно плащане само при отговор
към лечението с ribociclib.
l Trametinib в комбинация с
dabrafenib за лечение на авансирал
(неоперабилен или метастатичен)
меланом с доказана BRAF V600
мутация. Такива са близо 50% от
болните с авансирал меланом или
около 40-50 пациента. Към момента ПРУ осигурява безплатно лечение с trametinib на болните със съответния авансирал (неопарабилен
или метастатичен) меланом. В рамките на 2018 г. е предоставена терапия на около 40 пациента. Регистриран e от ЕMA на 30.06.2014.
Към момента е заплащан с публични средства в рамките на всички
страни членки на ЕС без България.
Положителни оценки с решения от
основните водещи европейски агенции по ОЗТ.
Trametinib е внесен за оценка
на здравните технологии през май
2017 г. Trametinib в комбинация с
dabrafenib е терапия без алтернатива при авансирал меланом с доказана BRAF V600 мутация. Trametinib
в комбинация с dabrafenib осигурява средно над 12 месеца контрол
на това тежко и изключително бързо протичащо метастатично злокачествено заболяване (средното време до прогресия на болестта с налични към момента терапии е между 4 и 6 месеца). ЛП е с приложен
модел за заплащане на база постигнат клиничен резултат за лекуваните пациенти, т.е. обективно плащане само при отговор към лечението с trametinib в комбинация с
dabrafenib.
l Midostaurin за лечение на
възрастни пациенти с новодиагностицирана остра миелоидна левкемия (ОМЛ) с FLT-3 мутация. Средно годишно 15 болни с ОМЛ имат
нужда от тази животоспасяваща
терапия. Регистриран от ЕМА на
18.09.2017. Към момента е заплащан с публични средства в рамките на 15 страни членки на ЕС (Австрия, Белгия, Италия, Великобритания, Германия, Франция, Словения, Дания, Финландия, Гърция,
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Холандия, Норвегия, Португалия,
Испания, Швеция), към края на
2018 г. включен за реимбурсация и
в Чехия, Полша, Румъния, Хърватска, Латвия и Естония, т.е. общо 21
страни от ЕС. Положителни оценки
с решения от основните водещи европейски агенции по ОЗТ. Внесено
за оценка на здравните технологии
края на юни 2018 г.
Midostaurin е класифициран като
„революционна терапия“ от FDA
и ЕМА, като пробив в лечението на ОМЛ от повече от 30 години. Удължавайки преживяемостта на пациентите с ОМЛ повече от
75 месеца, ЛП подобрява и отговора в следствие на трансплантация
със средно 50%. ЛП е с приложен
модел за заплащане на база постигнат клиничен резултат за лекуваните пациенти или обективно плащане само за положителен отговор в
следствие на лечението.
l Ceritinib за лечение на нелекувани пациенти с (ALK)-положителен недребноклетъчен рак на белия дроб. Средно 50% са пациентите с локално авансирал или метастатичен ALK+NSCLC са подходящи за лечение с ALK+ инхибитор или средно 15 пациента. Регистриран от ЕМА на 06.05.2015. Към
момента ЛП е заплащан с публични
средства в рамките на всички страни членки на ЕС без България. Положителни оценки с решения от основните водещи европейски агенции по ОЗТ. Внесено за оценка на
здравните технологии края на февруари 2018 г.
Ceritinib е класифициран като
средство на избор с над 10 месечно удължаване преживяемостта без
прогресия на пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб.
* Информацията за новите терапии, очакващи
реимбурсация от 2019 г., е постъпила от компаниите, членуващи в асоциацията ARPharM.
Асоциацията
на
научноизследователските
фармацевтични производители в България
(ARPharM) е създадена през 1996 г. в
София като сдружение с нестопанска цел и
вече повече от двадесет години обединява
научноизследователски ориентирани фармацевтични компании от цял свят, работещи на
българския пазар. Членове на ARPharM са 25
международни производители на лекарства.
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Авторска изследователска статия

Фактори, влияещи върху общата преживяемост
при пациенти с късна първична перкутанна
коронарна ангиопластика на остър миокарден
инфаркт със ST-T елевация и едноклонова
коронарна болест
Д-р Пламен Кръстев, дм
УМБАЛ Света Екатерина - София
e-mail: plamenkr@mail.bg
Първичната перкутанна коронарна
интервенция (PPCI) е предпочитана стратегия за реперфузия на коронарната артерия, в условията на
остър миокарден инфаркт (ОМИ),
ако може да се извърши бързо и от
опитен оператор. Подобряването
на левокамерната функция предвещава по-добра краткосрочна и дългосрочна прогноза.
Проучването оценява факторите, влияещи върху общата преживяемост и вътреболничния престой при пациенти на УМБАЛ Света Екатерина – София с ОМИ със ST-T елевация, едноклонова коронарна болест
и късна перкутанна коронарна интервенция. В изпитването са проследени 178 пациенти за периода от януари 2014 година до декември 2016 година на средна възраст 59.79+/-13.29 години в диапазона 32-95 години.

Пациентите на възраст >/=62
години имат около осем пъти повисок риск за летален изход, отколкото по-младите; жените имат
около 3.3 пъти по-висок риск за
летален изход, отколкото мъжете.
Наличието на хронично бъбречно заболяване увеличава риска за
смърт 5.7 пъти.
С най-голямо влияние върху
преживяемостта е кардиогенният шок, който е свързан с около
18 пъти по-висок риск за смъртност. Достъпът през a.femoralis е
свързан с около 4.8 пъти по-висок
риск за смърт спрямо този през
a.radialis.
В нашето проучване, като ос-

новни прогностични фактори за
преживяемост на пациентите се
определят възрастта, пола, наличието на хронично бъбречно заболяване, дислипидемията, предсърдното мъждене, артериален
достъп за извършване на интервенцията.
Извършването на късна реперфузия на инфаркт-свързаната артерия при ОМИ със ST-T елевация и едноклонова коронарна болест е възможно и безопасно във
всекидневната рутинната практика.
Първичната перкутанна коронарна интервенция, в условията
на ОМИ, е утвърдена като осно-

