
Year 2020, volume 6, number 1

ANNUAL  

FOR HOSPITAL  

PHARMACY

Official publication of 
THE PROFESSIONAL ORGANIZATION 
OF HOSPITAL PHARMACISTS  
IN BULGARIA

Година 2020, том 6, брой 1

ГОДИШНИК 

ПО БОЛНИЧНА 

ФАРМАЦИЯ

Официално издание на 
 ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  

НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ  
В БЪЛГАРИЯ

ISSN: 2367-8763 (Print) 
ISSN: 2603-3852 (Online) 

ISSN: 2367-8763 (Print) 
ISSN: 2603-3852 (Online) 



EDITOR IN CHIEF
assоc. prof. Evgeni Grigorov, MScPharm, PhD

EDITORIAL BOARD
prof. Zlatka Dimitrova, MScPharm, DSc

prof. Ilko Getov, MScPharm, PhD
prof. Georgi Momekov, MScPharm, PhD, DSc

prof. Assena Stoimenova, MScPharm, PhD
prof. Atanas Koundurdjiev, MD, PhD

assoc. prof. Krum Kafedjiiski, MScPharm, PhD 
assoc. prof. Kaloian Georgiev, MScPharm, PhD, DSc

assoc. prof. Hristina Lebanova, MScPharm, PhD
assoc. prof. Vassil Mihaylov, MD, PhD

Velina Grigorova, MScPharm

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
доц. маг. фарм. Евгени Григоров, дм

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
проф. Златка Димитрова, дфн

проф. Илко Гетов, дф
проф. Георги Момеков, дфн
проф. Асена Стоименова, дф

проф. д-р Атанас Кундурджиев, дм
доц. маг. фарм. Крум Кафеджийски, дф
доц. маг. фарм. Калоян Георгиев, дфн

доц. маг. фарм. Христина Лебанова, дф
доц. д-р Васил Михайлов, дм
маг. фарм. Велина Григорова

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

„Годишник по болнична фармация“ е периодично издание на Професионалната организация на 
болничните фармацевти в България, което се издава от 2015 г.

Публикациите са на български език с резюмета на английски език. 
Статиите се подават чрез онлайн издателската система на МУ-Варна за публикуване на научна 

периодика на адрес: http://journals.mu-varna.bg/
В списанието се публикуват: Научни статии (до 12 стр.), Обзори (до 12 стр.), Дискусия (до 3 стр.), 

Позиции (до 2 стр.), Мнения (до 1 стр.), Представяне на нови книги или софтуер (до 1 стр.).
Изисквания към ръкописа: 

	пълните имена на авторите на български и английски език;
	точното наименование на институцията, където работят авторите, на български и английски 

език;
	адрес за кореспонденция на български език, вкл. и електронна поща;
	резюме в обем 250-300 думи на български и английски език. За научни статии се подготвя 

резюме със следната структура и подзаглавия: Въведение, Цел, Методи, Резултати и Заключение. 
При материали без структура (например, методологични материали) се допускат резюмета, 
неструктурирани по горния начин. Резюмето трябва да съдържа не повече от 250 думи и трябва 
да е на български и на английски език;

	до 6 ключови думи на български и английски език – описват се след резюмето на български и на 
английски език;

	структурирано изложение на български език – Увод, Материал и методи, Резултати, Обсъждане, 
Изводи;

	литература.
Файловете на ръкописа се подават във формат на Microsoft Word. Форматът на страниците трябва да 

бъде А4, шрифт 12-point Times New Roman. 
Таблици и фигури: Местата на таблиците и фигурите се отбелязват в текста с поредния им номер 

и обозначението „Табл.“ и „Фиг.“ (напр. „Табл. 1“ или „Фиг. 1“). Всяка таблица и фигура се представя в 
отделен файл в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат - jpg, png, tif), 
като имената им трябва да съответстват на обозначенията в текста. Обяснителният текст на всяка фигура 
или таблица се поставя в текста към обозначението ѝ. Приемат се само черно-бели фигури (диаграми, 
схеми и снимки). Максималният брой на фигурите е десет. Всички снимки трябва да бъдат в grayscale в 
300 DPI. Те трябва да са достатъчно контрастни и с размер минимум 8,4 см широчина (1 колона) или 17,5 
см в широчина (2 колони). Диаграмите трябва да се представят в отделни файлове в оригиналния файлов 
формат (напр. xls).

Литература: Цитираните източници се подреждат и описват непосредствено след основния текст. 
Цитираните автори се посочват в кръгли скоби ( ) с поредния им номер от библиографския списък на 
цитираната литература.



ГОДИШНИК ПО БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ 
VI, 2020, № 1

3

Университетско издателство  
Медицински университет  

“Проф. д-р П. Стоянов” - Варна  
Варна 9002, ул. Марин Дринов 55  

тел.:+359 52 677 112 
e-mail: press@mu-varna.bg 

Предпечат: Емилия Йорданова 
Издателска дейност, МУ-Варна

Адрес на редакцията: 
Списание "Годишник по болнична фармация" 

Официално издание на ПОБФБ 
София, 1040 

ИНТЕРПРЕД – СТЦ 
Бул."Драган Цанков" 36, офис Б 602, ет. 6 

e-mail: evgeni.grigorov@mu-varna.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Клинична и разходна ефективност на имунотерапията като първа линия на лечение  
на несквамозен метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб 
Тони Веков, Надя Велева, Валентина Белчева, Живко Колев __________________________________ 5

Негативно становище от ЕМА – поглед върху процедурите по разрешение за употреба,  
завършили с отказ в периода 2018-2019 г. 
Виолета Гетова _____________________________________________________________________ 12

Генетика на глутеновата непоносимост 
Олга Антонова ______________________________________________________________________ 19

ОБЗОРНИ СТАТИИ
Приложение на физиологично-базирания фармакокинетичен (ФБФК) модел  
в предсказването на лекарствени взаимодействия 
Мая Радева-Илиева, Калоян Георгиев ___________________________________________________ 26

Взаимодействия между растителни и лекарствени продукти на ниво Цитохром Р 450 
Илияна Янева, Валентин Балабански, Валентина Белчева, Татяна Каранешева _______________ 34

Управление на терапията с перорални антикоагуланти при пациенти,  
подлежащи на планови хирургични операции или инвазивни процедури 
Антония Кишева, Айлин Хадживели ____________________________________________________ 43

Възможности за провеждане на лечение с неразрешени лекарствени продукти в България 
Йоана Сотирова, Свилен Исаев, Евгени Григоров _________________________________________ 50

ПРЕВОДНИ СТАТИИ
Медицинска практика в болниците: наноподобните правилно ли са оценени и заместени? 
Джозефин Кноев, Бийт Флюман, Стефан Мюлебах _______________________________________ 59

Законодателство за приготвяне на лекарствени продукти в европейските аптеки  
и резолюцията на Съвета на Европа 
Х. П. А. Шийпърс, Дж. Лангедийк, В. Нееруп Хандлос, С. Уалсер, М. Д. Б. Шутйенс, К. Нийф _____ 68



ГОДИШНИК ПО БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ 
VI, 2020, № 1

4

CONTENTS

ORIGINAL ARTICLES
Clinical and Cost Efficacy of Immunotherapy as a First Line of Treatment  
of Non-Squamous Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer 
Toni Vekov, Nadia Veleva, Valentina Belcheva, Jivko Kolev _____________________________________ 5

Negative Opinion of the EMA – Overview оn Marketing Authorization Procedures  
Concluded with Rejection in 2018-2019 
Violeta Getova ________________________________________________________________________ 12

Genetics of Gluten Intolerance 
Olga Antonova _______________________________________________________________________ 19

REVIEW ARTICLES
Application of a Physiologically Based Pharmacokinetic (PBPK) Model  
in Predicting Drug Interactions 
Maya Radeva-Ilieva, Kaloyan Georgiev ___________________________________________________ 26

Interactions Between Herbs and Drugs at the Level of Сytochrome P450 
Iliana Yaneva, Valentin Balabanski, Valentina Belcheva, Tatyana Karanesheva ____________________ 34

Management of Oral Anticoagulation in Patients Undergoing Elective Surgery  
or Invasive Procedures 
Antoniya Kisheva, Aylin Hadjiveli ________________________________________________________ 43

Possibilities for Conducting Treatment with Unauthorized Medicinal Products in Bulgaria 
Yoana Sotirova, Svilen Issaev, Evgeni Grigorov _____________________________________________ 50

TRANSLATED ARTICLES
Medication Practice in Hospitals: Are Nanosimilars Evaluated and Substituted Correctly? 
Josefien Knoeff, Beat Flühmann, Stefan Mühlebach __________________________________________ 59

Legislation on the Preparation of Medicinal Products in European Pharmacies  
and the Council of Europe Resolution 
H PA Scheepers, J Langedijk ,V Neerup Handlos, S Walser, M H Schutjens, C Neef _________________ 68

Editorial office address: 
Journal „Annual for hospital pharmacy” 

Official publication of POHPB 
Sofia, 1040 

Interpred – WTC 
"Dragan Tsankov" 36, blvd., office B 602, floor 6 

evgeni.grigorov@mu-varna.bg

Varna Medical University Press
55 Marin Drinov St, Varna 9002 

phone.:+359 52 677 112 
e-mail: press@mu-varna.bg 
Preprint: Emilia Yordanova 

Publishing Department, MU-Varna



ГОДИШНИК ПО БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ  
VI, 2020, № 1

5

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ 
ORIGINAL ARTICLES

КЛИНИЧНА И РАЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИМУНОТЕРАПИЯТА  
КАТО ПЪРВА ЛИНИЯ НА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСКВАМОЗЕН МЕТАСТАТИЧЕН 

НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ
Тони Веков1, Надя Велева1, Валентина Белчева2, Живко Колев2

1Факултет „Фармация“, МУ-Плевен 
2Факултет „Фармация“, МУ-Варна

CLINICAL AND COST EFFICACY OF IMMUNOTHERAPY  
AS A FIRST LINE OF TREATMENT OF NON-SQUAMOUS METASTATIC  

NON-SMALL-CELL LUNG CANCER
Toni Vekov1, Nadia Veleva1, Valentina Belcheva2, Jivko Kolev2

1Faculty of Pharmacy, MU-Pleven 
2Faculty of Pharmacy, MU-Varna

РЕЗЮМЕ
Целта на изследването е да се извърши моделиране на локални данни за разходи и здравни ползи на 

алтернативните имунотерапии за първа линия на лечение на пациенти с несквамозен метастатичен 
недребноклетъчен рак на белия дроб (ncqNSCLS) и реализиране на косвено сравнение на техните 
съотношения на здравни разходи и ползи, базирано на мрежов метаанализ. Входящите данни в 
модела са измерените и оценени като клинични крайни точки в рандомизираните многоцентрови 
клинични изпитвания IM power 130, KEYNOTE 189 и Check Mate 026. Моделирането на данните за 
бъдещи здравни ползи и разходи след края на клиничните изпитвания чрез модел на Марков e с три 
здравни състояния, от които едно абсорбиращо състояние. За моделиране на данните е използван 
софтуерен продукт Tree Age Pro Healthcare. Atezolizumab в комбинация с химиотерапия (nab-paclitaxel, 
carboplatin) е разходно ефективна терапия за първа линия лечение на пациенти с nsqNSCLC в 
сравнение с pembrolizumab в комбинация с химиотерапия (pemetrexed, carboplatin) и самостоятелно 
приложение на имунотерапия nivolumab. Проведеният вероятностен анализ на чувствителността 
установи, че вероятността atezolizumab в комбинация с химиотерапия да бъде разходно ефективна 
терапия в сравнение с pembrolizumab в комбинация с химиотерапия и в сравнение с монотерапия 
nivolumab е съответно 88% и 75%. Моделирането на данни за здравни ползи и разходи след края 
на клиничните изпитвания създава известна несигурност относно терапевтичната ефикасност и 
безопасност в дългосрочен план.

Ключови думи: несквамозен метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, имунотерапия/
лечение от първа линия, анализ разход/ефективност

ABSTRACT
The aim of the study was to model local data on costs and health benefits of alternative immunotherapies 

for first-line treatment of patients with non-squamous metastatic non-small-cell lung cancer (ncqNSCLS) and to 
make an indirect comparison of their health cost ratios and benefits based on network meta-analysis. The inputs 
data for the model were measured and evaluated clinical endpoints in the randomized multicentre clinical trials 
IM power 130, KEYNOTE 189, and Check Mate 026. Modelling data for future health benefits and costs after 
the end of clinical trials using Markov model had three health states, one of which is an absorbent condition. 
Tree Age Pro Healthcare software was used to model the data. Atezolizumab in combination with chemotherapy 
(nab-paclitaxel, carboplatin) is a cost-effective first-line therapy for patients with nsqNSCLC compared to 
pembrolizumab in combination with chemotherapy (pemetrexed, carboplatin) and nivolumab immunotherapy 
alone. A probabilistic susceptibility analysis found that the probability of atezolizumab in combination with 
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Въведениe

Недребноклетъчният рак на белия дроб (non-
small-cell lung carcinoma, NSCLC) представлява око-
ло 85% от всички видове рак на белия дроб (1). Най-
често срещаните видове NSCLC са плоскоклетъчен 
карцином, голямоклетъчен карцином и аденокарци-
ном (2). Аденокарциномът е най-често срещаният 
рак на белия дроб при пациенти непушачи и пред-
ставлява около 40% от всички случаи на белодроб-
ни онкологични заболявания (5). Плоскоклетъчни-
ят карцином на белия дроб се среща по-често при 
мъжете, отколкото при жените, като развитието на 
заболяването е пряко свързано с историята на тютю-
нопушене при конкретния пациент. Голямоклетъч-
ният белодробен карцином е хетерогенна група от 
недиференцирани злокачествени новообразувания, 
произхождащи от трансформирани епителни клет-
ки в белия дроб.

Заболяването представлява около 10% от всички 
случаи на NSCLC (3).

По данни на Българския национален раков ре-
гистър заболяемостта от рак на белия дроб (lung 
cancer, LC) е 53,4/100 000 население (приблизител-
но 3800 новодиагностицирани пациенти годишно). 
От тях над 65% са в III и IV стадий на заболяването. 
Регистрираната смъртност е 48,1/100 000 населе-
ние (3475 смъртни случая годишно). Заболяемостта 
и смъртността сред мъжете е значително по-висо-
ка от тази при жените. Фактическата болестност е 
137,5/100 000 население (около 9900 пациенти). Ре-
лативната петгодишна преживяемост на български-
те пациенти е 6,5% и е с 6,1% по-ниска от същия 
показател за другите европейски страни (4). NcqN-
SCLS представлява приблизително 20% от всички 
случаи на NSCLC (3).

В клиничната практика като първа линия имуно-
терапия на пациенти с ncqNSCLS се прилагат лекар-
ствени продукти от групата на PD-1/PD-L1 инхиби-
торите, които неутрализират PD-1/PD-L1 медиира-
ното инхибиране на имунния отговор – atezolizumab 
(ATE), pembrolizumab (PEM) и nivolumab (NIV). 
Имунотерапията може да бъде прилагана за лечение 
на целевата група пациенти като монотерапия или в 
комбинация с химиотерапия.

АТЕ е Fc-модифицирано IgG1 моноклонално 
антитяло, което се свързва директно с PD-L1 и оси-
гурява двойна блокада на рецепторите PD-1 и В7.1 и 
неутрализира PD-1/PD-L1 медиираното инхибиране 
на имунния отговор (6).

РЕМ е Fc-модифицирано IgG4 хуманизирано 
моноклонално антитяло, което се свързва към PD-1 
и блокира неговото взаимодействие с PD-L1 и PD-
L2. По този начин РЕМ потенцира Т-клетъчните от-
говори, включително антитуморните отговори (7,8).

NIV е хуманизирано IgG4 моноклонално анти-
тяло, което действа по същия механизъм, като се 
свързва с PD-1 и блокира взаимодействието му с 
PD-L1 и PD-L2 (9).

В резултат на увеличаващите се алтернатив-
ни възможности за първа линия имунотерапия на 
пациенти с ncqNSCLS е необходимо те да бъдат 
оценени от гледна точка както на сравнителната 
терапевтична ефикасност и безопасност, така и на 
ефективността на разходите. За целта е подходящо 
приложението на фармакоикономически анализ от 
типа разход/ефективност (cost-effectiveness analysis, 
СЕА) (10).

Цел на изследването

Целта на изследването е да се извърши модели-
ране на локални данни за разходи и здравни ползи 
на алтернативните имунотерапии за първа линия 
на лечение на пациенти с ncqNSCLS и реализиране 
на косвено сравнение на техните съотношения на 
здравни разходи и ползи, базирано на мрежов ме-
таанализ.

Входящите данни в модела са измерените и оце-
нени като клинични крайни точки в рандомизирани-
те многоцентрови клинични изпитвания IM power 
130 (11), KEYNOTE 189 (12) и Check Mate 026 (9).

Материал и методи

Направено е моделиране на данните за бъдещи 
здравни ползи и разходи след края на клиничните 
изпитвания чрез модел на Марков с три здравни 
състояния, от които едно абсорбиращо. Структурата 
на модела е представена на Фиг. 1. За моделиране 

chemotherapy being a cost-effective therapy compared to pembrolizumab in combination with chemotherapy 
and compared to nivolumab monotherapy was 88% and 75%, respectively. Modelling data on health benefits 
and costs after the end of clinical trials creates some uncertainty about therapeutic efficacy and safety in the 
long-term monitoring.

Keywords: non-squamous metastatic non-small-cell lung cancer, immunotherapy/first-line treatment, cost-
effectiveness analysis
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на данните е използван софтуерен продукт Tree Age 
Pro Healthcare. 

В модела са включени всички възможни здрав-
ни състояния, отразяващи хода на заболяването, и са 
представени всички вероятности за преход от едно в 
друго здравно състояние. 

Входящите данни в модела са базирани на те-
рапевтичните резултати, регистрирани  в много-
центровите рандомизирани клинични изпитвания, 
идентифицирани и измерени като обща преживяе-
мост (overall survival, OS) преживяемост без прог-
ресиране на заболяването (progression free survival, 
PFS), обективен терапевтичен отговор (objective 
response rate, ORR), продължителност на отговора 
(duration of response, DoR) и нежелани събития (ad-
verse event, AE).

Времевият хоризонт на модела е до живот. Раз-
ходите и ползите са дискотирани с 3,5% годишно. 
Избраната перспектива е гледната точка на третата 
страна платец. Основните елементи на приложения 
модел са представени в Табл. 1.

Проведен е икономически анализ разход/ефек-
тивност и косвено сравнение, базирано на мрежов 
метаанализ, на алтернативните имунотерапии за 
първа линия лечение на пациенти с ncqNSCLS. Из-
числено е инкременталното съотношение на допъл-
нителни разходи и допълнителни здравни ползи за 

изследваните алтернативни здравни технологии. За 
оценяване на несигурността са използвани детерми-
нистичен и вероятностен анализ на чувствителност-
та.

Резултати

В анализа са включени възрастни пациенти с на-
преднал метастатичен несквамозен недребноклетъ-
чен рак на белия дроб (ncqNSCLS).

Сравнителният анализ на данните за терапев-
тична ефикасност и безопасност, измерени като 
първични и вторични крайни точки в рандомизира-
ните клинични изпитвания, е представен в Табл. 2. 
Структурата и дизайнът на рандомизираните изпит-
вания са представени в Табл. 3. 

Поради аналогичния дизайн, целеви пациенти, 
еднакви терапевтични алтернативи в контролните 
групи и крайните клинични точки в изпитванията 
е възможно косвено сравнение на терапевтичната 
ефикасност на здравните технологии, предназна-
чени за първа линия имунотерапия на пациенти с 
nsqNSCLC. 

Моделираните здравни ползи в приложения мо-
дел на Марков са измерени като спечелени години 
живот с добро качество (quality-adjusted life years, 
QALY) и са включени в косвено сравнение чрез 
мрежов метаанализ. Структурата му е представена 
на Фиг. 2.

Избраният метод за сравнителна оценка на 
здравните технологии от групата на PD-1/PD-L1 
инхибиторите е икономически анализ СЕА. Пред-
почетеният метод за оценка на терапевтичната ефи-
касност и ефективността на разходите е съобразен с 
публикуваните препоръки, указанията на EunetHTA 
и е подходящ относно начина на измерване на здрав-

Фиг. 1. Структура на модела

Елементи на анализа Параметри
Сравнителни алтернативи ATE/Nab-PAC/CAR; PEM/CAR/PMT; NIV
Анализ на перспективата Перспектива на платеца 
Времеви хоризонт До живот
Метод на анализа СЕА
Ползи за здравето QALY
Метод за личностна оценка на ползите за здравето QLQ-LC13
Включване на производствени въздействия Не са приложими с избраната перспектива
Дисконтиране 3,5% годишно за ползите и разходите
Анализ на чувствителността PSA

Табл. 1. Елементи на икономическия анализ

Използвани съкращения: ATE – atezolizumab, Nab-PAC – nab-paclitaxel, CAR – carboplatin, PEM – pembrolizumab, PMT – pemetrexed, NIV – nivolumab, 
CEA – cost-effectiveness analysis, QALY – quality-adjusted life years, PSA – probabilistic sensitivity analysis, QLQ-LC13 – quality of life questionnaire – lung 
cancer module 13
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ните ползи в рамките на рандомизираните клинич-
ни изпитвания.

В модела са включени разходите за алтерна-
тивните имунотерапии за първа линия на паци-

енти с nsqNSCLC. Други болнични или извънбол-
нични здравни разходи не са включвани, защото 
те са идентични за сравняваните здравни техно-
логии, поради което са пренебрегнати за нуждите 
на настоящия икономически анализ. Изключени 
са и разходите за загубена производителност на 
пациентите и роднините, които се грижат за тях, 
защото тяхното остойностяване е методологично 
несъвместимо с гледната точка и перспективата 
на анализа.

Използваният цикъл в модела е тримесечен, 
съобразен е с времето и продължителността на 
терапевтичния отговор.

Крайни точки IM power 130 KEYNOTE 189 Check Mate 026
Лекарствена 
терапия

ATE/Nab-PAC/
CAR

Nab-PAC/CAR PEM/PMT/
CAR

PMT/CAR NIV PMT/CAR

Пациенти, бр. 483 240 410 206 212 211
OS, медиана, 
мес., (95% CI)

18,6  
(16,0; 21,2)

13,9  
(12,0; 18,7)

n.a. 11,3  
(8,7; 15,1)

14,4  
(13,7; 15,3)

13,2  
(12,8; 14,1)

PFS, медиана, 
мес., (95% CI)

7,0  
(6,2; 7,3)

5,5 
(4,4; 5,9)

8,8 
(7,6; 9,2)

4,9 
(4,7; 5,5)

4,2 
(3,8; 5,4)

5,9  
(4,4; 6,1)

ORR, %,  
(95% CI)

– – 48 (43; 53) 19 (14; 25) – –

DoR, медиана, 
мес., (95% CI)

– – 11,2  
(1,1; 18,0)

7,8  
(2,1; 16,4)

– –

Табл. 2. Сравнителен анализ на резултатите от целевите рандомизирани клинични изпитвания

Използвани съкращения: OS – overall survival, PFS – progression free survival, ORR – objective response rate, DoR – duration of response

Параметър IM power 130 KEYNOTE 189 Check Mate 026

Цел на 
изпитването

Оценяване на ефикасност и 
безопасност на ATE/Nab-PAC/
CAR в сравнение с Nab-PAC/
CAR за лечение на пациенти с 

nsqNSCLC

Оценяване на ефикасност 
и безопасност на РЕМ в 

комбинация с химиотерапия 
в сравнение с химиотерапия 

за лечение на пациенти с 
nsqNSCLC

Оценяване на ефикасност 
и безопасност на NIV в 

сравнение с химиотерапия за 
първа линия на лечение на 

пациенти с nsqNSCLC

Фаза III III III

Дизайн 

Рандомизирано, открито, 
паралелно, активно 

контролирано мултицентрово 
клинично изпитване

Рандомизирано, заслепено, 
активно контролирано 

паралелно мултицентрово 
клинично изпитване

Рандомизирано, открито, 
паралелно, активно 

контролирано мултицентрово 
клинично изпитване

Целеви пациенти nsqNSCLC nsqNSCLC nsqNSCLC
Брой пациенти 723 616 423

Терапия I гр.: ATE/Nab-PAC/CAR
II гр.: Nab-PAC/CAR

I гр.: РЕМ/РМТ/CAR
II гр.: РМТ/CAR

I гр.: NIV
II гр.: СНТ*

Първична крайна 
точка OS, PFS OS, PFS OS, PFS

Вторична крайна 
точка ORR, DoR, АЕ ORR, DoR, АЕ ORR, DoR, АЕ

Табл. 3. Сравнителен анализ на структурата и дизайна на клиничните изпитвания

Фиг. 2. Структура на мрежовия метаанализ

Използвани съкращения: ATE – atezolizumab, Nab-PAC – nab-
paclitaxel, CAR – carboplatin, PEM – pembrolizumab, PMT – 
pemetrexed, NIV – nivolumab
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Разходите за сравняваните алтернативни иму-
нотерапии са изчислени на база регистрирани до-
зови режими и референтни цени в Позитивния ле-
карствен списък (ПЛС) в България към май 2020 г. 
Данните за разходите за едногодишен терапевтичен 
курс са представени в Табл. 4.

Икономическият анализ на лекарствените тера-
пии се характеризира с две основни черти. Първо, 
той се занимава както с ресурсите, вложени в даде-
на терапия, така и с резултатите от нея (13). Това са 
важни показатели, защото както пациентите, така и 
платците се стремят към прогнозируемост и яснота 
на очакваните здравни резултати.

От друга страна, дори да са ясни здравните ре-
зултати, платецът винаги желае да знае предвари-
телно каква цена трябва да плати за тези резултати. 
И в двата случая именно преценяването на съот-
ношението между разходите и здравните ползи от 
лекарствената терапия е това, което позволява да се 
вземе решение. Оскъдността на здравните ресурси 
и невъзможността да се реимбурсират всички съ-
ществуващи лекарствени терапии за всички пациен-
ти налагат необходимостта от извършване на избор 

на терапевтично по-ефикасната и разходно по-ефек-
тивната терапия.

Следователно общоприетият методологичен 
подход е да бъдат идентифицирани, измерени, 
оценени и сравнени съотношението на допълни-
телните разходи и здравни ползи на анализира-
ните имунотерапии от групата на PD-1/PD-L1 ин-
хибиторите за лечение на nsq NSCLC. Резултатите 
от икономическия анализ е необходимо да бъдат 
представени като incremental cost-effectiveness ra-
tio (ICER), изразени като разход за една допълни-
телна QALY. Данните са представени в Табл. 5.

Обсъждане

ATE/Nab-PAC/CAR е разходно ефективна те-
рапия в сравнение с NIV за лечение на пациенти с 
nsqNSCLC и доминира комбинацията от имуноте-
рапия и химиотерапия РЕМ/CAR/РМТ с подобрена 
терапевтична ефикасност и по-ниска цена за едного-
дишен терапевтичен курс.

Проведеният вероятностен анализ на чувстви-
телността установи, че вероятността АТЕ в комби-
нация с химиотерапия Nab-PAC/CAR да бъде раз-

Лекарствена  
терапия

Дозировка и начин  
на приложение 

Количество 
лекарствен продукт 

за годишна  
терапия, mg

Референтна  
цена, лв./mg

Стойност на разхода 
за годишна терапия, 

лв.