вен метод на лечение и се явява
като „златен стандарт“ в редица
световни препоръки.
При острите коронарни синдроми основната цел на лечението,
освен облекчаване на ангинозната
симптоматика, е възстановяването
на коронарния кръвоток и прекратяване на миокардната исхемия.
Според теорията на „отворената“ артерия, чието начало датира от 40-те години на ХХ век, миокардния инфаркт се предизвиква
от оклузия на коронарни артерии,
а големината му корелира с времето на прекъсване на кръвотока
в съда.
De Wood през 1948 година публикува данни за прогресията на
„коронарната недостатъчност“ до
миокарден инфаркт и смърт при
12 от 25 пациенти, лекувани традиционно. През 1983 година De
Wood осъществява първата оперативна реваскуларизация на миокарда след селективна коронарна
ангиография на пациент с ОМИ.
Резултатите от оперативното
лечение, обаче, не са обнадеждаващи и по тази причина аорто-коронарният байпас не се е наложил
като основен терапевтичен метод
на лечение.
Междувременно, извършването
на спешна коронарна ангиография
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Списание мд
е безопасно и отваря пътя за множество проучвания в областта на
антиагрегантната терапия и ангиопластика като алтернативен метод на коронарната реваскуларизация.
През 1989 година Cigaroa и
Trappe доказаха, че спонтанната реперфузия и антеграден кръвоток в инфаркт-зависимата артерия, след преживян МИ, е свързана с по-ниска смъртност и с това
утвърждават пътя на съвременното лечение – хипотезата на „отворената“ артерия.
Исхемичната болест на сърцето
(ИБС) е в основата на половината от смъртните случаи при сърдечносъдовите заболявания (ССЗ)
(1). Пациентите с остра гръдна
болка заемат голям процент от
спешните хоспитализации в Европа.
Независимо от новите възможности за диагностика и лечение,
честотата на смърт, миокарден
инфаркт и повторна хоспитализация при хората с остър коронарен
синдром (ОКС) остава висока.
Първичната перкутанна коронарна интервенция (PPCI) е предпочитана стратегия за реперфузия
на коронарната артерия, в условията на ОМИ, ако може да се извърши бързо и от опитен оператор (2, 3).
Подобряването на глобалната
и още по-важно на регионалната
систолна и диастолна функция на
лява камера (ЛК) предвещава подобра краткосрочна и дългосрочна прогноза. Ето защо от първостепенно значение за болните с
ОМИ е изследването за наличие
на жизнеспособен миокард във
всеки един момент от развитието
на заболяването.
Пациентите, които поради специфични причини (например дълги закъснения), не получават реперфузионна терапия в препоръчаното време (първите 12 часа),
трябва незабавно да бъдат оценявани клинично, за да се изключи
наличието на клинична, хемодина-
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мична или електрическа нестабилност.
Първична PCI стратегия е показана при наличие на признаци или симптоми, предполагащи
текуща миокардна исхемия, сърдечна недостатъчност, хемодинамична нестабилност или животозастрашаващи аритмии и трябва
да се има предвид при стабилни
асимптоматични пациенти между 12 и 48 часа след появата на
симптомите.
Освен това, важно е, че времето за възникване на първите симптоми може да не съвпада с времето на оклузията на коронарната
артерия. В редица случаи не може
да се определи с точност началото на ОМИ, защото това се прави
на основава на субективни оплаквания на пациентите и може ОКС
да се предшества от ритъмно-проводни нарушения и/или нестабилна ангина.
При ранна реперфузия и реканализация на коронарната артерия се съхранява по-голямо количество витален миокард, но при
по-късно хоспитализираните пациенти се наблюдава голямо количество миокард, който е изложен
на риск.
Настоящата разработка има за
цел да оцени предимствата и недостатъците на първичната перкутанна коронарна интервенция при
пациентите с остър миокарден инфаркт със ST-T елевация и едноклонова коронарна болест – преди и след 12-ия час от началото
на гръдната болка.
Включването на пациенти е
проучването* е проспективно и
периода на проследяване е 18+/6 месеца. Те са разделени на две
групи:
l с ОМИ със ST-T елевация и
едноклонова коронарна болест с
реваскуларизация на инфаркт-зависимата артерия до 12 час на
болковата симптоматика (контролна група) - 112 души
l с ОМИ със ST-T елевация и
едноклонова коронарна болест с
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реваскуларизация на инфаркт-зависимата артерия след 12 час до
72 час от болковата симптоматика (експериментална група) - 66
души
При всички пациенти е проведено пълно физикално изследване, електрокардиограма, рентгенография на бял дроб и сърце,
пълни параклинични лабораторни изследвания, ехокардиография,
СКАГ (селективна коронарна артериография).
Медикаментозната терапия
включва: нитропрепарат, бета
блокери, ацетилсалицилова киселина, АСЕ-инхибитори, ангиотензин рецепторни блокери, статин,
диуретик, антидиабетни препарати, антикоагуланти, антиагреганти (тикагрелор или клопидогрел).
Използвана е Killip класификация
при постъпване на пациентите в
клиниката.
Критерии за включване: Повишаване на сърдечните биомаркери (за предпочитане тропонин
– Tn) с най-малко една стойност
над 99-ия персентил за нормалната референтна популация с наймалко един от следните белези
на исхемия: гръдна болка с продължителност повече от 20 минути; ЕКГ критерии за исхемия при
липса на ляв бедрен блок и левокамерна хипертрофия. ЕКГ данни за ST-елевацията - дефинира
се като елевация от точка J в две
последователни отвеждания, наймалко 0.2mV при мъже и 0.15 mV
при жени за V2-V3 отвеждания и
най-малко 0.1 mV за останалите
отвеждания.
ST-депресията трябва да бъде
най-малко 0.05 mV в две последователни отвеждания. Инверсията на Т-вълната е сигнификантна, когато е най-малко 0.1 mV в
две последователни отвеждания с
проминиране на R-зъбеца или R/S
съотношение >1; поява на патологични Q-зъбци в ЕКГ; новопоявил се ляв бедрен блок; образен
метод, обективизиращ загуба на
миокард или нови сегментни на-
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рушения в кинетиката на миокарда; изследването на биомаркерите е предпочитан метод за диагностицирането на МИ, но ехокардиографията или миокардната перфузионна сцинтиграфия имат висока негативна предиктивна стойност за изключване на остър МИ;
внезапна, неочаквана сърдечна
смърт, често придружена от симптоми на новопоявила се сърдечна
исхемия, ЕКГ данни за исхемия
или ангиографски (аутопсионни)
данни за пресен коронарен тромб.
Критерии за изключване:
Други форми на ИБС, различни от остър миокарден инфаркт
със ST-T елевация (STEMI) – стабилна и нестабилна стенокардия,
тиха исхемия, исхемична кардиомиопатия, вариантна ангина на
Prinzmetal, остър инфаркт на миокарда без елевация на ST-Т сегмента; остър миокарден инфаркт
със ST-T елевация при двуклонова или триклонова коронарна болест; нежелание или невъзможност за подписване на информирано съгласие за СКАГ и PРСI,
както и нежелание за дългосрочно проследяване.

Резултати
Осъществи се анализ на вероятните фактори, оказващи влияние върху изследвания вид преживяемост. Бяха тествани показателите реваскуларизация до 12-и
и след 12-и час, ритъм при постъпване, сърдечната честота над
100 уд/мин, повишено ниво на
кръвната глюкоза, средни стойности на пикочната киселина и креатининов клирънс.
Време на реваскуларизация:
Проведеният анализ на преживяемостта по метода на КапланМайер показа с около 0.4 месеца
по-ниска преживяемост на реваскуларизираните до 12-и час спрямо реваскуларизираните по-късно,
но тестовете Log Rank, Breslow и
Tarone-Ware установиха, че разликата няма сигнификантен характер (Таблица 1). Това ни дава ос-
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Фигура 1. Обща преживяемост според показателя време на реваскуларизация

нование да обединим двете групи
при изследване на влиянието върху преживяемостта на интересуващите ни показатели.
От Фигура 1 се вижда, че преживяемостта на реваскуларизираните до 12-ия час пада незначително по-бързо от тази на реваскуларизираните по-късно.
По отношение на ритъма при
постъпване се наблюдава сигнификантност при анализа на пациентите според ритъма при хоспитализация в болничното заведение, като при тези, постъпили
със синусов ритъм, имат по-висока преживяемост отколкото при
болните с предсърдно мъждене и
пейсмейкъров ритъм. Не се наблюдава статистически значима
разлика при групите пациенти с
предсърдно мъждене и с имплантиран постоянен електрокардиостимулатор (Таблица 2).
Проведеният анализ на преживяемостта не показа статистически значима разлика между преживяемостта на имащите сърдечна честота над 100 уд/мин спрямо
тази на имащите по-ниска (Таблица 3)

Лабораторни показатели (кръвна глюкоза при постъпване, пикочна киселина, креатининов клирънс). При статистическа обработка на данните, показателят хипергликемия не оказва влияние
върху преживяемостта на пациентите постъпили в условията на
остър миокарден инфаркт (Таблица 4)
Двете основни групи не се различават статистически по показателя креатининов клирънс (Таблица 5)
На Таблица 6 се вижда, че пациентите с бъбречно заболяване имат значимо по-ниска средна
стойност на креатининовия клирънс и не се различават сигнификантно по стойност на пикочната
киселина.
За да се направи количествена
оценка на сигнификантните фактори за общата преживяемост бе
проведен кокс-регресионен анализ. В него участваха установените сигнификантни фактори - възраст, пол, хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), дислипидемия,
кардиогенен шок, сърдечен ритъм
при постъпване, артерия на дос-
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тъпа и използван антиагрегант в
ангиографската зала.
В индивидуален план се установи, че:
l Пациентите с възраст 62 години и повече имат около осем
пъти по-висок риск за летален изход, отколкото по-младите
l Жените имат 3.3 пъти по-висок риск за летален изход от мъжете
l Наличието на хронично бъбречно заболяване увеличава леталния риск 5.7 пъти
l Дислипидемията увеличава
леталния риск 5.6 пъти
l С най-голямо влияние върху
преживяемостта е кардиогенният
шок, който е свързан с около 18
пъти по-висок риск за смъртност
l Имплантиран интракоронарен стент от вид DES намали рисковото си влияние до около 3.3
пъти
l Предсърдното мъждене спрямо синусовия ритъм увеличава
леталния риск около 6,5 пъти, а
пейсмейкъровия ритъм – около 11
пъти
За да се оцени съвместното
въздействие на установените сигнификантни фактори, бе приложен множествен бинарен логистичен регресионен анализ. Във финалното уравнението останаха четири фактора:
l Възрастта, която намали рисковото си въздействие до около
четири пъти
l Дислипидемията, която увеличи рисковото си влияние до 9.7
пъти
l Кардиогенният шок, който
увеличи рисковото си въздействие до около 27 пъти
l Вид имплантиран интракоронарен стент – DES (медикаментизлъчващ стент), който намали
рисковото си влияние до 3.3 пъти
Някои от отношенията на рисковете придобиха гранична сигнификантност (р<0,1), но това се
дължи на повишените изисквания
към обема на извадката при множествения регресионен модел.
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Таблица 1. Сравнителен анализ на общата преживяемост според показателя
време на реваскуларизация
Време на
Брой
Брой
Средна преживяемост Стандартна
реваскуларизация
случаи
събития
(месеци)
грешка
До 12-и час
111
13
11.20a
0.27
След 12-и час
66
5
11.64a
0.24
* еднаквите букви указват липса на сигнификантна разлика, а различните - наличие на такава (p<0.05)
Таблица 2. Сравнителен анализ на общата преживяемост според фактора
ритъм при постъпване
Ритъм
Брой
Брой
Средна преживяемост Стандартна
при постъпване
случаи
събития
(месеци)
грешка
Синусов
157
10
11,70a
0,13
Предсърдно мъждене 14
5
9.43b
1.31
Пейсмейкъров ритъм 6
3
7.00b
2.20
* еднаквите букви указват липса на сигнификантна разлика, а различните на
наличие на такава (p<0.05)
Таблица 3. Сравнителен анализ на общата преживяемост според показателя
сърдечна честота над 100 уд/мин
Сърдечна честота
Брой
Брой
Средна преживяемост Стандартна
над 100 уд/мин
случаи
събития
(месеци)
грешка
Не
161
17
11.33a
0.20
Да
16
1
11.63a
0.36
* еднаквите букви указват липса на сигнификантна разлика, а различните на
наличие на такава (p<0.05)
Таблица 4. Сравнителен анализ на общата преживяемост според показателя
повишено глюкозно ниво
Повишено серумно Брой
Брой
Средна преживяемост Стандартна
глюкозно ниво
случаи
събития
(месеци)
грешка
Не
135
11
11.65a
0.14
Да
40
5
10.95a
0.58
* еднаквите букви указват липса на сигнификантна разлика, а различните на
наличие на такава (p<0.05)
Таблица 5. Сравнителен анализ на двете изследвани групи
по креатининов клирънс
Показател