ATE/Nab-PAC/
CAR

ATE: 1200 mg на ден 1 от 
всеки 3 седмици;  

CAR: 400 mg/m2 на ден 1 
от всеки 3 седмици;  

Nab-PAC: 100 mg/m2 на ден 
1, 8, 15 от всеки 3 седмици;

ATE: 20 400
CAR: 3008

Nab-PAC: 9588

ATE: 6,8478
CAR: 0,14927

Nab-PAC: 3,192
170 749,02

NIV 3 mg/kg на всеки 2 седмици 6240 23,8848 149 041,15

Nab-PAC/CAR
CAR: 400 mg/m2 на ден 1 

от всеки 3 седмици;  
Nab-PAC: 100 mg/m2 на ден 
1, 8, 15 от всеки 3 седмици

CAR: 3008
Nab-PAC: 9588

CAR: 0,14927
Nab-PAC: 3,192 31 053,90

РЕМ/CAR/
РМТ

РЕМ: 2 mg/kg на всеки 3 
седмици

РМТ: 500 mg/m2  на всеки 3 
седмици

CAR: 400 mg/m2 на всеки 3 
седмици

РЕМ: 2720
РМТ: 15 980
CAR: 3008

РЕМ: 60,9682
РМТ: 2,12606
CAR: 0,14927

200 256,94

Табл. 4. Разходи за лечение на nsqNSCLC с алтернативни имунотерапии

Терапевтични алтернативи ∆ QALY ∆ costs, лв. ICER, лв./QALY
ATE/Nab-PAC/CAR vs. NIV +1,10 +21 708 19 700 лв./QALY
ATE/Nab-PAC/CAR vs. Nab-PAC/CAR +1,48 +139 696 94 300 лв./QALY
ATE/Nab-PAC/CAR vs. РЕМ/CAR/РМТ +0,13 -51 215 ATE/Nab-PAC/CAR доминира

Табл. 5.∆ QALY, ∆ costs, ICER на алтернативните имунотерапии за първа линия лечение на nsqNSCLC
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ходно ефективна терапия в сравнение с РЕМ/CAR/
РМТ и NIV е съответно 88% и 75%. При провеж-
дане на еднопосочен анализ на чувствителността с 
вариране на параметрите за разходи и ползи в до-
верителен интервал ± 20% около средната стойност 
на всеки параметър, резултатите за ICER на АТЕ в 
сравнение с общоприетия праг за ефективност на 
разходите, представляващ трикратно увеличеният 
брутен вътрешен продукт на човек на населението 
(ICER ≤50 000 лв.), не се изменят със статистически 
значими стойности. 

Силните страни на използвания модел са, че 
входните данни са резултат от проведени многоцен-
трови рандомизирани клинични изпитвания. До-
пълнителни силни страни на анализа са използване-
то на мрежов метаанализ и косвено сравнение чрез 
на различни алтернативи, което повишава външната 
валидност на получените резултати.

Моделирането на данни за здравни ползи и раз-
ходи след края на клиничните изпитвания създава 
известна несигурност относно терапевтичната ефи-
касност и безопасност в дългосрочен план.

Резултатите от настоящата икономическа оценка 
на здравните технологии, базирана на имунотерапия 
със или без химиотерапия за лечение на nsqNSCLC, 
се потвърждават от оценките на същите технологии, 
проведени в САЩ (14,15,16).

Заключение

Atezolizumab в комбинация с химиотерапия 
(nab-paclitaxel, carboplatin) е разходно ефективна те-
рапия за първа линия лечение на пациенти с nsqN-
SCLC в сравнение с pembrolizumab в комбинация с 
химиотерапия (pemetrexed, carboplatin) и самостоя-
телно приложение на имунотерапия nivolumab. 

Проведеният вероятностен анализ на чувстви-
телността установи, че вероятността atezolizumab в 
комбинация с химиотерапия да бъде разходно ефек-
тивна терапия в сравнение с pembrolizumab в ком-
бинация с химиотерапия и монотерапия nivolumab е 
съответно 88% и 75%.

Моделирането на данни за здравни ползи и раз-
ходи след края на клиничните изпитвания създава 
известна несигурност относно терапевтичната ефи-
касност и безопасност в дългосрочен план.
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РЕЗЮМЕ
Всяка година Европейската агенция по лекарствата разглежда и оценява десетки заявления за 

получаване на разрешение за употреба за нови лекарствени продукти. Една част от тях неизменно 
получават негативно становище, най-често поради липса на достатъчно данни за ефикасност или 
неприемлив профил на безопасност. За периода 2018-2019 г. около 5% от постъпилите заявления 
по централизирана процедура са отказани, като част от тях нямат разрешени терапевтични 
алтернативи към момента на отхвърляне. Настоящето проучване има за цел да открои 
приоритетите, които ЕМА следва при оценка на данните в заявлението и да анализира причините 
довели до отказ на разрешение за употреба.

Ключови думи: разрешение за употреба, централизирана процедура, качество, ефикасност, 
безопасност

ABSTRACT
Every year the European Medicines Agency (EMA) assesses numerous applications for marketing 

authorization of new medicines. A part of them are rejected, most often due to lack of sufficient efficacy data or 
unacceptable safety profile. For the period 2018-2019 around 5% of the marketing authorization applications 
via centralized procedure were rejected, including some which do not have approved therapeutic alternatives at 
the moment. The current study aims at pointing out the priorities EMA follows in the assessment of data and to 
analyze the reasons which led to rejection of the marketing authorization applications.

Keywords: marketing authorization, centralized procedure, quality, efficacy, safety
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Въведение

Производството на лекарства за хуманна упо-
треба в Европейското икономическо пространство 
се ръководи от европейски правила и регламенти, 
съответстващи на принципите и насоките на До-
брата производствена практика (1). Лекарствените 
продукти задължително трябва да отговарят на из-
искванията за качество, ефикасност и безопасност, 
за да бъдат допуснати и да започнат да се предлагат 
на фармацевтичния пазар. Всяко лекарство преми-
нава многоетапен път на разработване и тестване, 
който може да отнеме дори повече от 15 години. Съ-
браните в хода на този дълъг жизнен цикъл данни се 
систематизират под формата на лекарствено досие 
– единен за целия ЕС формат e-CTD. Той включва 
следните модули:

 ●Модул 1: Административни данни и данни за 
предписването

 ●Модул 2: Резюмета
 ●Модул 3: Качество
 ●Модул 4: Данни от неклинични проучвания
 ●Модул 5: Данни от клинични проучвания (2).

Цялата тази информация се представя пред регу-
латорните власти на съответната държава за получа-
ване на разрешение за употреба и подлежи на мно-
гостранна оценка. За да бъде разрешен за употреба, 
лекарственият продукт следва да има положително 
съотношение полза/риск, адекватна ефикасност, 
ясно място в терапията на заболяванията, за които е 
предназначен, съответната популация пациенти, за 
които да бъде средство на избор (3).

В ЕС процедурите за получаване на разрешение 
за употреба са основно три типа: централизирана, 
децентрализирана и национална. При децентрали-
зираните и национални процедури лекарствените 
продукти получават разрешение за употреба съ-
ответно в няколко избрани или само в една страна 
членка, а оценката на представената документация 
се извършва от националните регулаторни власти. 
При централизираната процедура заявителят подава 
само едно заявление до Европейската агенция по ле-
карствата (ЕМА), а оценката му се извършва от Ко-
митета за лекарствени продукти за хуманна употре-
ба (CHMP). CHMP издава становище по заявление-
то, което представлява препоръка към Европейската 
комисия. Тя взима финалното правно-обвързващо 
решение да разреши или не за употреба съответния 
лекарствен продукт. В случай на положително ста-
новище, заявителят получава едно разрешение ва-
лидно за всички страни, членки на ЕС (4,5).

Централизираната процедура за получаване на 
разрешение за употреба на даден лекарствен про-

дукт е предпоставка за осигуряване достъп на па-
циентите от всички страни на ЕС до нови терапии 
и облекчаване на административната тежест по 
оценката на заявленията. Тя е задължителна за нови 
молекули за лечение на СПИН, диабет, рак, невро-
дегенеративни и автоимунни заболявания, лекар-
ства-сираци, генна терапия, биологични лекарства. 
В такъв тип процедура, без това да е със задължите-
лен характер, могат да участват и нови молекули за 
лечение на други заболявания и продукти, в които е 
вложена особен вид иновативна технология. 

Всяка година ЕМА извършва оценка на десетки 
заявления за разрешение за употреба, като около 5% 
от тях завършват с негативно становище. Фокусът 
на настоящия анализ са именно лекарствените про-
дукти, които не са получили разрешение за употре-
ба от ЕМА през 2018 и 2019 г.

Методология

За целите на проведеното проучване са анали-
зирани заявленията за разрешение за употреба по 
централизирана процедура, завършили с отказ за 
двегодишен период (2018-2019 г.). Отхвърлените 
заявления са класифицирани по редица критерии, 
сред които:

 ●Терапевтична област 
 ●Лекарствена форма 
 ●Принадлежност към специфична категория 

терапии
 ●Оригинална или генерична молекула.

На базата на официалните мотиви за отказ на 
ЕМА са очертани основните тенденции в оценката 
на заявленията, както и приоритетните терапевтич-
ни области за разработване на нови терапии. 

Резултати и дискусия

1. За 2018 г.
Общ преглед
През 2018 г. ЕМА е издала 84 положителни и 

5 негативни становища по постъпилите заявления 
за разрешение за употреба за хуманни лекарствени 
продукти (6) (фиг. 1).

Негативните становища на ЕМА засягат лекар-
ствени продукти от различни терапевтични класове, 
като интересен факт е, че две от заявленията са на 
лекарства за лечение на редки болести и едно – на 
педиатричен лекарствен продукт. В таблица 1 са по-
казани отхвърлените заявления заедно с показания-
та, за които са били предназначени и лекарствената 
им форма. 
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Сред отхвърлените заявления няма advanced 
therapy (на базата на гени, тъканни или клетъчни 
култури) лекарства. В хода на процедурите по оцен-
ка на заявленията, Комитетът за хуманни лекарстве-
ни продукти CHMP признава статут на нова субстан-
ция за продуктите Dexxience, Alsitek и Exondys. Това 
означава, че те съдържат активно вещество, което 
не е било разрешавано преди в ЕС, не е свързано с 
други разрешени субстанции и демонстрира значи-
ми различия в ефикасността и безопасността си (7). 
Въпреки това в светлината на получените негатив-
ни становища може да се заключи, че иновативният 
състав не е достатъчен за покриване изискванията 
за качество, ефикасност и безопасност, необходими 
за получаване на разрешение за употреба.

Мотиви за отказ
EnCyzix (enclomifene) е разработен за лечение на 

вторичен хипогонадизъм при мъже и представлява 
селективен естроген рецепторен модулатор. Понас-

тоящем основната терапия за хипогонадизъм е тес-
тостеронова заместителна терапия. Установено е, 
че вторичният хипогонадизъм е пряко свързан със 
затлъстяване и стрес. Не се счита, че в съвременната 
терапия на този тип хормонално разстройство има 
непосрещната терапевтична нужда, освен в случаи-
те, когато промените в диетата и начина на живот не 
дават желаните резултати. Употребата на EnCyzix 
е свързана с повишаване на лутеинизиращия, фо-
ликулостимулиращия хормон и тестостерона. Въ-
преки това от представените данни ЕМА счита, че 
остава неясно дали има и какъв е ефектът на про-

дукта върху симптомите на хипогонадизъм, както и 
върху нивото на телесните мазнини. Едновременно 
с това EnCyzix показва по-висока честота на неже-
лани лекарствени реакции спрямо плацебо, в това 
число тромбоемболични, сърдечно-съдови събития, 
психиатрични и офталмологични нарушения. Край-
ното мнение на ЕМА е, че съотношението полза/
риск от лечението с EnCyzix на хипогонадизъм 
при мъже с наднормено тегло е негативно и това 
е причината за отхвърляне на заявлението за разре-
шение за употреба (8).

Dexxience (betrixaban) е директен инхибитор на 
фактор Xа, разработен за профилактика на венозен 
тромбоемболизъм при критично болни възрастни 
пациенти с висок риск от дълбока венозна тромбоза. 
По време на оценката CHMP се консултира с научен 
комитет в областта на сърдечно-съдовите заболява-
ния, чието заключение е, че съществува непосрещ-

Фиг. 1. Постъпили заявления за разрешение за употреба по 
централизирана процедура през 2018 г.

Търговско 
наименование INN Лекарствена 

форма
Показания и 
терапевтична област

Оригинален 
продукт

Лекарство-
сирак

Педиатрична 
употреба

EnCyzix enclomifene Твърди капсули

Вторичен 
хипогонадизъм 
при мъже; 
ендокринология

да не не

Dexxience betrixaban Твърди капсули
Венозен 
тромбоемболизъм; 
хематология

да не не

Eladynos abaloparatide

Инжекционен 
разтвор в 
предварително 
напълнена 
спринцовка

Остеопороза при 
пост-менопаузални 
жени; ортопедия, 
ревматология

да не не

Alsitek masitinib Таблетки
Амиотрофична 
латерална склероза; 
неврология

да да не

Exondys eteplirsen
Концентрат за 
инфузионен 
разтвор

Мускулна дистрофия 
на Дюшен; 
мускулно-скелетни 
заболявания, генетика

да да да

Табл. 1. Отхвърлени заявления за разрешение за употреба през 2018 г. (6)
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ната нужда за продължителна тромбопрофилактика 
при критично болни пациенти. Въпреки че в хода 
на клиничните изпитвания лечението с Dexxience 
показва положителна тенденция в превенцията на 
тромбоемболизъм спрямо enoxaparin, статистиче-
ските резултати не са счетени за надеждни, т.к. се 
базират на едно-единствено клинично изпитва-
не. Съществуват и неясноти относно методите на 
включване на пациентите в проучването. Dexxience 
е свързан основно с повишен риск от леки епизоди 
на кървене и се характеризира с дълъг полуживот, 
което представлява сериозен проблем за безопас-
ността му в популацията пациенти, за която е разра-
ботен. Заключението на оценителите е, че съотно-
шението полза/риск на Dexxience е негативно (9).