Реваскуларизирани
до 12-и час
n
SD
X

Реваскуларизирани
след 12-и час
n
SD
X

Креатининов
клирънс

101

64

81.90

29.22

89.41

P

38.29 0.183

Таблица 6. Сравнителен анализ на креатининовия клирънс и пикочната
киселина според наличието на бъбречно заболяване
Показател

Без бъбречно заболяване С бъбречно заболяване
n
SD
n
SD
X
X

Креатининов
клирънс
Пикочна киселина

125

97.74

26.78

70

377.61

104.03 20

След като бе установено кои са
реално действащите фактори върху преживяемостта бяха направени всички комбинации между тях
и бяха създадени следните про-
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40

P

44.43

11.24 <0.001

404.59

122.55 0.328

гностични групи:
Група I (пренебрежимо малък
риск) – при тези пациенти липсват едновременно и четирите рискови категории на селектирани-
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те фактори
Група II (нисък риск) – решаващото правило е отношението
на рисковете (OR) да е под 10. В
тази група влизат рисковите категории на селектираните фактори без кардиогенния шок, както и
комбинациите между тях с OR<10
Група III (среден риск) – решаващото правило е отношението на рисковете (OR) да е между
10 и 20. В тази група влизат комбинациите възраст 62+ години/
дислипидемия и възраст 62+ години/кардиогенен шок
Група IV (висок риск) – решаващото правило е отношението
на рисковете (OR) да е над 20. В
тази група влизат фактора кардиогенен шок и комбинациите дислипидемия/кардиогенен шок и възраст 62+ години/дислипидемия/
кардиогенен шок
Трябва да се отбележи, че установените рискови фактори влизат
във взаимодействие (interaction)
помежду си, което в някои случаи
отслабва съвместното им действие (например при комбинацията
кардиогенен шок/BMS – при липса на взаимодействие отношението на шансовете би трябвало да
е около 30, а в действителност е
само 5.5) или пък го засилва (например при комбинацията дислипидемия/кардиогенен шок – OR
би трябвало да е около 36, а в
действителност е 58).

Обсъждане
Първичната перкутанна коронарна интервенция е предпочитана стратегия за лечение при пациенти постъпващи в първите 12
часа от болковата симптоматика,
ако може да се извърши бързо и
прецизно от опитен интервенционален екип. Доказана е по-ниска
смъртност в PCI-центрове с голям обем на коронарни интервенции (4).
Първичната ПКИ е значително по-добра от фибринолизата за
намаляване на смъртността, реинфаркта и/или мозъчния инсулт (5).
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Доказана е и ползата от реваскуларизацията на инфаркт-зависимата артерия в рамките на първите 12 часа от началото на стенокардната симптоматика.
Интерес представляват значителна група от пациенти, постъпващи след 12-ия час от болковата симптоматика и диагностицирани със закъснение. Съществува общо съгласие, че основната
PCI стратегия трябва да се следва и при пациенти със симптоми
с продължителност >12 часа при
наличие на:
l ЕКГ доказателства за исхемия
l продължаващи или повтарящи се болки и динамични промени в ЕКГ
l продължаваща или повтаряща се болка, симптоми и признаци на сърдечна недостатъчност,
шок или животозастрашаващи
аритмии
Няма обаче консенсус по отношение на това дали ПКИ е от полза при пациенти с >12 часа от началото на симптомите при липса
на клинични и/или електрокардиографски доказателства за текуща
исхемия.
При асимптоматични пациенти
без персистиращи симптоми 1248 часа след началото на симптомите, едно малко (n=347) рандомизирано проучване показва подобрено спасяване на миокарда и
4-годишно преживяване при пациенти, лекувани с първична ПКИ в
сравнение с консервативната терапия самостоятелно (6, 7).
При стабилни пациенти с персистираща оклузия на инфарктсвързаната артерия в периода
3-28 дни след МИ, проучването
с 2166 пациента Occluded Artery
Trial (ОАТ) не показва клинична полза от рутинната коронарна
интервенция сравнено с консервативно медикаментозно лечение
(8, 9).
Мета-анализ на редица проучвания при късното реканализиране на оклудираната коронарна ар-

терия не показват полза от реперфузията (10). Следователно рутинната PCI на запушена ИРА при
асимптоматични пациенти >48
часа след началото на симптомите не е показана.
При тези пациенти трябва да се
обсъди реваскуларизация при наличие на симптоми или обективни доказателства за жизнеспособност/исхемия на територията
на запушената коронарна артерия
(11).
Пациентите, които поради специфични причини (например дълги закъснения) не получават реперфузионна терапия в препоръчаното време (първите 12 часа),
трябва незабавно да бъдат оценявани клинично, за да се изключи
наличието на клинична, хемодинамична или електрическа нестабилност.
Първична PCI стратегия е показана при наличие на признаци
или симптоми, предполагащи текуща миокардна исхемия, сърдечна недостатъчност, хемодинамична нестабилност или животозастрашаващи аритмии (12) и трябва да се има предвид при стабилни асимптоматични пациенти
между 12-48 часа след появата на
симптомите (5, 13).
Освен това трябва да се съобрази фактът, че времето за възникване на първите симптоми
може да не съвпада с времето
на оклузията на коронарната артерия. В редица случаи не може
да се определи с точност началото на ОКС, защото се основава
на субективни оплаквания на пациентите и може ОКС да се предшества от ритъмно-проводни нарушения и/или нестабилна ангина.
При ранна реперфузия и реканализация на коронарната артерия се съхранява по-голямо количество витален миокард, но при
по-късно хоспитализираните пациенти се наблюдава голямо количество миокард, който е подложен на риск. Остатъчният кръвен
поток в инфаркт-свързаната ар-
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терия може да се повиши до 50%
(14, 15).
Остатъчният антеграден кръвоток осигурява ниско ниво на перфузия за зашеметения и хиберниран миокард и удължава времето за спасяване и съхраняване на
миокарда до няколко дни по-късно (16, 17).
Sim и сътр. оценяват ефикасността на първичната PCI при 2
344 пациенти със STEMI представяйки се 12 до 72 часа след появата на симптомите и откриват,
че PCI е свързано със значително
подобрение в 12-месечното клинично проследяване (18).
Ползата от късната реваскуларизация донякъде остава мистериозна. Dr. Brener отбелязва три теории, които могат да помогнат за
спасяването на миокарда:
l пери-инфарктната зона, която е подложена на исхемия и отварянето на оклудираната артерия
подобрява левокамерното моделиране
l потенциално фаталните аритмии могат да бъдат предотвратени
l наличие на колатерално кръвообращение при бъдещи оклузии
на други артерии
Abbate и сътр. (19) в техния
метаанализ на 10 контролирани и
рандомизирани проучвания на пациенти със закъснение при PCI в
продължение на 12 часа от началото на симптомите, заключават,
че има предимство по отношение
на преживяемостта и левокамерното ремоделиране след инфаркт
на миокарда при подложените на
PCI спрямо медикаментозно лекуваните.
Една от най-значимите е ползата от инвазивно лечение в проучвания с над 4-годишно проследяване, което предполага по-добро
влияние на PCI върху периинфарктната миокардна увреда, предотвратяващо апоптозата на хибернирания миокард (19).
Целта на реваскуларизацията при пациенти с ОКС е бързо и точно да се оцени състояни-
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ето на коронарните артерии и да
се приложи оптималното лечение
облекчаващо ангинозната симптоматика, намаляване на миокардната исхемия и некроза и предотвратяване на ранните и късни усложнения, довеждащи до висок клас
сърдечна недостатъчност и смъртност.
Нашето проучване е базирано
на пациентите, подложени на късна реваскуларизация на инфарктсвързаната артерия, които са пропуснали оптималното време за реваскуларизация според действащите световни препоръки.
Това изследване е първото по
рода си за България, което се занимава с проблема за късната
първична перкутанна интервенция
при пациенти с остър миокарден
инфаркт и едноклонова коронарна болест.
Множество проучвания показват, че времето е един от основните фактори за съхраняване на
регионалната кинетика на лява
камера, левокамерното ремоделиранe, левокамерната помпена
функция и преживяемостта на пациентите.
Зависимостта в случая е правопропорционална. В нашето проучване искаме да докажем, че
стратегията за късна PPCI предотвратява левокамерното ремоделиране, съхранява левокамерната
помпена функция, намалява честотата на MACE, сърдечносъдовата смъртност и повторните рехоспитализации по отношение на
сърдечна недостатъчност. Редица
изследвания са показали зависимостта на смъртността от времето
за забавяне на лечението и хоризонталното отношение между времето до реперфузия и смъртност.
“The open-artery hypothesis”
доказва, че късната реканализация на напълно запушената IRA
има благоприятен ефект върху
ремоделирането на лява камера,
спасяването на миокарда и дългосрочните резултати за пациентите (4, 5).
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Последните клинични проучвания показват, че миокардът може
да бъде спасен след 12-ия час,
дори когато инфаркт-свързаната артерия е напълно запушена
(20). Доказано е, че късната реперфузия може да спре исхемичната апоптозна каскада и нейните
последствия (21) и да предотврати намаляването на капилярната
плътност (22).
При някои патологични състояния при пациентите като анемия,
тютюнопушене, хиперкинетично
сърце, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), засегнатият миокард е прекондициониран, което повишава устойчивостта му към исхемия (23).
Тези фактори удължават устойчивостта и жизнеността на засегнатия миокард. Ето защо късно реканализираните пациенти вероятно ще имат полза от реперфузията на миокарда (24). Анализ на няколко проучвания показа, че късната PCI може да подобри функцията и ремоделирането
на LV и да намали честотата на
сърдечносъдовите инциденти (19).
Нашите резултати показват, че
късната PCI наистина е предотвратява неблагоприятното ремоделиране на лява камера и влошаването на контрактилната функция и подобрява клиничния изход
и резултат при късно представилите се пациенти за реваскуларизация.

Заключение
Извършването на късна реперфузия на инфаркт-свързаната артерия при ОМИ е относително възможно и безопасно в рутинната
практика. В нашето проучване като
основни прогностични фактори за
преживяемост на пациентите се определят възрастта, пола, наличието на хронично бъбречно заболяване, дислипидемията, предсърдното мъждене, артериален достъп за
извършване на интервенцията. Късната реперфузия може да увеличи
ползите за оцеляване.
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* Статистически анализ: Данните са въведени и обработени със статистическия пакет
IBM SPSS Statistics 23.0. За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза бе прието p<0.05. За анализ и статистическа обработка на резултатите е използван дескриптивен анализ, анализ на вариации, графичен анализ, алтернативен анализ, тест на
Фишер и Chi2-тест, непараметрични тестове на Kolmogorov-Smirnov и Shapiro-Wilk.
Mann-Whitney U тест и бинарен логистичен
регресионен анализ, както и тестове на Log
Rank, Breslow и Tarone-Ware, ROC криви.
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MIELE

Нова
серия
аксесоари
за лабораторни
миялни
С новата серия аксесоари
за лабораторни миялни, Miele
максимално намалява усилията при зареждане и предпазва
лабораторните консумативи и
съдове от повреда: EasyLoad е
името на системата, която опростява зареждането и спестява време.
Лабораторните консумативи и уреди/съдове се позиционират правилно в отделението, а новоразработените инжекционни дюзи гарантират цялостно вътрешно почистване
на стъклени детайли с различни форми и размери - от епруветки до големи Ерленмайерови колби.
Това решение допълва предишната система за зареждане
на отделението за инструменти
от Miele. Състои се от три различни инжекторни модула за
детайли в различни размери.
Системата EasyLoad може
да бъде напасната с правилно
оразмерени инжекторни дюзи,
за да улесни ръчното зареждане.

Сърцето на системата е нова
дюза за пръскане, която се
предлага от лятото на 2018 година в различни дължини и диаметри. Дизайнът й гарантира
надеждно вътр ешно почистване на уредите и консумативите, дори ако основите им са
поставени на върховете на самите дюзи.
Благодарение на интелигентната комбинация от дюзи и хоризонтални държачи, лабораторните консумативи могат да
бъдат поставени върху дюзите
по-лесно и по-бързо, като вече
не е необходимо регулирането
на височината на самите държачи.
За да се избегнат странични
движения и допълнителен шум,
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са поставени широките опори,
които да осигуряват стабилна
основа, върху която да се поставят уредите ои консумативите.
С новите опори се отваря
вертикалното свободно пространство в горната и долната
кошница, което може също да
бъде използвано. В сравнение
с предишната система, увеличаването на височината, в зависимост от натоварването, е
почти 9 см. Това позволява да
се поставят в машината значително по-високи лабораторни детайли.
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Синдромът на карпалния канал (СКК) е най-честата мононевропатия при човека. Засяга
хората в активна възраст, като
се среща по-често при жени
(198/100 000). При 55-65% от
пациентите засяга двете ръце.
Въпреки че в част от случаите може да има спонтанно възстановяване, при повечето пациенти синдромът прогресира, водейки до нарушаване на качеството на
живот, временна неработоспособност и трайна инвалидност.
За общопрактикуващите лекари (ОПЛ) е изключително важно да познават характеристиките на синдрома, диагностичните възможности и
терапевтичните подходи, правилно да проследяват пациентите и своевременно да ги насочват към специалист.

СКК е симптоматична, невропатна компресия на n. medianus
(NM) на нивото на китката. Характеризира се с болка в ръката, скованост, изтръпване и смущение в
сетивната функцията на нерва, засягаща палеца, показалеца, средния пръст и радиалната част на
безименния пръст.
Характерно за синдрома е също
и отслабване на силата на захвата и нарушение на двигателната
функция на ръката. Проявата на
симптомите може да бъде категоризирана клинично в три групи слаба, средна и висока степен.
При 55-65% от случаите със
СКК нарушението е двустранно,
най-често при наличието на дру-

Синовия

Сухожилия на
флексорите

Срединен
нерв

Карпален
трансверсален
лигамент

го заболяване като захарен диабет,
хипотиреоидизъм или ревматоиден
артрит.
СКК може да се наблюдава при
бременност, като тогава обикновено е преходен (1).
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Проучване от UK General
Practice Research Database през
2000 година установи, че случаите на този синдром при мъжете са
88 от 100 000, а при жените 193
от 100 000. По данни на National
Health Interview Survey в САЩ,
около пет милиона души страдат от
това заболяване. Нови сведения показват, че СКК е по-често срещан
при жени на възраст от 45 до 54 години и от 75 до 84 години при мъжете (1, 2).
Днес хирургичното лечение на
СКК е една от най-често извършваните оперативни интервенции
във Франция, като годишно се отчитат около 140 000 случая.
След 1990 година се наблюдава
значително увеличение на интервенциите. По данни от Френската
агенция за болнична информация,
те се увеличават от 9537 през 1995
до 142 405 през 2005 като броят
им остава постоянен в следващите
години. За сравнение, през 2006 в
САЩ са извършени 576 924 такива процедури.
СКК се отнася към мускулноскелетните заболявания, причинени от разтягане и повтарящи се
движения, които водят до претоварване на китката и се срещат почесто при работници (4). Отсъствието от работа и разходите за лечение натоварват икономиката на
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съответната държава (1-4).
Докладвани са много болни които имат спонтанно възстановяване. Някои пациенти не се възползват от хирургично лечение поради
това, че не желаят оперативна намеса, поради висока цена на операцията и времето за чакане. При
тези пациенти се препоръчват консервативни лечебни подходи.
При ненавременно провеждане на оперативна декомпресия, съществува риск за перманентно увреждане на NM и затова лекарите трябва да бъдат внимателни при
проследяване на пациентите, при
които се прилага консервативно
лечение (1-4).
Ролята на ОПЛ, които са първият контакт на пациента със здравната система, е изключително важна при откриването, доказването,
започването на лечението, проследяването и последващо насочване
на пациентите към специалист.
Целта на настоящата статия е
да се представят възможностите за
първоначална клинична оценка на
СКК, възможностите на образнодиагностичните и електрофизиологичните методи в поликлиничната
дейност, както и препоръки за лечение на началните стадии на това
заболяване.