Eladynos (abaloparatide) представлява химично 
синтезиран аналог на последователността на пър-
вите 34 аминокиселини на човешкия паратироиден 
хормон. Той е насочен към намаляване честотата 
на фрактурите при остеопороза, което е нов под-
ход в лечението на заболяването. Употребата на 
Eladynos е свързана със значимо намаление в чес-
тотата на гръбначните фрактури, но едновременно 
с това липсват данни за ефекта му върху останали-
те видове фрактури. Такъв показател е бил посочен 
като вторична цел само в едно клинично изпитване 
с продукта. Eladynos се свързва с висока честота 
на развитие на антилекарствени антитела, значимо 
увеличение в честотата на сърдечните съкращения 
и нежелани ефекти, свързани със злокачествени об-
разувания. Тези данни са причина ЕМА да отхвърли 
заявлението на лекарствения продукт, тъй като счи-
та, че рисковете надхвърлят ползите от употреба-
та му (10).

Амиотрофичната латерална склероза (АЛС) е 
прогресивно, инвалидизиращо невродегенеративно 
заболяване, за което лечение все още не е открито. 
Това определя безспорната незадоволена терапев-
тична нужда, с която се сблъскват медицинските 
специалисти в лечението на АЛС. Alsitek (masitinib) 
инхибира специфичен рецептор в глиялните клет-
ки, за чиято роля в невроналната увреда са налич-
ни ограничени литературни данни. Alsitek повлия-
ва също и миграцията на микроглиялните клетки, 
свързани с дегенерацията на моторните неврони. В 
хода на оценката на заявлението ЕМА счита, че кли-
ничната програма на Alsitek не отговаря на критери-
ите за качество на данните и не следва общоприета-
та логика на провеждане на клинични изпитвания. 
Данните за ефикасност и безопасност са оценени 
като ненадеждни и недостатъчни за получаване 
на разрешение за употреба в ЕС (11).

Exondys (eteplirsen) е ново поколение антисенс 
РНК, чиито механизъм на действие лежи на хипоте-
зата, че де ново синтез на дистрофин би имал ефект 
върху забавяне прогресията на мускулната дистро-
фия. В ЕС лечението на пациенти, страдащи от мус-
кулна дистрофия на Дюшен, с делеция на екзон 51 
е сериозна необезпечена терапевтична нужда. От 
представените в заявлението данни се наблюдава 
леко повишение в нивата на дистрофин и то само в 
малък брой пациенти, което по-скоро е от значение 
за утвърждаване механизма на действие на Exondys, 
отколкото доказателство за клинична ефикасност. 
Почти 100% от лекуваните с Exondys пациенти са 
проявили нежелани лекарствени реакции, като ед-
новременно с това няма достатъчно данни за без-
опасността му спрямо плацебо. Заключението на 
ЕМА е, че представените данни от клиничните 
изпитвания с продукта не са достатъчни, за да 
бъде разрешен за употреба в ЕС (12).

2. За 2019 г.
Общ преглед
През 2019 г. общият брой на постъпилите в 

ЕМА заявления за разрешения по централизирана 
процедура са по-малко (82 спрямо 99 през 2018 г.), 
но въпреки това отказаните са отново 5%, както и 
през предходната година (фиг. 2) (13).

През 2019 г. три от четирите отказани заявле-
ния са на т.нар. хибридни лекарства. Хибридните 
лекарства не са оригинални продукти, т.е. съдър-
жат активна съставка еднаква с друг(и) разрешен(и) 
продукт(и). Те не са и генерични в пълния смисъл на 
думата, тъй като имат различия в дозата, лекарстве-
ната форма, показанията и др. спрямо оригиналния 
продукт. В заявлението си за разрешение за употре-
ба те разчитат отчасти на данните от клиничните 
изпитвания на оригиналния продукт, но провеждат 
и собствени такива (14). Такива са Cabazitaxel Teva, 

Фиг. 2. Постъпили заявления за разрешение за употреба по 
централизирана процедура през 2019 г.
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Doxolipad и Vanflyta, които не са получили разреше-
ние за употреба през 2019 г. (табл. 2).

Сред отхвърлените заявления няма advanced 
therapy, лекарства-сираци и лекарства за педиа-
трична употреба. Важно е да се отбележи, че към 
момента на провеждане на настоящия анализ Евро-
пейската комисия все още няма финално становище 
относно продукта Hopveus. При първоначалното 
разглеждане ЕМА препоръчва отхвърляне на заяв-
лението, като становището ѝ остава непроменено и 
при преразглеждането през 2020 г. Към момента ЕК 
не се е произнесла окончателно по заявлението за 
употреба на Hopveus, но поради негативната оценка 
на CHMP процедурата е включена както в доклада 
за дейността на ЕМА през 2019 г., така и в нашето 
проучване. 

Мотиви за отказ
Референтен продукт на заявлението за разре-

шение на Cabazitaxel Teva е Taxotere (docetaxel). 
Заявителят разчита, че хибридният и референтният 
продукти не се различават значимо по ефикасност и 
безопасност. Не са представени данни от проведени 
неклинични и клинични изпитвания с Cabazitaxel 
Teva. От фармакокинетичните изпитвания става 
ясно, че cabazitaxel има различен профил от този на 
референтния продукт, характеризиращ се с по-дъ-
лъг полуживот и по-голям обем на разпределение. 
Освен това, метаболизмът му се различава от този 
на референтния продукт, като се наблюдава нали-
чие на два метаболита, които не се наблюдават при 
docetaxel. На базата на предоставените данни CHMP 
заключава, че няма достатъчно доказателства за 
еквивалентност между двата продукта (ефикас-
ност и безопасност) (15).

Doxolipad (doxorubicin) се различава от ре-
ферентния продукт Adriamycin по лекарствената 

форма и представлява концентрат за инфузионен 
разтвор в пегилирана липозомална форма. Данните 
от неклинични и фармакокинетичните изпитвания, 
както и статистическите методи, използвани за ана-
лиз, са счетени за адекватни. Въпреки това в хода 
на изпитванията за биоеквивалентност критериите 
за еквивалентност по отношение на Cmax и AUC0-t 
не са достигнати. Биоеквивалентност на свобо-
ден doxorubicin между Doxolipad и Adriamycin не 
може да бъде потвърдена, а също така и позитив-
но съотношение полза/риск за Doxolipad (16).

Hopveus (sodium oxybate) първоначално е разра-
ботен за лечение на алкохолна зависимост при въз-
растни. В хода на процедурата по оценка заявителят 
променя показанието за лечение на синдром на от-
немане при пациенти с алкохолна зависимост, при 
които не е постигнат ефект с други терапии. Про-
дуктът се свързва с GABA рецепторите в главния и 
гръбначния мозък и води до понижаване активност-
та на нервните клетки. Представени са данни от 
три клинични изпитвания, при които се наблюдава 
известен ефект. Въпреки това ЕМА заключава, че 
дизайнът на изпитванията не позволява едноз-
начна и категорична оценка на съотношението 
полза/риск (17).

Vanflyta (quizartinib) представлява тирозин-ки-
назен инхибитор, предназначен за лечение на остра 
миелоидна FLT3-ITD положителна левкемия. Пред-
вид факта, че няма одобрени специфични терапии за 
това хематологично заболяване, може да се заклю-
чи, че то представлява незадоволена терапевтична 
нужда в ЕС. Клиничните данни за ефикасност, пред-
ставени от заявителя, се основават на постигнати 
резултати по отношение само на първичната крайна 
точка и не са подкрепени от резултати по вторични-
те крайни точки и сравнителни данни от контрол-

Търговско 
наименование INN Лекарствена 

форма

Показания и 
терапевтична 
област 

Оригинален 
продукт

Лекарство-
сирак

Педиатрична 
употреба

Cabazitaxel Teva cabazitaxel
Концентрат 
за разтвор за 
инфузия

Рак на простатата; 
онкология не не не

Doxolipad doxorubicin
Концентрат 
за разтвор за 
инфузия

Рак на гърдата; 
онкология не не не

Hopveus sodium oxybate Гранули
Алкохолна 
зависимост; 
психиатрия

не не не

Vanflyta quizartinib Таблетки
Миеолидна 
левкемия; 
хематология

не не не

Табл. 2. Отхвърлени заявления за разрешение за употреба през 2019 г. (13)
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ната група. Въпреки че профилът на безопасност 
е счетен за приемлив, недостатъчните доказател-
ства за ефикасност не позволяват положителна 
оценка на съотношението полза/риск (18).

3. Преглед на разрешените за употреба лекар-
ствени продукти 2018-2019 г.

За анализирания период се наблюдава сериозна 
разлика в общия брой на подадените заявления за 
получаване на разрешение за употреба по центра-
лизирана процедура – 99 (2018 г.) и 82 (2019 г.). Ед-
новременно с това съотношението между одобрени, 
оттеглени и отказани заявления се запазва почти по-
стоянно и през двете години. През 2018 г. по-голям 
е броят на разрешени при извънредни обстоятелства 
лекарства (валидност на разрешението една година), 
спрямо разрешенията под условие (преоценка на за-
явлението всяка година), които са по-многобройни 
през 2019 г. Ускореното разглеждане на заявленията 
е еднакво застъпено през двете години (4 процедури 
през 2018 г. и 3 за 2019 г.). Значими разлики се на-
блюдават в броя на одобрените лекарства-сираци за 
лечение на редки заболявания, както и в броя на кла-
сифицираните като нови лекарствени субстанции. 
За целия период водещите терапевтични области с 
одобрени нови лекарства са онкология, хематология 
и неврология.

Заключение

От направения преглед на централизираните 
процедури за разрешение за употреба 2018-2019 г. 
може да се заключи, че негативното становище на 
ЕМА е по-скоро изключение, отколкото правило. 
От представените данни е видно, че документаци-
ята на всяко заявление се подлага на задълбочен 
научен анализ, включващ клинична, статистическа 
и регулаторна оценка. От изключително голямо зна-
чение за качеството на данните е клиничната изсле-
дователска програма на всеки лекарствен продукт, 
в това число дизайн, статистически план и методи 
на включване на участници в клинични изпитвания. 
Разрешение за употреба може да получи продукт, 

който едновременно е демонстрирал както значима 
ефикасност, така и задоволителна безопасност. От 
анализираната информация става ясно, че липсата 
на лечение за дадено заболяване (незадоволена те-
рапевтична нужда) не е основание за компромис с 
качеството и пълнотата на представените в заявле-
нието данни. Този подход лежи в основата на фар-
мацевтичната регулация на Общността и гарантира 
достигането до Европейския пазар само на лекар-
ствени продукти с доказани към момента на разре-
шаване качество, ефикасност и безопасност. 
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РЕЗЮМЕ
Цьолиакията или крайната степен на глутеновата непоносимост е автоимунно заболяване, 

което предимно води до увреждане на тънките черва. Тя се предизвиква от поетия чрез храната 
глутен при генетично предразположени индивиди. Симптомите на цьолиакията могат да бъдат 
единични и да засягат само храносмилателния тракт с диария и последваща загуба на тегло или 
множествени – желязодефицитна анемия, намалена костна плътност, както и неспецифични 
неврологични симптоми. 

Доскоро диагнозата „цьолиакия“ се поставяше след специфични серологични изследвания, 
инвазивно изследване на тънкочревната лигавица и редуциране на симптомите под действие на 
безглутенова диета. 

След установяването на специфичните за заболяването гени, известни като HLA-DQ2 и DQ8, 
генетичното изследване се възприе като „златен стандарт“ при диагностиката на заболяването, 
т.к. наличието на специфичния генотип е задължително условие за развитие на цьолиакия. 
Рисковите генетични варианти HLA-DQ2 и DQ8 се откриват в около 30% от общата европейска 
популация. Поради тази причина установяването на генетичния статус позволява вземането на 
последващи правилни клинични решения. Липсата на предразполагащите към цьолиакия генетични 
варианти води до изключване на цьолиакия, докато откриването на високорискови индивиди 
води до последващото им мониториране чрез редица серологични и инвазивни изследвания. Така 
въвеждането на генетичния анализ доведе до значителното намаляване на количеството инвазивни 
чревни изследвания (биопсии).

Целта на тази статия е да се представи съвременният практически подход при диагностика 
на цьолиакията, който включва задължителен генетичен анализ и да се обясни природата на това 
автоимунно заболяване от генетична гледна точка.

Ключови думи: цьолиакия, глутен, генетичен анализ, нутригенетика

ABSTRACT
Celiac disease, or extreme gluten intolerance, is an autoimmune disease that primarily causes damage to the 

small intestine. It is caused by dietary intake of gluten in genetically predisposed individuals. The presentation of 
celiac disease consists of digestive tract symptoms, mainly diarrhea and subsequent weight loss. Other related 
symptoms and findings are iron deficiency anemia, decreased bone density, and some nonspecific neurological 
symptoms.

In the recent past, the diagnosis of celiac disease was made based on specific serological tests, small 
intestinal mucosa biopsy results, and fading away of symptoms after gluten-free diet is applied.

After the identification of the disease-specific genes HLA-DQ2 and DQ8, genetic testing was considered the 
gold standard for the diagnosis of celiac disease, because the presence of a specific genotype is a prerequisite 
for the development of this disease. Risk variants of HLA-DQ2 and DQ8 are found in about 30% of the general 
European population. Determining the genetic status allows adequate subsequent clinical decisions. The lack 
of genetic variants predisposing to celiac disease leads to the exclusion of the diagnosis, while the detection 
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Въведение

Цьолиакията, глутеновата непоносимост и алер-
гията към пшеница са състояния, които се дължат 
на действието на протеина глутен, нормално съ-
ществуващ в зърнените култури. Цьолиакията е 
наследено автоимунно разстройство, което засяга 
храносмилателния процес на тънките черва. Алер-
гията към пшеница е имунна реакция към който и да 
е от протеините, открити в пшеницата. Глутеновата 
непоносимост е състояние, което в момента все още 
не е добре дефинирано в медицинската общност и 
се описва като неавтоимунна и неалергична реакция 
към глутена, която, за разлика от цьолиакията, не се 
свързва с увреждане на лигавицата на тънките чер-
ва. В момента не съществува диагностичен тест или 
биомаркер, който да се използва за идентифициране 
на глутеновата непоносимост. 

Макар трите състояния да са с клинично сходни 
прояви, съществуват големи разлики в диагности-
ката и лечението им. Целта на тази статия е да се 
представи съвременният практически подход при 
диагностика на цьолиакията, който включва задъл-
жителен генетичен анализ и да се обясни природата 
на това автоимунно заболяване от генетична гледна 
точка.