Оценка
Диагностиката може да бъде
осъществена с помощта на лесен
скрининг тест, приложим от ОПЛ,
съставен от осем въпроса (4), задавани на хора със симптоматика в
областта на китката и ръката:
1. Имате ли скованост и изтръпване в китката, ръката или пръстите?
2. Симптомите разпространяват
ли се по малкия пръст?
3. Нощем симптомите по-силни
ли са?
4. Симптомите събуждат ли Ви
докато спите?
5. Усещате ли слабост в ръката,
изпускали ли сте предмети?
6. Мислите ли, че при разклащане на засегнатата ръка или при по-
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ставянето й под топла течаща вода
се наблюдава подобрение?
7. Симптомите влошават ли се
при извършване на движения като
шофиране, държане на телефон,
използване на вибриращи предмети или писане?
8. Шинирането или инжекциите
помогнаха ли Ви в предишни ситуации?
През последните 20 години,
ехографията (ЕГ) се използва като
метод за диагностициране на СКК.
Докато при електромиографското
изследване (ЕМГ) диагностиката
се базира на електрофизилогични
нарушения, ЕГ представя структурните промени и едем на нерва.
ЕГ има редица предимства като
метод на изследване: достъпен, неинвазивен, по-евтин, по-лесно и
по-бързо се извършва оценката и
диагностиката на СКК, като може
да се оценят и различни параметри
на NM, като размер, кръвоснабдяване (чрез Doppler) и подвижност
(чрез динамично изобразяване) (5).
В хода на диагностичния процес, трябва да бъдат изключени
цервикална радикулопатия, периферна невропатия, артроза, тендинит, невропатия на н. улнарис (5).
Заболявания като захарен диабет,
хипотиреоидизъм и артрит трябва
да бъдат търсени и лекувани правилно. ЕМГ може да бъдат проведена при диференциално-диагностични трудности. Провежда се и
ако е планирана операция (1-4).

Лечение
Първоначалната
диагноза
на СКК се поставя на базата
на клиничните симптоми. При
около 50% от случаите диагнозата се поставя без да са необходими електрофизиологични изследвания на NM.
На пациентите с леки симптоми трябва да бъде предложено консервативно лечение.
При повече от 1/3 от пациентите в рамките на 10 до 15 месеца може да настъпи спонтанно подобрение.
Специализирана
консултация трябва да се предлага на
пациенти със симптоми, които
причиняват постоянно безсъние, което им пречи да работят
и се отразява на всекидневието им. Трябва да се има предвид, че възможностите за консервативно лечение са ограничени (6).
Неинвазивно лечение (шиниране или локално приложение на кортикостероиди) трябва да бъде прилагано при леките до средни степени на СКК.
При тях болката и сковаността
са интермитентни и няма слабост в мускулите на тенара.
Пациентите с професионално натоварване на китката, трябва да бъдат посъветвани да преустановят дейностите, които са довели до това
състояние. Нощното шиниране
държи ръката в неутрална позиция, предотвратявайки флексия на китката и лимитира екстензията.
Шините не са скъпи и няма
открита сериозна вреда, но
също така има ограничени доказателства за тяхната ефективност. Те са препоръчителни като решение за първично
лечение, като се има предвид,
че облекчение ще има след
приложение от осем седмици
(7, 8).
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Не са документирани странични ефекти при нервните и
сухожилни упражнения и йогата и те могат да бъдат използвани като начална стъпка при
лечението на определени случаи. Все още липсват убедителни доказателства за тяхната ефективност (9).
Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС)
не трябва да бъдат предписвани прекомерно поради известните рискове от нежелани
странични реакции. НСПВС
може да бъдат прилагани за
кратък период от време за облекчаване на болката и възпалението.
Локалните апликации на
кортикостероиди (КС) са ефективно лечение. Действието им
се основава на намаляване на
едема и възпалението и съответно - намаляване на налягането върху NM (10). Съществуват доказателства за подобрение в кратък срок при използването на този вид терапия.

Но локалната апликация на
КС може да доведе до усложне-
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ния като травма на нерва, белези, инфекции, алергичен дерматит, хипопигментация, атрофия
на меките тъкани и руптури на
сухожилията.
Пероралните КС не са толкова ефикасни за лечение на СКК,
колкото инжекционните КС за
локално приложение, и могат да
предизвикат нежелани реакции
като гадене, безпокойство, акне,
нередовна менструация, безсъние, главоболие и промяна в настроението. По-сериозни странични ефекти могат да бъдат
пептична язва, стероидна психоза, остеопороза или надбъбречна недостатъчност (8,10).
Хирургично лечение трябва
да бъде проведено, ако симптомите са остри и постоянни, двигателният и сетивният дефицит
са прогресивни или ако няма
подобрение след шест месеца
консервативно лечение (11).

Заключение
СКК е сериозно състояние
което, при липса на лечение,
може да доведе до нарушаване
на обичайните всекидневни дейности, влошаване на качеството на живот и дори до инвалидност.
Шинирането и кортикостероидните инжекции са консервативен метод за лечение, които могат да бъдат прилагани при пациенти със слаби до средни по
тежест симптоми на СКК или
при хора, отказващи хирургично лечение.
Пациенти с остри симптоми или болни, при които консервативната терапия не помага, трябва да бъдат насочени за
оперативно лечение.
Целта на това лечение е да се
острани налягането върху NM
чрез инцизия на трансверзалния
лигамент на китката. Интервенцията може да бъде извършена чрез два метода: ендоскопска хирургия или отворена хирургия (12).
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Епилептичните пристъпи са епизоди от внезапно настъпващо количествено и/или качествено разстройство на съзнанието, сензорни, двигатели, автономни и психични функции.
Те са израз на хиперсинхронните разряди на коровите неврони.
Клиничната изява на епилептичните пристъпи зависи от локализацията на разрядите в мозъчната кора

и разпространението им в мозъка.
Единствен епилептичен припадък може да насочва за диагноза епилепсия при данни за кортикална увреда (абнормен неврологичен статус,
интелектуален дефицит или патология в невроизобразяващото изследване) или епилептиформена абнормност в ЕЕГ.
Припадъците, възникващи при остри разстройства на мозъчните
структури или метаболизъм (хипогликемия, синкоп, лекарствена интоксикация), и фебрилните конвулсии, не са епилепсия.

Мозъчносъдови
заболявания
Мозъчните кръвоизливи се разделят най-общо на травматични и
нетравматични. Започват внезапно с главоболие, повръщане и/или
гърчове, съпътствани от огнищен
неврологичен дефицит.
Кръвта навлиза в мозъчната
тъкан при паренхимните кръвоизливи (1). При пробив на кръвоизливното огнище във вентрикулната система, бързо се развиват кома и типичните пристъпи на
тонични екстензорни гърчове на
мускулатурата на тялото (2).
При
разкъсване
на
aa.haemorhagicae, с ограничаване на кръвоизлива в границите на
паренхима, се явяват възбудните симптоми от темпоралния дял,
които имат най-голямо разнообра-

зие (3).
Между 2.8 и 18.7% от пациентите, страдащи от спонтанен интрацеребрален кръвоизлив, развиват пристъпи. Най-важните фактори за развитието на последващи
гърчове са: обем и локализация
на хематома, кортикално участие
и възраст (4).
При субарахноидните кръвоизливи (САК), кръвта се излива съответно в субарахноидното пространство. Попаднала там, тя причинява общомозъчна увреда. Развива се асептична менингеална
реакция.
Епилептични припадъци се наблюдават в 5-25% от болните със
САК и обикновено са с характеристика на генерализирани. Тяхната поява в по-късен стадий на
заболяването най-често се дължи
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на рецидивно кървене (5).
Наличието на кръв екстравазално при хеморагичните инциденти и хеморагичното инфарциране увеличава процента на припадъците (6, 7, 8). Регистрирани са 3.6% от инсултно болните
с подобна клинична картина в Истанбулския медицински университет (9).
Значителен превес се отдава
на хеморагичния мозъчен инсулт
като причина за възникването на
припадъци. Авторите посочват и
локализацията в доминантната хемисфера на патологичен процес
като водещ в етиопатогенезата.

Исхемичен мозъчен
инсулт
Епилептичните припадъци могат да бъдат причинени от исхемичен инсулт или по-рядко да бъдат начален симптом (10, 11, 12).
Епилепсията с късно начало е
предшественик на инсулт, представен като ,,васкулогенна епилепсия“ (13).
Между 5 и 20% от гърчовете след 60-годишна възраст предсказват инсулт, според проучване
на невролози от два шведски университета. Те уточняват, че процентите варират според възрастта на пациентите. А припадъците се случват в рамките на 10 години преди мозъчносъдовото заболяване.
Епилептични пристъпи предхождат инсултите при 1 372 души
или 1.48% от всички болни, които екипът е изследвал. Периодът
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между припадъците и инсулта е
бил средно 1 474 дни или четири
години. Анализите са направени
между 2005 и 2010 година. Проучванията им продължават в насока разкриване на ефективна превенция (14).
Припадъци може да възникнат остро симптоматично, свързани със ситуацията ранни гърчове
(ES) или след променлив интервал от време (няколко дни/години)
след инсулт (късни или отдалечени симптоматични припадъци или
епилепсия след инсулт - PSE).
Тези две състояния са с различни патофизиологични механизми:
преходни клетъчни биохимични
дисфункции за ES и глиозни белези с постоянни промени в невронната възбудимост за PSE (15).
Патофизиологията на епилепсията след инсулт е сложна. Невротрансмитерните
аминокиселини играят важна роля в развитието й. Възбудният невротрансмитер глутамат (Glu) и инхибиторен GABA имат тясна връзка,
при която намаляването на GABA
е свързано с увеличение на Glu.
Повишените концентрации на
Glu причиняват възбудотоксичност, нарушение на електролитния
баланс, разрушаване на фосфолипидните мембрани и секреция на
свободни мастни киселини (16,
17).
Натрупването на вътреклетъчния калций и натрий може да понижи пристъпния праг (18). Левкоарайозата
(субкортикалната
атеросклеротична левкоенцефалопатия) често се наблюдава при
възрастни пациенти с необяснимо
новопоявила се епилепсия (епилепсия, свързана с левкоарайоза
- EAL), но нейната епилептогенна роля все още се дискутира (19,
20).
Късните пристъпи се появяват три пъти по-често, отколкото
тези с ранно начало. Първият епилептичен припадък с късна поява
е най-вероятно да се изяви между шест месеца и две години след
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преживян инсулт. До 28% от пациентите развиват симптоматична епилепсия няколко години покъсно.
Парциални припадъци с или
без вторична генерализация се
наблюдават при около 50% от общия брой гърчове, докато сложните частични пристъпи с или без
вторична генерализация и първично генерализирани тонично-клонични представляват приблизително 25%, всеки.
Епилептичен статус се развива в 12% от пациентите с мозъчен инсулт. Припадъци, имитиращи преходни исхемични пристъпи, се наблюдават в 7.1% от случаите (21).