Цьолиакия – обща характеристика на забо-
ляването

Цьолиакията представлява системно автоимун-
но заболяване, при което глутенът – протеин, от-
крит в зърнените култури – пшеница, ечемик и ръж, 
създава симптоми както на стомашно-чревен, така 
и на системен дискомфорт при генетично предраз-
положени индивиди (1). Тя може да се развие във 
всяка възраст, след като генетично предразположен 
индивид започне да консумира глутен-съдържащи 
храни, като пикът на диагностиката сред възрастни-
те е между 30 и 50 години.

Разпространението на цьолиакията е най-високо 
сред европеидната раса, като засяга приблизително 
1-2% от популацията (2). При други етнически гру-
пи тя се среща по-рядко. Роднините от първа сте-
пен на хора с цьолиакия имат 10% риск за изява на 

това заболяване (3,4), като степента на конкордант-
ностi е 50% - 80% при монозиготните близнаци и 
10% при дизиготните близнаци (5). Основен рисков 
фактор за развитието на цьолиакия е носителството 
на специфични генетични варианти в HLA-DQA1 и 
HLA-DQB1 гени, като този риск се увеличава, ако 
индивидът е от женски пол (6). Пациенти, страдащи 
от диабет тип 1, заболявания на щитовидната жлеза 
и синдрома на Даун, също са изложени на по-висок 
риск от цьолиакия. 

Класическите симптоми на цьолиакията са ре-
зултат от възпаление, засягащо стомашно-чревния 
тракт. Това възпаление уврежда функционално-
активната повърхност на тънкото черво, където се 
осъществява окончателното смилане и всмукване 
на хранителните вещества. Последва хронична ди-
ария и поява на симптоми, свързани с функцията на 
много други органи и системи на тялото при засег-
натите индивиди (7) (Фиг. 1, Табл. 1). Симптомите 
от страна на стомашно-чревния тракт включват: ди-
ария, стеаторея, малабсорбция на мазнини, загуба 
на тегло, спазми, подуване на корема, метеоризъм 
и коремна болка (8,9). Нестомашно-чревните симп-
томи се характеризират с умора, болки в ставите, 
отклонения в резултатите на чернодробни тестове, 
желязодефицитна анемия, понижена минерализа-
ция на костите, кожни заболявания (херпетиформен 
дерматит) и раздразнителност (10). Част от болните 
с цьолиакия имат т.н. некласическа форма на забо-
ляването – т.е. споделят за един или повече разно-
образни здравословни проблеми, но без стомашно-
чревни оплаквания. При други пациенти с т.нар. 
„тиха“ или безсимптомна цьолиакия увреждането 
на тънкочревния епител не се съпровожда с клинич-
на изява на симптоми на заболяването. Диагнозата 
на заболяването обикновено се поставя в период от 
6 до 10 години след началото на симптомите, но по-
ради неспецифичните оплаквания на цьолиакията 
90% от случаите все още остават недиагностици-
рани. Доскоро диагнозата цьолиакия се поставяше 
след специфични серологични изследвания (Табл. 
1), хистологична оценка на дуоденална биопсия и 

of high-risk variant(s) in an individual prompts additional diagnostic steps through a number of serological and 
invasive tests. The introduction of genetic analysis has led to a significant reduction in the number of invasive 
intestinal tests (biopsies).

The purpose of this article is to present the current practical approach in the diagnosis of celiac disease, 
which includes mandatory genetic analysis, and to explain the nature of this autoimmune disease from a genetic 
point of view.

Keywords: celiac disease, genetic analysis, nutrigenetics
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клинично подобрение след въвеждането на безглу-
тенова диета (11,12). Характерно е, че биопсията се 
прави преди премахването на глутена от диетата. 
Ако глутенът се отстрани преди биопсията, тън-
кочревните въси могат да се възстановят и да се по-
лучи фалшиво отрицателен резултат от теста. 

На таблицата са представени най-често среща-
ните стомашно-чревни и системни прояви, както и 
лабораторни находки при цьолиакията. Лаборатор-
ните находки, отбелязани с „*“ се установяват само 
при пациенти, които не спазват безглутенова диета.

Генетика на цьолиакията: Генетиката на цьо-
лиакията е изключително сложна. За разлика от 
класическите генетични болести, при които точно 
се изчислява рискът за унаследяване на мутантни-
те варианти (а съответно и рискът за развитие на 
болестта), при цьолиакията се унаследява предраз-
положение към заболяването. Установените спе-

цифични генетични варианти, които се свързват с 
повишен риск за развитие на цьолиакия HLA-DQ2
и HLA–DQ8 се срещат при 30% от населението с ев-
ропеиден произход, но само около 5% от тези риско-
ви индивиди развиват симптоми. Това се дължи на 
мултифакторната природа на заболяването, като тук 
генетичната предиспозиция е основното, но не дос-
татъчно условие за развитието на болестен процес. 
Необходими са и други фактори от външната среда, 
за да се прояви болестта. Тези фактори включват 
стомашно-чревни бактериални или вирусни инфек-
ции, промени в чревния микробиом, възрастта на 
бебето при въвеждане на глутена, продължителност 
на кърменето и други все още недотам изучени фак-
тори.

HLA система: Гените, свързани с предразполо-
жение към цьолиакията, са компоненти от компле-
кса за тъканната съвместимост или HLA – комплекс 
(Human Leucocyte Antigen). Функцията му е да под-
помогне имунната система да прави разлика между 
собствените протеини на тялото и чужди, потенци-
ално вредни такива, като свързва чуждите протеини 
и ги представя на други имунни структури за уни-
щожаване. Гените от този комплекс се разполагат 
на късото рамо на хромозома 6 и се отличават със 
своето изключително разнообразие (13). В етиоло-
гията на цьолиакията участват алелните варианти 
HLA-DQ2 и HLA–DQ8 от клас II в локуса DQ (от 
които са известни седем) (Фиг. 2). Приблизително 
99% от хората с цьолиакия и 60% от тези с нецели-
акийна глутенова чувствителност притежават рис-

Стомашно-чревни 
симптоми

Симптоми, несвързани със стомашно-
чревни прояви Лабораторни находки

диария
неврологични симптоми: периферна 
невропатия, атаксия, припадъци, мигрена, 
дефицит на вниманието и пр.

*повишена серумна тъканна 
трансглутаминаза (tTG) – IgA

малабсорбция

пациенти с нарушения, свързани с 
цьолиакия: например синдром на Даун, 
синдром на Търнър, синдром на Уилямс, 
селективен IgA дефицит, инсулинозависим 
захарен диабет, синдром на Сьогрен, 
тиреоидит и пр. автоимунни заболявания. 

*повишени серумни антидезамидирани, 
свързани с глиадин пептиди (a-DGP) – IgA 
и IgG

коремна болка херпетиформен дерматит *повишени серумни IgA ендомизиални 
антитела (EMA);

подуване на корема хронична умора / болки / възпалени стави желязодефицитна анемия

повръщане необяснимо безплодие и/или повтарящи се 
аборти, затруднен растеж/забавен пубертет

дефицит на витамин D, витамин В9 
(фолиева киселина), B12 пр.

загуба на тегло остеопороза / остеопения / дефекти на 
зъбния емайл дефицит на минерали: Ca, Fe

Табл. 1. Симптоми и лабораторни находки при цьолиакия

Фиг. 1. Основни симптоми при цьолиакията
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ковите варианти на DQ2 или DQ8, в сравнение със 
само 30% от общата популация (14,15). Конкретни-
те комбинации от гени, които предразполагат към 
риск от цьолиакия, включват гените DQ2.2, DQ2.5 и 
DQ8. Протеините, кодирани от тези гени, имат осо-
бен афинитет за свързване на променените в червата 
глутенови частици, които придобиват отрицателни 
заряди. Това взаимодействие може да се представи 

като магнитно привличане между положителния и 
отрицателния полюс. Свързаният по този начин с 
HLA протеините глутен се представя на имунната 
система като „чужд агент“ и предизвиква специфич-
на имунна реакция, водеща до развитие на възпале-
ние и последващо увреждане на чревната лигавица.

Гените, кодиращи HLA молекули, се намират в 
MHC комплекса на хромозома 6. HLA молекулите, 
участващи в етиологията на цьолиакия, са кодира-
ни в регион, известен като DQ локус в клас II. Тези 
локуси включват HLA-DQA1 и DQB1 и кодират съ-
ответно α- и β-вериги, които се асоциират като хете-
родимери на повърхността на антиген-представящи 
клетки (APC). Протеиновите хетеродимери, образу-
вани от тези вериги, образуват място за контакт за 
свързване на пептидни антигени.

Унаследяване на генетичните варианти, 
свързани с развитието на глутенова непоноси-
мост HLA-DQ2 и –DQ8: Двата алела DQA1 и DQB1 
се разполагат на хромозома 6. Тъй като всеки човек 
има по два броя от всяка хромозомa, включително и 
хромозома 6, то ние имаме по два DQA1 и два DQB 
алелa или общо четири алела свързани с предразпо-
ложение към цьолиакията. Това означава, че всеки 
индивид има възможност за формиране на четири 
различни хетеродимери (Фиг. 2 и Фиг. 3). Хетероди-
мер, кодиран от алели DQA1 и DQB1, които се раз-
полагат на една хромозома (наследена от един роди-
тел), е кодиран в cis позиция, а хетеродимер, обра-
зуван от алели върху различни хромозоми (по една 
от всеки родител), е кодиран в trans позиция (Фиг. 
3) (16). Така всеки един родител поотделно (дори 
да не кодира рисков хетеродимер) може да предаде 
половината от хетеродимера, която да участва при 
формирането на рисков генотип при поколението. 

Фиг. 2. Схема на генетична и протеинова структура на HLA-
DQ

Фиг. 3. Формиране на DQ2 и DQ8 хетеродимери
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Това е причината унаследяването на предразполо-
жението към цьолиакия да не следва класическото 
Менделово унаследяване. 

Рискът за развитие на глутенова непоносимост 
или цьолиакия е свързан и с това какви и колко DQ2 
и/или DQ8 гени има. Генетичните варианти, свър-
зани с формиране на рисковите хетеродимери DQ2 
и DQ8, са посочени на Фиг. 4. При хомозиготни но-
сители на HLA-DQ2 (има само DQ2 и няма други 
DQ молекули) рискът за развитие на цьолиакия е 
най-висок от всички генетични профили. По-често 
срещаният генетичен профил е хетерозиготното но-
сителство на DQ2, т.е. наличие на DQ2 и друг DQ 
вариант 4, 5, 6, 7 или 9 (наречен хетерозигот). По-
малък брой хора имат хомозиготно носителство на 
DQ8, докато още по-малко са хетерозиготни носи-
тели на DQ2 и DQ8 (Фиг. 4). Честотата на носител-
ството на рисковите за развитие на глутенова непо-
носимост е различна за различните етнически гру-
пи. Така HLA-DQ2 вариант е с най-висока честота в 
Европа, докато HLA-DQ8 е с най-висока честота в 
Централна и Южна Америка.

Така получените протеинови хетеродимери 
DQ2 и DQ8 имат повишен афинитет към свързва-
не на глутенови частици, които в червата се проме-
нят и получават отрицателни заряди. Това се случва 
вследствие на дезаминиране под действие на ензи-
ма тъканна трансглутаминаза 2 (TTG2) (17,18). Пос-
ледва представяне на свърззания с HLA-DQ2 или 
DQ8 дезаминиран глутен на действието на имун-
ната система и формирането на глутен-специфичен 
CD41 Т-клетъчен отговор (19). Това води до възпа-
ление, чревно увреждане и нарушено всмукване на 
микро- и макронутриенти. Трябва да се отбележи 
обаче, че този патогенетичен процес не се наблю-
дава при всички носителни на DQ2 или DQ8 вари-

анти, т.к. е установено, че само около 3%-5% от тях 
развиват цьолиакия (20,21).

HLA-DQ2: Хетеродимерът HLA-DQ2.5 е най-
рисковият вариант, предразполагащ към цьолиа-
кия, и се открива при 90% от пациентите (6,21). 
HLA-DQ2.5 са кодирани от алелите DQB1*02 и 
DQA1*05, като „2“ и „5“ съответстват на цифрите 
в „DQ2.5” (Фиг. 4). Хетеродимерът DQ2.5 може да 
бъде кодиран, както в цис, така и в транс позиция 
(Фиг. 3) (21,22). 

Хетеродимерът HLA-DQ2.2 е подобен на хетеро-
димера DQ2.5, с изключение на това, че α-веригата 
(DQα) е кодирана от алел DQA1*02, вместо от алел 
DQA1*05. Те се различават и по риска за развитие 
на цьолиакия, като DQ2.2 е със значително по-ни-
сък афинитет към свързване на глутенови пептиди 
в сравнение с хетеродимера DQ2.5 (23,24). Хомози-
готно носителство на DQ2.2 (без носителство на 
DQ2.5 и DQ8) се наблюдава само при 5% от болните 
с цьолиакия (22,25). Честотата на DQ2.2 в комбина-
ция с DQ2.5 и DQ8 се открива при 35% от пациен-
тите с цьолиакия (21).

HLA-DQ8: Хетеродимерът HLA-DQ8 е коди-
ран от алелите DQB1*03:02 и DQA1*03. Протеин-
ът DQ8, кодиран от алела DQB1*03:02, е рисков за 
цьолиакия и се открива при приблизително 20% от 
пациентите с цьолиакия (6,21).

Установяването на който и да е от хетеродиме-
рите DQ2.5, DQ8 или DQ2.2 излага пациента на 
повишен риск от развитие на цьолиакия. В същото 
време, при пациентите с два от тези варианта рискът 
нараства пропорционално на броя варианти (Фиг. 4) 
(20,21). Най-висок риск за развитие на цьолиакия се 
установява при пациенти – хомозиготни за DQ2 и 
DQ8 (Фиг. 4), като хомозиготните за DQ2.5 пациен-
ти проявяват и по-тежки симптоми на заболяването 
(26-29). Това се обяснява с ефект на „генна доза“ и 
се дължи на повишения афинитет на DQ2.5-хомози-
готни индивиди към глутена, а съответно и увеличе-
ното представяне на получените от глутена пептиди 
на имунната система (26).

Приложение на генетичните тестове за цьо-
лиакия в клиничната практика: Генотипирането 
на HLA вариантите при съмнение за цьолиакия вече 
широко се използва в клиничната практика. Това се 
постига чрез изолиране на ДНК от кръв или букална 
лигавица. Пациентите и техните роднини се тестват 
за носителство на специфичен хаплотип HLA-DQ2 
и DQ8. Така според получените генетични резулта-
ти се постига класифициране на индивидите в пред-
варително дефиниран рискови групи за глутенова 
непоносимост. Клиничните показания за провежда-

Фиг. 4. Генетични профили на HLA-DQ2 и –DQ8, предраз-
полагащи към поява на свързаните с предразположение към 
цьолиакия рискови HLA варианти. Вариантите са подредени 

по степен на риска
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не на генетични изследвания за цьолиакия са пред-
ставени в Табл. 2. 

На таблицата са представени показанията за 
провеждане на генетично изследване за установява-
не на носителство на генетични варианти, предраз-
полагащи към развитие на глутенова непоносимост 
и цьолиакия.

С помощта на генетичен анализ се определят 
рисковите за развитие на глутенова непоносимост и 
цьолиакия индивиди. За разлика от широко прила-
ганите серологични тестове, при генетичния анализ 
не е необходимо да се спазва богата на глутен диета 
и той се прави еднократно в живота, т.к. генетични-
ят статус не се променя през целия живот и не се 
влияе от количеството консумиран глутен. Ако не се 
установи наличие на HLA-DQ2 и/или -DQ8, инди-
видът почти няма риск за развитие на цьолиакия и 
ще може да продължава спазването на здравословна 
диета, при която не е наложително да се подлага на 
стресовата ситуация да съставя безглутеново меню 
и да изключва глутена от диетата си. Наличието на 
HLA-DQ2 и/или -DQ8 показва повишен пожизнен 
риск за развитие на цьолиакия. Това е основание за 
дългосрочно наблюдение на пациента и провеждане 
на инвазивно изследване с биопсия на чревна лига-
вица след глутеново натоварване за определен пери-
од от време (при наличие на симптоми). 

Допълнителна причина за провеждане на ге-
нетичния анализ са „двусмислените“ резултати от 
други тестове за цьолиакия; за определяне на рис-
ковите членове от семейството на вече диагности-
циран с това заболяване пациент; или за определяне 
на високорискови индивиди с водещи заболявания 
като диабет тип I, автоимунен тиреоидит и пр. На-
пример, ако при дете на майка с цьолиакия след ге-
нетично изследване не се установи носителство на 
HLA-DQ2 или -DQ8 варианти – бъдещият скрининг 
на антитела не е показан. Така от 2012 г. генетично-
то изследване на HLA статуса сред високорискови 
групи вече е включено в препоръките на Европей-
ската асоциация за педиатрична гастроентерология, 

хепатология и хранене (30). Нещо повече, в изслед-
ване на колеги от Финландия бе установено, че само 
17,6% от преките родственици на пациента (родни-
ни първа степен) са негативни за DQ2 или DQ8. В 
този случай HLA тестването може да бъде клинич-
но полезно за тези пациенти (30,31). „Позитивни-
те“ индивиди ще трябва да направят серологични 
тестове за антитела, последвано от допълнителни 
тестове, за да се потвърди диагнозата. За деца под 
10 години се препоръчва провеждане на няколко по-
следователни серологични изследвания, докато за 
юноши и възрастни е достатъчно само еднократно 
изследване (3).

Лечението на цьолиакията се основава на спаз-
ването на строга безглутенова диета, като глутенът 
трябва да се елиминира от храната само и единстве-
но при доказана непоносимост. Преустановяването 
на глутеновата консумация обикновено подобрява 
състоянието в рамките на няколко дни, води до въз-
становяването на чревните въси за период от шест 
месеца и в крайна сметка минимизира симптомите 
на заболяването. Поради автоимунната природа на 
цьолиакията, т.е. нарушение, при което имунната 
система функционира абнормално и атакува собст-
вените тъкани и органи на тялото, безглутеновата 
диета трябва да се спазва цял живот. Консумацията 
на каквото и да е количество глутен може да повре-
ди отново чревните въси, да доведе до нарушение в 
усвояването на хранителни вещества и като резул-
тат – до възраждане на симптомите. В ограничен 
брой случаи цьолиакията не се подобрява от безглу-
тенова диета и прогресира до хронично възпаление 
на стомашно-чревния тракт, нарушена абсорбция на 
хранителни вещества и повишен риск от развитие 
на Т-клетъчен лимфом (29).

Заключение

Наследствеността играе важна роля при раз-
витието на цьолиакията, като HLA е генетичната 
система с най-силна асоциация към болестта. Гене-

КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЦЬОЛИАКИЯ
Пациенти със симптоми на глутенова непоносимост.
Пациенти, спазващи безглутенова диета, без предварително проведени тестове за наличие на антитела.
Гранични или нееднозначни резултати, получени при серологично изследване и/или биопсия.
Пациенти с неясни или нехарактерни за цьолиакия симптоми.
Пациенти от рискови групи с: диабет тип I, автоимунен тиреоидит, необяснима чернодробна дисфункция, 
остеопороза с ранно начало и други.
Роднини на индивиди с потвърдена цьолиакия.

Табл. 2. Показания за генетично изследване
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тичното изследване за откриване на рисковите ге-
нотипи DQ2 и DQ8 е скриниращо изследване и се 
прави само веднъж в живота, независимо от нали-
чието или липсата на глутен в диетата. Установява-
не на подобни рискови варианти вече е задължител-
на част от диагностичните критерии за поставяне 
на диагнозата. Поради специфичния механизъм на 
унаследяване и ефекта на генната доза, се изисква 
изключително внимателно и комплексно и тълкува-
не на получените резултати от сертифицирани спе-
циалисти по медицинска генетика. Установяването 
на генетичния HLA статус позволява вземането на 
последващи правилни клинични решения – изключ-
ване на цьолиакия и придържане към стандартен 
хранителен режим или откриване на високорискови 
индивиди с последващ серологичен анализ, чревна 
биопсия и спазване на строга безглутенова диета 
при установяване на цьолиакия. В заключение, ге-
нетичното изследване играе важна роля в оценката 
на цьолиакията и не трябва да се подхожда с тре-
вога. Важно е обаче тестването да се извършва, из-
ползва и интерпретира правилно. 

*Степен на конкордантност – наличие на една и 
съща болест при близнаци
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РЕЗЮМЕ
Физиологично-базираното фармакокинетично (ФБФК) моделиране и симулация са се превърнали 

в неразделна част от процеса на разработването на лекарства. Този подход представлява 
математически прийом, използващ серия от диференциални уравнения, чрез които да може да се 
прогнозира фармакокинетичното поведение на лекарствените молекули в човешкия и животинския 
организъм. Основното му приложение към днешна дата е свързано с транслиране на in vitro данни 
за прогнозиране и оценка на възможни лекарствени взаимодействия на ниво биотрансформация, 
възникващи вследствие на инхибиция или индукция на метаболизиращи ензими. Тези модели осигуряват 
многобройни предимства пред статичните модели, тъй като включват както специфични за 
лекарството физико-химични свойства, така и специфични за системата физиологични фактори, 
като по този начин успяват максимално да предскажат фармакокинетичното поведение и да 
прогнозират с голяма вероятност възможните лекарствени взаимодействия. Именно поради това 
тези модели вече са получили одобрение от регулаторните органи и се прилагат рутинно за 
прогнозиране на лекарствени взаимодействия, медиирани от цитохром Р450.

Ключови думи: физиологично-базиран фармакокинетичен модел, лекарствени взаимодействия, 
цитохром Р450, фармакокинетика

ABSTRACT
Physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeling and simulation have become an integral part of the 

drug development process. This approach is a mathematical technique using a series of differential equations 
to predict the pharmacokinetic behavior of drug molecules in humans and animals. The main application of 
the model to date is its use to translate in vitro data to predict and assess possible drug interactions at the 
level of biotransformation arising from inhibition or induction of metabolizing enzymes. These models provide 
numerous advantages over static models, as they include both drug-specific physico-chemical properties and 
system-specific physiologic factors, thus being able to predict pharmacokinetic behavior as much as possible 
and to predict possible drug interactions with high probability. That is why these models have already received 
regulatory approval and are routinely used to predict cytochrome P450-mediated drug interactions.

Keywords: physiologically based pharmacokinetic (PBPK) model, drug-drug interactions (DDIs), cytochrome 
P450 (CYPs), pharmacokinetic
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Въведение

Разходите, необходими за изследване и развитие 
(R&D, Research and Development) на едно лекарство 
в клиничната практика, непрекъснато растат. Невъз-
можността да се прогнозира терапевтичната ефи-
касност, метаболизмът, биофармацевтичният и ток-
сикологичен профил и не на последно място – рис-
кът от потенциални лекарствени взаимодействия 
на крайния продукт, увеличава допълнително тези 
разходи (1,2). Все по-голям брой лекарства се одо-
бряват в днешно време от регулаторните агенции, 
особено в области като онкология и кардиология, 
с което значително нараства броят на наличните в 
търговската мрежа лекарства, а оттам и на възмож-
ните лекарствени взаимодействия (3-5). Днес във 
връзка с нашироко прилаганата полипрагмазия рис-
кът от лекарствени взаимодействия също е значи-
телно повишен (6). Участието на клинични фарма-
цевти в избора на подходяща терапия при пациенти, 
при които съществува голям риск от настъпване на 
нежелани лекарствени реакции, би било полезно и 
практично, но ще води до увеличаване на разходите 
по отношение на здравната система (7).

Именно поради това, предсказването на потен-
циални лекарствени взаимодействия преди стар-
тиране на клиничните изпитвания може да донесе 
големи ползи за фармацевтичните компании при 
създаването на лекарства, а така също и на лекарите 
и пациентите. В днешно време все повече внимание 
се отделя на компютъризираните модели и симула-
ции, които могат да изследват хипотези и да предпо-
ложат възможни механизми, свързани с лекарстве-
ното действие и нежелани ефекти (8). Подходите за 
in silico моделиране са подобрили в голяма степен 
здравните науки, в частност фармацевтичната ин-
дустрия, поради оптималността и разход-ефектив-
ността на компютърните техники. Те се използват в 
различни аспекти при откриването и разработването 
на лекарства, като лекарствен дизайн, фармакокине-
тични (ФК) и фармакодинамични (ФД) анализи. Мо-
делите, които най-често се прилагат, са: количест-
вена структура-активност връзка (QSAR), 3D-QSAR 
и структура-базирани техники за оптимизация на 
водещото съединение (lead compound), а в предкли-
ничните етапи – in silico абсорбция-разпределение-
метаболизъм-екскреция-токсичност (ADMET) и фи-
зиологично базирани фармакокинетични (ФБФК) 
симулации (9,10). Тези модели функционират като 
предварително в тях има въведени триизмерни про-
теинни структури (биологични мишени, транспор-
тери, ензими и др.) в комбинация с наивни (прости, 
независими) Байесови класификатори, като най-

простите прогностични класификатори. След това 
химическата структура на съединението се добавя 
и компютърната програма генерира най-вероятните 
партньори за макромолекулни взаимодействия. 

Регулаторните агенции – FDA (Food and drug 
administration) и EMA (European medicines agency), 
препоръчват in vivo изследване за оценка на лекар-
ство-лекарство взаимодействия единствено ако in 
vitro изследванията са показали висок риск. Обик-
новено оценката на лекарство-лекарство взаимо-
действията от in vitro изследвания се прави чрез 
статични базисни уравнения, които изчисляват AUC 
(площ под кривата концентрация-време) съотноше-
нията (AUCR) за обратими и необратими инхиби-
тори и индуктори на цитохромните ензими и мем-
бранните транспортери в присъствие или липса на 
„извършител“ (лекарство „извършител“ е такова ле-
карство, което може да промени активността на ле-
карство-метаболизиращите ензими или лекарство-
транспортиращите мембранни протеини). Въпреки 
това в последните години ФБФК моделни техники 
се предпочитат в оценката на риска от лекарство-
лекарство взаимодействията поради тяхната висока 
прецизност и точност на симулираните лекарствени 
взаимодействия, доближаващи се максимално до 
тези, наблюдавани в реални условия. Днес ФБФК 
модели се използват рутинно във фармацевтичните 
програми за откриване и разработване на нови ле-
карства и все по-често се приемат от регулаторните 
органи (11-13).

Физиологично-базиран фармакокинетичен 
(ФБФК) модел

Физиологично-базираният фармакокинетичен 
(ФБФК) модел представлява математически подход, 
използващ серия от диференциални уравнения, за 
да може да се прогнозира фармакокинетичното по-
ведение на лекарствените молекули в човешкия и 
животинския организъм. 

Той е съставен от компартименти, отговарящи 
на различните физиологични органи в тялото, които 
са свързани със системното кръвообращение. Все-
ки един орган е точно описан от тъканния обем и 
скоростта на кръвооросяване, характерни за биоло-
гичния вид. Всяка тъкан е определена с приемането 
на становището, че или е перфузионно-скоростно, 
или е пермеабилитетно-скоростно лимитирана. 
Перфузионно-скоростната лимитирана кинетика е 
предимно за малки липофилни молекули, при кои-
то лимитиращият процес на абсорбция в тъканта 
е перфузионната скорост (скоростта на кръвоток). 
Пермеабилитетно-скоростната лимитирана кинети-
ка е предимно за хидрофилни и големи молекули, 
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където пермеабилитетът през клетъчните мембрани 
е определящ за абсорбцията (14). На Фиг. 1 е показа-
но как изглежда базовият, пълен ФБФК модел. 