Заключение
Систематизиране на изводите на изследователи в периода от
1997 до 2017 година показва, че
рисковете за ранни и късни припадъци след инсулт се увеличават
обратно пропорционално на възрастта (22, 23, 24) и правопропорционално на лезията спрямо близостта й до мозъчната кора (25),
най-вече сред структурите, кръвоснабдявани от предна и средна
мозъчни артерии (26, 27, 28).
До същия извод достигат и полски изследователи, които са наблюдавали група от деца с исхемични инсулти с или без припадъци (29). Тяхното проучване показва, че възрастта в момента на заболяването и поразеното корово
представителство могат да обусловят риска от развитие на припадъци.
В същото време италиански автори търсят връзката между ранните усложнения на инсулта и
честотата на бъдещите симптоматични припадъци (30). Те стигат
до извода, че ранната превенция
на усложненията намалява честотата на слединсултната епилепсия.
През 2017 година японски автори поставят въпроса за слединсултната епилепсия като една от
главните последици във възстано-

вителния период. Те насочват вниманието към ранното диагностициране и подходящо лечение на
припадъците след преживян инсулт (8).
Основната цел на проучванията
в тази насока са подобряване на
качеството на живот на постоянно нарастващия брой хора, живеещи с последиците от мозъчносъдовите заболявания, проследявайки включително и психоорганичните синдроми.
Мозъчносъдовите
заболявания са важна причина за поява на
епилептични пристъпи при болни
на средна възраст. Ранните и късни пристъпи са по-често срещани след хеморагичен мозъчен инсулт, отколкото след мозъчни инфаркти, с изключение на случаи
на тотален инфаркт в предна мозъчна артерия, които показват поголям риск за развитие на слединсултна епилепсия от хеморагичните инсулти (31).
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Избор на хирургичен подход при
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Изборът между едноетапно или
многоетапно възстановяване, веднага след като е верифицирана пенетрираща дебелочревна лезия,
трябва да е базиран на резултати,
които включват и рисковите фактори за усложнения.
Анализирани са публикации от
последните 35 години, с цел да се
оптимизира стратегията за хирургичния подход при травматичните дебелочревни увреждания. Обобщени са дискусиите и промяната в подхода
при лечението на травматичните уврежданията на колона.

През последните 20 години е налице тенденция за предпочитане на
първичното възстановяване като метод на избор при травматичните дебелочревни увреждания.
Предимствата са избягване на колостомия (и свързан с това психологичен и социално-икономически
ефект за пациента и семейството), с
последващо намаляванe на коморбидитета от стомата, както и разходите, свързани с колостомните грижи,
и повторна хоспитализация за реституция.
Потенциални недостатъци на първичното възстановяване са усложненията и свързаната с тях смъртност
при инсуфициенции. Ако няма разлика в морбидността между подходите, първичното възстановяване е
препоръчително (1, 2).
Важността на дилемата първично възстановяване или многоетапен
подход (задължително след преценка
и отстраняване на девитализираните
тъкани) предизвиква проучването на
редица обстоятелства, приемани за
фактори за успешен изход или за висок риск за усложнения и леталитет.

Освен тежестта на дебелочревната лезия, и множество други фактори повлияват на избора и резултатите от оперативната интервенция. Няколко рискови фактора са идентифицирани, за да определят пациентите,
подходящи за дефинитивни методи
на лечение, както и те да бъдат диференцирани от други - с висок риск
за следоперативни усложнения, поспециално инсуфициенция на анастомозата и интраабдоминални абсцеси.
Рисковите фактори основно се
подразделят въз основа на общото физиологично поражение (шок,
обем на хемотрансфузиите) и с локален израз на степента на увреждането (фекална контаминация, тежест
на локалното нараняване).
Шок. Проучвания документират,
че транзиторната хипотензия, преили интраоперативно, не влияе на
следоперативните усложнения. Има
доказателства, че леталитетът значително нараства в присъствието на
продължителна хипотензия пре- или
интраоперативно (1-6).
Времетраене от травмата до
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оперативната интервенция. Традиционно, забавеното лечение на дебелочревните увреждания се отчита като значителен предиктор за следоперативната заболеваемост. Някои
специалисти предполагат, че тази
морбидност не нараства, когато лечението се забави до 12-ия час.
Фекална контаминация. От
всички утежняващи фактори, които
могат потенциално да влияят на дебелочревните наранявания, фекалната контаминация е най-трудна за количествено определяне.
Няколко клас II (1) и клас III (5)
проучвания отбелязват нарастващите нива на абсцеси и септичен леталитет при пациенти с голяма фекална контаминация, въпреки, че резултатите от други изпитвания не определят това за противопоказание за
първично възстановяване.
Голяма контаминация, определена като контаминация на повече от един коремен квадрант (по L.
S. Sasaki), е значителен фактор според извличане на закономерности от
данни чрез използване на логистична регресия в проучвания от клас II
и клас III.
Съчетани травми и оценка на
тежестта на нараняването. Някои
ретроспективни анализи подчертават
съчетаните травми като контраиндикации за първично възстановяване.
Много клас I изпитвания, макар
и допускайки, че смъртността и септичната заболеваемост са повишени
при пациенти с множествени наранявания, не ги обсъждат като противопоказания за първично възстановяване.
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Резултатите от няколко клас I
проучвания и много клас II и клас
III изпитвания показват, че съчетаните травми на повече от два органа са свързани с нарастване на септичните усложнения. Penetrating
Abdominal Trauma Index (PATI) >25,
Injury Severity Score (ISS) >25 и Flint
Colon Injury Score >11 са верифицирани като значителни за следоперативни усложнения.
Хемотрансфузии. За количеството на хемотрансфузиите е доказано, че са независим рисков фактор
за следоперативна заболеваемост от
няколко проучвания от клас I и повече от клас II и III.
Четири единици еритроцитна
маса са отбелязани като критично
ниво, отвъд което рискът за следоперативна заболеваемост нараства
(1, 5, 7). Заключенията са въз основа на извличане на закономерности
от данни чрез използване на логистична регресия при голям брой пациенти.
Повече усложнения при резекция
с анастомоза са имали пациенти със
значителни съчетани травми и тежки
придружаващи заболявания. Данните от проучвания подкрепят резекцията с анастомоза за стабилни пациенти без значителни съчетани травми. Случаи със сериозни травми или
тежки придружаващи заболявания
имат по-добри резултати с резекция
и колостомия.
Усложненията след травматични
увреждания на колона са относително високи с нива 20-25% (8, 9). Рисковите фактори за висока заболеваемост включват множество хемотрансфузии (повече от четири единици еритроцитна маса), тежки съчетани интраабдоминални травми (висок ISS; PATI>25), значителна фекална контаминация, както и прекъсването на пасажа (8, 10).
Усложненията, свързани с инфекции, включват супурация на раната,
пневмония и интраабдоминални инфекции (7-27%) с по-висока честота при стомираните пациенти, спрямо тези с първично възстановяване
(11, 12).
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Други докладвани усложнения
включват стриктура на анастомозата, чревна фистула (1-4%), белодробен тромбемболизъм (БТЕ) или дълбока венозна тромбоза, остър респираторен дистрес синдром, и постоперативна херния (12).
Пациентите с първично възстановяване са третирани както с първична сутура, така и с резекция с анастомоза. При пациентите с прекъсване на пасажа са включени методите на илеостомия или проксимална колостомия над мястото на лезията, в някои случаи травмираният сегмент се извежда като стома и резекция с отстраняването на девитализирания сегмент с проксимална стомия.
Stone и Fabian са демонстрирали
в проспективно рандомизирано проучване със 139 пациенти, че първичното възстановяване е точно толкова сигурно, колкото и прекъсването
на чревния пасаж.
Проучването им има две ограничения:
l изклю чване на 48% от пациентите, подходящи за първична сутура, поради шок, значителна хеморагия, сигнификантна фекална контаминация и обширна лезия на тъкани
- следователно тези резултати не могат да бъдат обобщаващи за всички
пациенти с дебелочревно нараняване
l резултатите са регистрирани от
различна администрация на различни болници - много от случаите могат да бъдат пропуснати в това изследване
В публикация на Chappius от
1991 година, не е сигнификантна
статистическата разлика на интраабдоминалните абсцеси между двете групи - съответно стомирани и с
първично възстановяване.
Авторите заключават, че първичната сутура или резекцията с анастомоза трябва да се обсъжда като
първи метод на избор при пациенти
с пенетриращи дебелочревни лезии.
Проучването показва, че при публикуваните рискови фактори (като
висок PATI, шок, закъсняла оперативна намеса, необходимост от кръ-