За оралното приложение, което е по-сложно, 
редица абсорбционни модели са описани в лите-
ратурата. По същество червата се разделят на две 
основни отделения, представляващи лумена (неаб-
сорбирано лекарство) и ентероцитите (абсорбира-
но лекарство) (Фиг. 2). Всяко отделение се разделя 
допълнително на редица подчасти, съответстващи 
на различните области на стомашно-чревния тракт, 
а именно стомах, дванадесетопръстник, йеюнум, 
илеум, сляпо черво и дебело черво. Всяко от тези 
подразделения се дефинира чрез обем на тъканта, 
време за преминаване и рН. Субтъканният обем и 
времената на транзита се използват по аналогичен 
начин за перфузираните тъканни уравнения, за да се 
опише движението на лекарството през стомашно-
чревния тракт. 

Специфични за лекарството параметри, като 
например коефициент на йонизация (pKa), коефи-
циент на разпределение октанол-вода (logP) и раз-
творимост, се използват в този модел за описване на 
разтварянето и утаяването на лекарството чрез тео-
рията за рН-разпределението. Данните за пропуск-
ливостта, специфични за лекарството, се използват 
за моделиране на абсорбцията на разтвореното ле-
карство в лумена до абсорбирането му в ентероцита. 

Усложняването на ФБФК модел идва от това, 
че всеки орган е моделиран като съставен от плаз-
ма, интерстициални и интрацелуларни компонен-
ти. Така че много физиологични фактори могат да 
бъдат инкорпорирани в модела, включително ефек-
тите от плазменото и тъканното свързване, ефектът 
на лекарството върху органния кръвоток, когато е 
необходимо, като напр. ефектът на propranolol вър-
ху сърдечния дебит. In vitro данните, като Km и Vmax
стойности от метаболизма и разпределителния кое-
фициент между тъканните компоненти, също могат 
да бъдат добавени. В много от случаите разпределе-
нието на лекарството между тъканите и кръвта е ли-
митирано от кръвотока. Когато кръвотокът преми-
нава през тъканта (t), лекарството се екстрахира до 
състояние на равновесие и това може да бъде пред-
ставено с парциалния коефициент на разпределение 
тъкан:кръв, Rt:

Уравнение 1

Диференциалните уравнения, използвани в този 
модел, са описани (15) и най-общо могат да бъдат 
представени по следния начин:

Уравнение 2

където Q – кръвотокът (L/h); C – концентраци-
ята (mg/L); V – е обемът (L); t – тъкан; B – кръв; Rt
– коефициент на разпределение тъкан:кръв.

За неелиминиращите тъкани те следват принци-
пите, където „скоростта на промяна на лекарството в 
тъканта“ е равна на „скоростта, с която то постъпва“ 
(Qt.CB) минус „скоростта, с която то напуска тъкан-
та“ (Qt.Ct/Rt). Въпреки това, ако тъканта представля-
ва елиминиращ орган, като черен дроб или бъбреци, 
тогава лекарството също се премахва чрез елимини-
ране (скоростта на елиминация = концентрацията х 
клирънса) и уравнението придобива следния вид:

Уравнение 3

Решенията на тези диференциални уравнения 
ни дават представа за лекарствените концентрации 
в даден орган и как те се променят във времето. Тази 
концепция не е нова. Използването на мултикомпар-
тиментни модели, вземащи предвид физикохимич-
ните особености на лекарството, от една страна, и 
физиологичните особености на организма, от друга 
страна, са описани още през 1937 г. от Teorell (16). 
Независимо от ранното му въвеждане, широкото 
използване на този модел е било ограничено пора-
ди сложните математически уравнения. В днешно 
време усъвършенстването на компютърните техно-
логии, подобряване на in silico/in vitro методики и 
физиологичните познания, доведоха до все по-често 
внедряване на модела в предсказване на фармакоки-
нетичните показатели на бъдещите лекарства. Този 
модел може да бъде използван за:

●Предсказване на фармакокинетичния профил 
в предклинични и клинични изследвания

●Определяне на оралната абсорбция в зависи-
мост от храната и използваната фармацевтична до-
зираща форма

●Определяне на първата доза за използване в 
клиничните изследвания при хора

●Предсказване на популационни фармакокине-
тични характеристики – при педиатрични, гериат-
рични пациенти и др.

●Предсказване на ФК поведение при големи 
молекули
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●Предсказване на лекарство-лекарство взаимо-
действията.

От всичките тези възможности на модела най-
широко приложение намира последната – предсказ-
ване на лекарство-лекарство взаимодействията. Ва-
жно е да се отбележи също, че моделът е одобрен от 
основните регулаторни агенции, като FDA и EMA, 
като даващ възможност да информира за степента 
на потенциални лекарствени взаимодействия.

Конструиране на ФБФК модел
За разлика от конвенционалните ФК модели, 

ФБФК модел е съставен от две основни части: 1) 
анатомична част, която съдържа специфични физи-
ологични параметри, които са независими от лекар-
ството и могат да бъдат приложими при всяко едно 
вещество; и 2) индивидуални лекарствени физико-
химични параметри, определящи ФК поведение. 

Към първата група спадат системните параме-
три, които са свързани с физиологичните особено-
сти на организма – обем, тегло, скорост на кръво-
оросяване, наличие на ензими и транспортни сис-
теми, генетичен полиморфизъм и др. Необходими 
лекарствени параметри при изготвянето на модела 
включват физико-химични свойства (молекулно те-
гло, pKa, киселинност и базичност на съединение-
то), разтворимост (logD) и пермеабилитет, свърз-
ване с кръвни клетки или плазмени протеини и др. 
Всичките тези данни са налични в днешно време, 
включително и промените, които настъпват, ако ор-
ганите са засегнати от заболяване или има попула-
ционни различия (17).

Лекарствените параметри са съставени от фи-
зикохимичните особености на лекарството. Те са 
получени от най-различни in silico, in vitro или in 
vivo модели или комбинация от тях (18). За да се 
представи абсорбционният процес, се използват ме-
ханизирани абсорбционни модели, включващи спе-
цифични лекарствени параметри, като молекулно 
тегло, липофилност, разтворимост и рКа-стойност. 
Компартиментна абсорбция и транзитен (САТ) мо-
дел намира често приложение. Този модел разделя 
гастроинтестиналния тракт на девет компартимента 
(стомах, седем части на тънки черва и колон). Нови 
модели, допълващи САТ модела, са: напреднал САТ 
модел (АСАТ) и напреднал модел за разтворимост, 
абсорбция и метаболизъм (АDАМ) (19). Дистрибу-
цията в отделните органи се описва чрез перфузия 
или пермеабилитет. В първия случай перфузиране-
то е във връзка единствено със скоростта на кръво-
оросяване на органа, докато при пермеабилитетния 
модел, освен скоростта на кръвооросяване, трябва 

да бъде взет предвид и лекарство специфичният 
пермеабилитет, осъществяван чрез преносители. 

Клирънс и ФБФК модел
Терминът „клирънс” често се използва, за да се 

опише феноменът на отстраняването на лекарство-
то от целия организъм. Той представлява обемът 
от течност (плазма, кръв), от която лекарството се 
елиминира за единица време, затова и мерните еди-
ници, с които се описва, са ml или L за обем и min-1

или h-1 за време. Клирънсът може да бъде използ-
ван, за да се опише метаболизмът на лекарството in 
vitro или в in vivo система. Клирънсът и органната 
екстракция са фундаментални за изграждането на 
ФБФК модел. 

Изследване на клирънса в in vitro условия
Най-често използваният подход за пресмята-

не на клирънса е чрез прилагане на in vitro-in vivo
екстраполиращия (IVIVE) метод. Той е значително 
добре изучен при изчисляване на чернодробния 
клирънс по данни, получени от in vitro изследва-
ния върху рекомбинантни ензими, микрозоми или 
хепатоцити (20). Изследванията in vitro дават една 
първоначална представа за метаболитните реакции 
и ензимите, които участват в елиминирането на ле-
карството, но не включват фактори, като кръвооро-
сяване и протеинно свързване, които са налични in 
vivo. 

Изследване на клирънса в in vivo условия
Изследванията на клирънса в in vivo условия се 

базира на концепцията за екстракция, която протича 
при преминаването на лекарството през даден ор-
ган.

Уравнение 4

където Q е скоростта на кръвооросяване на да-
дения орган, а ЕR е екстракционният коефициент на 
органа.

Клирънсът е независима променлива, което зна-
чи, че други променливи ще се влияят от настъпи-
лите промени в него. Те от своя страна по някаква 
причина (напр. ензимна индукция или ензимна ин-
хибиция) ще водят до промени в плазмения полужи-
вот, скоростната константа на елиминиране, площта 
под кривата (AUC), както и Cmax и tmax. Именно зато-
ва клирънсът е фармакокинетичният параметър, из-
ползван при изчисляване на поддържаща доза, коя-
то да постигне желаната стационарна концентрация 
(Css):
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Уравнение 5

Чернодробен вътрешен клирънс
Моделите, които описват чернодробния въ-

трешен клирънс, допускат, че лекарство-метабо-
лизиращите ензими са разпределени хомогенно в 
черния дроб и че порталната чернодробна вена и 
чернодробната артерия доставят еквивалентни ко-
личества от лекарството към черния дроб. Не тряб-
ва обаче да се забравя, че след абсорбция, концен-
трацията на лекарството в порталната чернодробна 
вена е значително по-голяма от тази в чернодроб-
ната артерия и това може да повлияе доставката на 
лекарството към ензимите, което може да стане и 
причина за промяна в метаболизма от първи поря-
дък поради насищане на ензимите. Чернодробният 
вътрешен клирънс CLint е максималната способност 
на черния дроб да отстрани лекарството необратимо 
без всякакви ограничения, свързани с кръвоорося-
ването и протеинното свързване. Когато концентра-
цията на субстрата е значително по-малка от Km, то 
тогава уравнението изглежда така:

Уравнение 6

Уравнението за изчисляване на вътрешния кли-
рънс се използва в случаите, когато лекарството се 
подчинява на елиминационна кинетика от първи 
порядък. При покачване на чернодробния кръвоток, 
чернодробният клирънс CLH се увеличава до макси-
мум, стойност , която зависи от Clint:

Уравнение 7

От последното уравнение следва, че екстрак-
ционният коефициент е равен на:

Уравнение 8

От формулата се вижда, че ако вътрешният кли-
рънс е относително по-малък от чернодробния кръ-
воток, знаменателят в уравнението се доближава до 
QH, тогава то придобива следния вид – CLH~CLint. Ле-
карства с малък екстракционен коeфициент, ER<0.3, 
се бележат като „ограничени по отношение на ка-
пацитета”, докато лекарства с голям екстракционен 
коефициент, ER>0.7, се водят като „ограничени по 
отношение на кръвотока” и техният клирънс се из-

разява по следния начин: CLH ~ QH. Ако лекарството 
се елиминира основно чрез чернодробен метаболи-
зъм, то тогава CLtot = CLH.

Ефект на свързването с плазмените протеини по 
отношение на елиминационната кинетика

Свързването с плазмените протеини (СПП) може 
да повлияе клирънса на лекарството. Предполага 
се, че свързването с плазмените протеини намаля-
ва достигането до метаболизиращите ензими. Това 
се подкрепя от няколко изследвания, които показват 
корелация между процента на свързване с плазмени 
протеини и степента на метаболизъм. Въпреки това 
метаболизмът е динамичен процес и когато несвър-
заното лекарство се подложи на метаболизъм, тога-
ва настъпва дисоциация от СПП, за да се поддържа 
новото равновесие. Значението на СПП придобива 
смисъл единствено когато лекарството е във висок 
процент свързано с плазмени протеини и вътрешни-
ят клирънс е малък. Тогава чернодробният клирънс 
може да се изчисли със следното уравнение:

Уравнение 9

където fu е несвързаното лекарство, а CL’intr е въ-
трешният клирънс на несвързаното лекарство. Ако 
вътрешният клирънс на несвързаното лекарство е 
много малък в сравнение с кръвотока, QH, тогава 
уравнението се опростява до:

Уравнение 10

Уравнението се използва за лекарства с черно-
дробна екстракция <0.3, докато за високо екстра-
хираните лекарства (EH >0.7), той е равен на кръво-
тока (CLH ~ Q), без да се повлиява от протеинното 
свързване. За лекарства с екстракционен коефици-
ент >0.3, но по-малък от 0.7, се използва по-горното 
уравнение.

Повлияване на протеинното свързване и обема 
на разпределение върху плазмения полуживот

Wilkinson и Shand (1975) успяват да проучат 
влиянието на тъканната дистрибуция и протеинно-
то свързване на времето на полуелиминиране (21), 
чрез използване на следната дефиниция:

Уравнение 11

където Vb е обемът на кръвта, Vt е привидният 
обем на разпределение от другите тъкани на тялото, 
fu и ft са фракциите на несвързано лекарство в кръв-
та и тъканите съответно. Доказано е, че плазменият 
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полуживот е функция от обема на разпределение, 
чернодробния кръвоток, несвързаната фракция и 
несвързания вътрешен клирънс и може да се пре-
сметне със следното уравнение:

Уравнение 12

In vitro-in vivo екстраполиращ (IVIVE) метод
Вътрешният клирънс се използва за определяне 

на очаквания системен клирънс, а оттук и на плаз-
мения полуживот при провеждане на изследвания 
при хора. Стратегията при този in vitro/in vivo под-
ход е относително проста:

●Измерване на плазмения полуживот на мета-
болизъм на лекарството in vitro

●Изчисляване на микрозомалния in vitro вътре-
шен клирънс

●Изчисляване на микрозомалния in vivo вътре-
шен клирънс от следната формула: in vivo Clint = in 
vitro Clint х MPPGL (микрозомални протеини в mg за 
g черен дроб, mg/g) х Liver weight (тегло на черния 
дроб в g за kg телесно тегло, g/kg)

●Изчисляване на чернодробния клирънс чрез 
използване на чернодробния кръвоток 

●Използване на обема на разпределение за из-
числение на чернодробния принос към CL и оттук 
към плазмения полуживот

●Коригиране на изчисленията за свързване с 
плазмени протеини чрез следната формула: Clint = 
fu . CL’int

В идеалния случай вътрешният клирънс, изчис-
лен in vitro, ще бъде идентичен с този, наблюдаван 
in vivo. Невинаги обаче се получават добри коре-
лационни зависимости in vivo от наблюдаваните in 
vitro изчисления. Най-добрите корелации са получе-
ни при използване на човешки хепатоцити. Клирън-
сът е зависим от органния кръвоток и има ограниче-
ния, като например:

●CL не може да надмине сърдечния дебит: 5.3 
L/min (или 318 L/h)

●CLH не може да надмине чернодробния кръво-
ток: 1.5 L/min (или 90 L/h)

● Реналният клирънс CLR не може да надмине 
бъбречния кръвоток: 1.2 L/min (или 72 L/h)

В някои случаи обаче системният клирънс може 
да надвишава сърдечния дебит, а причините за това 
могат да бъдат – експериментални грешки при из-
числението или широко неензимно химическо раз-
граждане на лекарствата в организма, основен при-
нос на нечернодробна и неренална елиминация.