вопреливане) не се изключва първичното възстановяване, въпреки,
че те са посочени като високорискови пациенти от Stone и Fabian – т.е.
рискът за инсуфициенция на сутура
или анастомоза не е толкова висок.
Falcone и сътр. през 1992 година
са изследвали първично възстановяване или анастомоза като първи метод на избор спрямо колостомия при
редица тежки дебелочревни наранявания.
Въпреки че са презентирани 22
случая, всъщност само 20 са рандомизирани. Рандомизацията е била
нарушена, тъй като при двама от
контролните пациенти, изискващи
прекъсване на пасажа, е било наложено първично възстановяване.
Тежестта на травмата при проучените пациенти превишава изключващите критерии при другите проучвания. Фактът, че и при двете групи
има сходни по нива усложнения с такива тежки травми носи огромна тежест срещу колостомията.
Тези проучвания са включени в
изложенoто, въпреки използването
на съшивател за анастомозата при
част от пострадалите. Ето защо тези
резултати също са съпоставими за
сравнение между първичното възстановяване и диверсията. Няма сигнификантна разлика, която да отбелязва резултати с по-малко усложнение между апаратното и мануално
възстановяване.
През 1995 година Sasaki и сътр.
публикуват резултати на 71 пациенти, рандомизирани, без критерии на
изключване. Нивото на интраабдоминални инфекции е 2% за първично възстановяване, и 18% за колостомия. Неблагоприятните резултати са статистически значимо повече
при групата с многоетапен подход.
Авторите твърдят, че първичното
възстановяване е метод на избор за
лечение на всички пенетриращи дебелочревени травми, независимо от
свързаните с това рискови фактори
за неблагоприятен изход.
Gonzales и сътр. (2000 година)
публикуват резултатите от проучване със 181 участници, което е най-
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голямото до този момент. Броят на
усложненията в присъствието на
значителна фекална контаминация,
шок, масивна кръвозагуба, засегнати повече от два органа от различни
системи или обширни дебелочревни
лезии е по-голям в групата с многоетапни интервенции.
Авторите изключват петима пациенти от статистическите анализи
(трима стомирани и двама с първично възстановяване) заради ранен летален изход. Заключението им е, че
ранният летален изход (<24 часа) се
дължи на причини, които не са свързани с начина на третирането на дебелочревната лезия.
Въпреки това, не може да се установи със сигурност дали травматичните дебелочревни увреждания
допринасят за този ранен леталитет (13). Ето защо тези пациенти са
включени в метаанализите.
Kamwendo (2000) публикува резултати от проучване, в което 238
пациенти са рандомизирани като
групи с първично възстановяване и
стомирани, класифицирани по време между увредата и оперативната
намеса (повече или по-малко от 12
часа).
Значителни разлики не са открити
между групите за нива на сепсис, раневи усложнения и леталитет. Времето на хоспитализация включва и
повторна хоспитализация за реституция при стомираните болни, но
въпреки това усложнения не са били
регистрирани.
Резултатите при сравняване на
групите по отношение на PATI са еквивалентни. Така също и времето от
травмата до оперативната интервенция не се явявя основен предилекционен фактор в ключовите резултати в този анализ.
Това проучване се различава от
предходните шест по няколко важни
характеристики. То включва лечение
на пациенти след известно закъснение или забавяне при транспорта им
в специализиран травматологичен
център.
Усилията на авторите е да се изяснят някои от най-значимите погреш-
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ни клинични подходи. Kirkpatrick
(1975) разделя пациентите с травматични дебелочревни наранявания на
четири групи, първите две с нерандомизирано разпределение, свързани с тежестта на дебелочревната и
съчетаната с нея друга травма.
Ако пациентът се прецени като
подходящ за рандомизация (не се
уточнява кога се прави тази преценка), се рандомизира след това (с
неуточнена техника) в групи 3 и 4,
третирани или с колостомия, или с
екстериоризация на засегнатия участък.
Това означава, че в група четири
третирането на травмата е с първично възстановен сегмент, оставен извън коремната кухина. Ако е налице
възстановяване на целостта на сегмента, той се връща обратно в коремната кухина, по-рано от реституция при стомираните болни, но и
при този метод е необходима втора
операция.
Ако възстановяването е неуспешно, се конвертира в колостома, като
това се случва при до 50% от случаите. Данните не са представени точно, за да се прецизират нивата на раневи или интраабдоминални инфекции, както и други усложнения. Заболеваемостта и смъртността в групи 3 и 4 са почти еквивалентни. Ето
защо това проучване е посочено
като изключително, въпреки рандомизацията.
И двете проучвания на Falcone
(1992) и на Gonzales (2000) са едни
от най-достоверните, поради пълноценните методи на анализ на случаите. Шест проучвания, включващи 705 пациенти, са включени в
този преглед, включително 361 болни, които са били рандомизирани
за първично възстановяване, и 344 за стомия.
Тежестта на травмата се оценява
чрез набор от техники в пет проучвания. Въпреки това, в четири от пет
проследявания се съобщава за средно PATI. Повечето автори докладват
PATI без стандартно отклонение или
индивидуални данни за пациента.
Опитите да се получи първона-
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чален индивидуален профил на пациента са неуспешни. Следователно, статистическо сравнение на PATI
от всички проучвания, както и спецификация на резултатите, не са възможни.
Усредненият PATI на групата с
първично възстановяване е 28.9, докато при групата на стомираните е
25.8. По този начин - въпреки че
статистическата значимост не може
да бъде оценена (PATI) между групите - първично възстановяване е
приложено на по-тежко травмираните.
Повечето автори не отбелязват
инсуфициенция на възстановената
лезия. Ето защо интраабдоминалната инфекция може да се счита като
индиректен показател за инсуфициенция.
Отбелязани са 40 случая на абдоминална инфекция с първично възстановяване и при 55 от стомираните болни. Мета-анализът не разкрива
значителна разлика по отношение на
смъртност, която е ниска и при първичното възстановяване (1.94%), и
при групата с диверсия (1.74%).
Общо се включват всички видове
интраоперативни, постоперативни,
раневи усложнения, както и усложнения, свързани със стомата. При
групата с първично възстановяване
се съобщава за значително по-ниски
нива на усложнения.
Мета-анализът фаворизира първичното възстановяване, докато данните от специалното проучване не
показват значителна разлика в общите усложнения. Ако се дистанцираме от мета-анализите, тогава останалите данни също фаворизират
първичното възстановяване.
Някои автори считат, че нивата
на интраабдоминалните инфекции са
най-точния показател за дебелочревна анастомоза, защото това е найчестото усложнение на инсуфициенцията.
Когато се обсъждат интраабдоминалните абсцеси с или без дехисценция на оперативната рана, при първично възстановените отново се регистрира незначително по-ниски
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нива на инфекции.
Останалите
ретроспективни
анализи и статии на тази тема от
последните 20 години също фаворизират подхода първично възстановяване. Повечето нови проучвания на Американската асоциация по хирургия на травмата
(AAST) завършват с препоръки
за първично възстановяване.
Въпреки многото вариации за
предпочитано лечение при различните типове на пенетриращи лезии на
колона, малка част от хирурзите избират винаги прекъсване на пасажа.
Сигнификантно, за практикуващите обща хирургия с по-малко случаи
на дебелочревни увреждания, остават предпочитанията към по-консервативния подход - многоетапният.
Потенциалните предимства на
първичното възстановяване са очевидни - избягване на усложненията
от стомията и реституцията, както и
психологическата и финансовата тежест, свързана с това.
Проучване на Park (1999) показва 25% усложнения, свързани с колостомията. В допълнение, и реституцията носи значителни нива на
заболеваемост. Въпреки че в найголемите проучвания (Crass, 1987;
Pachter, 1990; Sola, 1993; Thal, 1980;
Williams, 1987) усложненията са от
5 до 25%, ретроспективен анализ на
стомирани пациенти с извършена
реституция след пенетрираща дебелочревна лезия докуменира 55% усложнения (Berne 1998).
Друг преглед на реституирани болни в САЩ показва хоспитализации от порядъка на над 15 дни при
сума почти $14 000, в допълнение
към разходите за стомията (Pachter
1990). Тези проучвания потвърждават, че възстановяването след колостомия е свързано със значителна заболеваемост и финансови разходи.
Въпреки че ползите от избягване
на колостомията са ясни, това няма
да е оправдано, ако едноетапната
операция е несигурна. Много ретроспективни проучвания, включително това и на Curran and Burzotta
(1999) от близо 3000 случая на пър-
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вично възстановяване, докладват
данни за инсуфициенция на анастомозата само в 2.4% от случаите.
Три проспективни, нерандомизирани, проучвания изпитват резултатите от третирането на пенетриращите наранявания без лимитиращи
критерии (George, 1989; Jacobsen,
1992; Naraynsingh, 1991), като дават
по-малко от 1% инсуфициенция при
първично възстановяване.
Brasel и сътр. (1999) публикуват
анализи на решения съобразно третирането на дебелочревните наранявания. Авторите разглеждат проспективни и ретроспективни данни,
както и личен опит.
Алгоритъмът на лечение е на базата на проблемите при развитие на
интраабдоминални абсцеси след всяко стъпало на възстановяване. При
първичното възстановяване възникват много по-малко интраабдоминални абсцеси отколкото при прекъсване на пасажа.
PATI е описан първо от Moore и
сътр. (1981 г.), базиран на броя и тежестта на засегнатите интраабдоминални органи. Moore демонстрира, че при пациенти с PATI score>25
има по-високи нива на усложнения
(46 срещу 7%).
Впоследствие много автори отбелязват, че PATI score>25 е индикатор
за увеличена морбидност и усложнения (Cayten, 1998; Cornwell, 1998;
Durham, 1997; Falcone, 1992; Nelken,
1989; Sasaki, 1995; Shannon, 1985).
Авторите на проучванията не докладват адекватни данни при оценка на PATI, които позволяват включването им в мета-анализ. Средният PATI на групата с първично възстановяване във включените проучвания е 28.9, а на групите с диверсия – 25.8.
Тази оценка потвърждава, че и
двете групи са претърпели значителни травми - еднакво тежки и при
стомираните и при първично възстановените пациенти.
При проучването на Гонзалес
(2000), стомираната група се отличава с 21 усложнения от 89 участници, сравнени с 123 комликации при

139 пациенти в останалите четири
проучвания.

Заключение
Този аналитичен обзор показва,
че първичното възстановяване на
травматичните увреждания на колона не само е толкова сигурно, колкото стомията, но че дори е по-сигурният метод.
Нивата на леталитет са близки в
двете групи. Компликациите, които са отбелязани като общи усложнения, интраабдоминални инфекции,
тотални инфекции или раневи усложнения са по-малко при групата с
първично възстановяване.
Равносметката от рандомизирани
проучвания представя убедителни
доказателства за първично възстановяване като метод на избор при повечето пациенти с травматични лезии на колона (14).
Използвани източници:
1. George S., Fabian T., Voeller G. et al: Primary repair of colon wounds. A prospective trial in nonselected patients. Ann Surg 209:728-34, 1989
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large bowel trauma. Br J Surg 77:872-6, 1990
3. Demetriades D., Charalambides D., Pantanowitz
D. Gunshot wounds of the colon: Role of primary
repair. Ann R Coll Surg Engl 74:381-4, 1992
4. Wiener I., Rojas P., Wolma F. Traumatic colonic
perforation. Review of 16 years’ experience. Am J
Surg 142:717-20, 1981
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Surg 117:652-6, 1982
6. Miller F., Nikolov N., Garrison R. Emergency
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7. George S., Fabian T., Mangiante E. Colon trauma: Further support for primary repair. Am J Surg
156:16-20, 1988
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New York: Springer; 2007:322–34
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Клиничен случай

Кератотичен базалноклетъчен карцином
Д-р Спасимир Шопов1, 2, Д-р Марин Шопов2, Доц. д-р Бенямин Анави, д.м.1
2Отделение

1Катедра

по обща и клинична патология - МУ - Пловдив
по клинична патология; Клиника по ортопедия и травматология - УМБАЛ „Св. Георги“ АД
имейл: spiritus@abv.bg

Базалноклетъчният карцином се локализира предимно в участъците
от кожата с пило-себацеен комплекс, които са изложени на слънчево
УВ въздействие. Пръстите на ръцете и краката се засягат много рядко.
Представен е 54-годишен мъж с кератотичен базалноклетъчен карцином по флексорната страна на проксимална фаланга на четвърти пръст
на лява ръка. Случаят разширява диференциално диагностичния кръг на
туморите по пръстите на ръката.

Базалноклетъчният карцином
(BCC) на кожата е най-честото
злокачествено заболяване. Наред
с обичайните му локализации лице, шия, торс и ръце, има и „пощадени“ зони. Съобщенията за
ВСС на пръстите на ръцете и краката „се броят на пръсти“(1-5).
Тези спорадични наблюдения могат да имат принос при изясняване на имунологичното участие на
пило-себацейния комплекс (6) и
хистогенетичната връзка на ВСС
с плурипотентни клетки от базалния слой на епидермиса и/или
космените фоликули (7).
Мъж на 54 години, който преди една година, забелязал подутина (</=1 cm) по флексорна повърхност на проксимална фаланга
на четвърти пръст на лява ръка.
Формацията е нараснала за месеци, а дни преди прегледа е с лека
мацерация, оскъдна секреция и
болезненост.
Пациентът не съобщава за
травми или излагане на йонизиращо лъчение, липсват данни за
потиснат имунитет. Направено е
рентгеново изследване на пръсти на лява ръка: без костни лезии (Фигура 1) и периферна кръвна картина в норма.
Хистологично в дермата се ус-

тановяват компактни гнезда от базалоидни клетки, с овални ядра с
нежен хроматин и палисадно подреждане в периферията на гнездата. Централно, същите клетки добиват еднородна кубична форма.
В някои туморни гнезда се установяват концентрични слоисти кератинови отложения и отлагане на
меланин. Липсват митози. В тесен
участък туморно гнездо е свързано с многослойния плосък вроговяващ епител. Липсва стромна реакция (Фигура 2).
Имунохистохимия
(DAKO):
Цитокератин AE1/AE3 е силно
положителен в туморните гнезда
(Фигура 2b детайл), в епидермиса
и в екринните потни жлези. S100
протеин и Melan A са отрицателни.
Диагноза: Кератотичен базалноклетъчен карцином (Keratotic
basal cell carcinoma).
Терапия: Туморната лезия е
изрязана в здраво. Заради леко засягане на мускулно сухожилие, е
извършена тенопластика.

Обсъждане
Базоцелуларният карцином е
най-честият тумор на човешкото
тяло, като около 90% от случаите са в областта на главата и шията. Етиологична роля се отдава на

хроничната ултравиолетова експозиция (6).
BCC на пръстите на ръката е
рядкост –в света са описани не
повече от 26 случая (2, 5), повечето от които са в околонокътна
зона. В англоезичната литература срещнахме само два нодуларни BCC на проксимална фаланга на пръст на ръката (1, 3), без
конкретизация за кератинизиращ
базоцелуларен карцином, който е
един от осемте хистологични типа
на ВСС.
Неговият цитокератинен профил съответства на незрелия трихобластом. Предполага се хистогенетично родство помежду им
заради пилосебацеен път на диференциация (7).
ВСС следва да се разграничи
от базалоидно-сквамозният карцином (basosquamous carcinoma –
BSC), който има неблагоприятно
протичане, но не е описан по пръстите на ръката.
При него туморните клетки са
с по-обилна цитоплазма и с пообилно представена кератинизация, отколкото типичните базоцелуларни карциноми. Ядрото има
везикуларен хроматин с плеоморфизъм, а палисадността на периферните клетки на места се губи.
При BSC може да възникне централна фиброза с радиални периферни ивици насочени към дермата.
Клиничните прояви на BCC по
пръстите на ръцете се проявяват
като подутина, улцерозна еритемна лезия или кафява плака. След
ексцизия 26-те ВСС на пръстите
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Развитие: Четири години след ексцизията не е регистриран рецидив.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фигура 1. Рентгенография на пръстите на лявата ръка. Проксималната фаланга на четвърти пръст на лявата ръка не е засегната
Фигура 2. Хистология на кератинизиращия базоцелуларен карцином (HE, magnification 100×) (а – детайл
от зоната на кератинизация (HE, magnification 400×); b – Позитивна експресия на Цитокератин AE1/AE3 в туморните гнезда (magnification 50×)
на ръцете (2, 5), както и случая на
пръст на крака (4) не са показали локален рецидив или отдалечени метастази.
Специфичната локализация
не прави изключение от добрата прогноза на BCC: те имат деструктивен растеж, рецидивират,
но рядко метастазират. Конвенционалното и оперативно лечение по Mohs са най-използваните методи на лечение и с най-малка вероятност да доведат до рецидив (8, 9).
Основният проблем при BCC с
такава рядка локализация е късната диагноза. Това изисква BCC
да бъде включен в диференциално-диагностичния план на тумори-

те на пръстите на ръката при възрастни.
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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®.
* Потвърдени хипогликемии, нощни и тежки хипогликемии, при пациенти над 18 год.

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

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