Софтуер за изготвяне на ФБФК модел
Интегриране на алгоритмите и моделните урав-

нения в специален софтуер позволява изготвяне на 
ФК профил на съединенията в плазмата и отделните 
тъкани и органи. Те се разделят на два типа софту-
ерни програми: такива, при които е необходимо до-
бавяне на уравненията и функциите и такива, при 
които уравненията са предварително добавени и бо-
равенето с тях е значително по-лесно. Към първата 
група спадат програми като NONMEM® и MATLAB®, 
докато към втората са ADMEWORKS DDI® (Fudjitsu 
Kyushu System Limited), SimCYP® (Certara, Sheffi  eld, 
UK) и GastroPlus® (Simulations Plus, Lancaster, PA) 
(22,23). Последните две търговски платформи са 
най-широко използвани в процеса на откриване и 
разработване на нови лекарства. Те включват фи-
зиологични бази данни, които са комбинирани със 
специфична за съединението информация, както и 
биометрични данни и се използват за параметризи-
ране на ФБФК модели на ниво цяло тяло.

Верификация на ФБФК модел
След разработването на модела, качеството на 

модела трябва да бъде проверено. Тази стъпка тряб-
ва да отговори дали използваният модел отговаря на 
целта му. Като такъв, резултатът от оценката зависи 
от целта на проекта за моделиране. Следните кри-
терии или тестове могат да бъдат използвани при 
оценка на модела:

●Съпоставяне на резултатите от моделиране-
то с експериментални данни – верифицирането на 
ФБФК модела е с цел да се сравнят наблюдаваните 
с предсказаните основно ФК параметри (като напр. 
Cmax, tmax, AUC и t1/2) (25). Съотношението на екс-
периментално отчетените и предсказаните средни 
стойности на Cmax и AUC се разглеждат като прием-
ливи, ако са в заложените интервали. Освен това, 
клинично определените плазмени концентрации 
трябва да са в интервала от 5-тия до 95-тия процент 
от предвидения профил (10). 

●Съпоставяне на ФБФК модели за различни 
дози за различни видове, специални популации и 
съединения – кръстосана проверка за валидиране на 
модела е отчитането на различни дози. Отклонени-
ята в оценките за нивата на дозата, които не са били 
взети предвид при разработването на модела, сочат 
структурни недостатъци на модела. Зависимите от 
лекарството параметри, както и методите за изчис-
ляване на разпределението и клетъчната проница-
емост трябва да бъдат еднакви за всички видове за 
определено лекарство. Ако са налични ФК данни за 
специални популации, като пациенти с чернодроб-
но или бъбречно увреждане, моделът може също да 
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бъде оценен, като се използват тези данни, след като 
съответно се променят физиологичните параметри. 

 ●Анализ на чувствителност или сценарии с най-
добрия и най-лошия изход – за да се оцени несигур-
ността в резултатите от модела, се препоръчва да се 
направи анализ на чувствителността за съответните 
параметри. Такъв анализ на чувствителността може 
да се извърши например на несигурни параметри за 
активни процеси, включени във ФБФК модел, или 
на всички параметри в модела, за да се идентифици-
рат най-чувствителните параметри за определен из-
ходен модел (например плазмена концентрация или 
ФК параметри). Освен това могат да се симулират 
най-добрите и най-лошите сценарии, за да се оцени 
ефектът от промяната на несигурните параметри до 
екстремни стойности в рамките на експериментал-
ната и физиологичната несигурност. 

Предсказване на лекарство-лекарство взаи-
модействия чрез използване на ФБФК модел

Независимо че статични базисни модели се 
използват за предсказване на лекарствени взаимо-
действия, в процеса на разработване на лекарствата 
и регулаторните органи ги определят като консер-
вативен подход при оценката на потенциала за вза-
имодействие на едно лекарство, в днешно време се 
предпочитат динамични модели базирани на ФБФК 
модел. 

Предимствата на ФБФК модел включват не 
само способността за улавяне на промените в плаз-
мена концентрация на лекарството „жертва“ (ле-
карство „жертва“ е такова лекарство, което основно 
се елиминира по даден метаболитен път и може да 
бъде повлияно от друго лекарство) и лекарството 
„извършител“ във времето като функция от дозовия 
режим, но също така и промените на лекарствените 
концентрациите в отделните тъкани, способността 
за оценка на нелинейни кинетични процеси и инте-
риндивидуалните особености в дадена популация, 
като това се постига благодарение на интегрираните 
Монте-Карло симулации. За да могат да бъдат пред-
сказани лекарствени взаимодействия чрез използва-
не на ФБФК модел, е необходимо на двете лекарства 
– жертвата (victim) и извършителя (perpertrator), да 
бъдат изготвени ФБФК моделни профили – пълни 
и/или минимални. За да се опише абсорбционни-
ят процес, се използва предимно абсорбционният 
модел от първи порядък, но в някои случаи могат 
да бъдат използвани ADAM, CAT или ACAT моде-
ли. Процесът на елиминиране се описва главно 
чрез използване на множество стратегии, а също 
така чрез IVIVE (in vitro-in vivo екстраполиране), in 
vivo клирънсови параметри и ретроградни подходи. 

След това се провежда субстрат-инхибиторно или 
субстрат-индуктивно симулиране на потенциално 
лекарство-лекарство взаимодействие. Генерираните 
данни се анализират и се оценява рискът от клинич-
но значими потенциални лекарствени взаимодейст-
вия с лекарства инхибитори или индуктори на даде-
ните ензими или мембранни транспортери (Фиг. 3).

ФБФК модели също са приложими за оценка 
на лекарство-фитопрепарат взаимодействия, които 
са важни за клиничната практика (26). За оценка на 
тези взаимодействия обаче са необходими множе-
ство предположения и допускания, свързани с ком-
плексните биологично активни субстанции, съдър-
жащи се в тях (27). 

Заключение

На този етап ФБФК моделиране е в състояние 
да прогнозира промените в експозицията на лекар-
ствата в популациите и да оцени риска от това. По-
нататъшното му развитие би било съсредоточаване 
върху индивида, а не върху популацията, за да може 
да се постигне персонализирана лекарствена тера-
пия. Безопасното и ефективно лечение на компли-
цирания пациент, с множество заболявания и мно-
жество изписани лекарства, изисква интегриране на 
фармакологичната основа с терапевтичната. В този 
контекст, свързването на реалния пациент с неговия 
„виртуален близнак“ и ФБФК-ФД модел на този 
етап е технически осъществимо и обещава възмож-
ност за прогнозиране на индивидуални режими на 
дозиране и избягване на комплексни лекарствени 
взаимодействия. Практическите проблеми за ре-
алното му осъществяване включват наличието на 
достатъчно данни за пациента (демографски данни, 
генотипове, комедикации и биомаркери), адекватна 
увереност в точността на прогнозиране, наличие 
на достатъчен набор от препарати, връзката между 
прогнозираната доза (от ФБФК модел) към наблю-
даваната (терапевтичен лекарствен мониторинг) и 
доказателства за съотношението цена-полза за па-
циентите и за платците. 
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РЕЗЮМЕ
При приемане на лекарства едновременно с храни, растителни продукти, никотин, алкохол са 

възможни лекарствени взаимодействия между тях.
Направен е литературен преглед на нежелани потенциални клинични взаимодействия на 

фармакокинетично ниво (ензимна суперфамилия цитохром Р450) между растителни продукти  (РП)1и 
лекарствени продукти (ЛП)2, приемани едновременно. На РП често не се отдава необходимото 
значение за възникване на нежелани ефекти при съвместната им употреба с ЛП. Те се подценяват 
както от пациенти, така и от лекари.

Преобладаващият механизъм на лекарствени взаимодействия на фармакокинетично 
ниво е системата на цитохром Р-450 (CYP450). CYP450 е една от най-важните системи за 
биотрансформация на лекарствата. CYP 450 ензими са отговорни за метаболизма на повече от 
50% от лекарствата. При хората са установени над 50 CYP450 изоензими, които са групирани в 
различни класове и семейства. Изоензимитте, играещи най-значителна роля за метаболизма на 
лекарствата, са: CYP 1А2, CYP 2А6, CYP 2В6, CYP 2С9, CYP 2D6, CYP 2Е1, CYP 3А4. Растителни 
инградиенти могат да окажат влияние върху активността на ензимната суперфамилия на цитохром 
P450 по два механизма – индукция и инхибиция на изоензимите. Използването на ин витро и ин виво 
подходи при изследване на механизма на действие на РП и на БАВ3, изолирани от растения, са довели 
до идентифицирането им като субстрати, инхибитори и/или индуктори на CYP различни изоензими.

Заключение: РП, инхибитори и индуктори на изоензими на цитохром Р450, модулират 
ефективността на ЛП-субстратите им при едновременната им употреба. За да се избегнат 
подобни ситуации при пациенти, приемащи РП и лекарства, се препоръчва това да не става 
едновременно, а с интервал от 1,5–2 часа.

Ключови думи: растителни продукти, лекарствени продукти, лекарствени взаимодействия, цито-
хром Р450

ABSTRACT
Taking drugs simultaneously with plant products, nicotine, alcohol, insecticides can lead to different drug 

interaction between them. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Растителните продукти (РП) за по-голяма част 
от населението в света са основен метод, използван 
за здравни и фармацевтични цели (15,60,75). 

Много пациенти са склонни към самолечение с 
РП, като ги приемат съвместно с лекарствени про-
дукти (ЛП). В последните десетилетия се появиха 
множество публикации, които акцентират върху не-
желаните ефекти, наблюдавани при едновременната 
употреба на РП, храни и ЛП (4). Около 25% от въз-
растните американци съобщават за едновременно 
приемане на ЛП с хранителни добавки (20).

Негативното отношение на някои лекари към 
традиционните медицински практики, базирани на 
фитотерапевтичния метод, също води до недоста-
тъчно признаване на потенциалните лекарствени 
взаимодействия между РП и ЛП (58).

Хербалната фармакокинетиката прогнозира и 
предоставя полезна информация относно взаимо-
действията между РП и ЛП (68). 

Различните БАВ, съдържащи се в растенията, 
употребата на няколко растения под формата на 
растителен сбор, индивидуалните параметри, оказ-
ващи влияние върху хербалната фармакокинетика 

(възраст, генетично разнообразие, диетични навици 
и т.н. на населението), обясняват наличието на не-
достатъчна информация в тази насока. 

В момента за малка част от ЛП и РП е налична 
информация от клинични проучвания за потенциал-
ни взаимодействия между тях (40) и е необходимо в 
тази насока да се проведат бъдещи изследвания (28). 

Лекарствени взаимодействия
Лекарствените взаимодействия могат да се осъ-

ществяват на различни нива – фармацевтично, фар-
макокинетично и фармакодинамично.

В лекарствените взаимодействия на фармако-
кинетично ниво вземат участие различни ензими и 
транспортни системи. Черният дроб е най-важният 
орган, отговорен за метаболизма на лекарствата. 
Ензимните реакции се извършват в две фази: първа 
– окисление, редукция, хидролиза и втора – конюги-
ране с киселини (1).

Цитохром Р450
Ключова роля в метаболитните реакции на ле-

карствата от първа фаза играе микрозомален клас 
хемопротеин, наречен цитохром P450 – суперфами-
лия от хем- съдържащи протеини (2), разположени 
в липофилните мембрани на гладкия ендоплаз-
матичен ретикулум, концентрирани предимно 

A literature review of potential adverse clinical interaction at pharmacokinetic level (cytochrome P450 
enzyme superfamily) between plant products1 and medical products2 taken concomitantly has been performed. 
Necessary importance to plant products to cause side effects when taken in a combination with medical products 
is not given often. They seem to be underestimated by physicians and patients. The leading mechanism of drug 
interaction at pharmacokinetic level is the cytochrome P450 system (CYP450). CYP450 is one of the most 
important systems for biotransformation of drugs. CYP 450 enzymes are responsible for the metabolism of 
more than 50 percent of the drugs. Among people are found more than 50 isoenzymes which are classified in 
different classes and families. The isoenzymes with the most valuable role for the metabolism of drugs are CYP 
1А2, CYP 2А6, CYP 2В6, CYP 2С9, CYP 2D6, CYP 2Е1, CYP 3А4. Plant ingredients can affect the activity of  
the cytochrome P450 enzyme superfamily by two mechanisms – induction and inhibition of isoenzymes. The 
use of in vitro and in vivo approaches in studying the mechanism of action of plant products and of bioactive 
substances isolated from plants has led to their identification as substrates, inhibitors and/or inducers of various 
CYP isoenzymes.

Conclusion: Plant products which are inhibitors or inductors of cytochrome P450 enzymes can modulate 
the effectiveness of drug substrates of this system at the pharmacokinetic level in their concomitant use. To 
avoid such situations in patients taking plant products and drugs, it is recommended for this not to happen 
concomitantly but at 1.5-2 hour intervals. 

Keywords: plant products, medical products, herb-drug interactions, cytochrome P450
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в хепатоцитите и ентероцитите, а също така и 
в бъбреците, кожата, белите дробове, мозъка 
(27,41,46).

Общата формула на отделните изоензими на ен-
зимната суперфамилия CYP Р450 е CYPnXm. Фа-
милиите (n) се обозначават с арабски цифри, субфа-
милиите (X) – с главна буква, а всеки отделен изоен-
зим (m) – с арабска цифра (2,37). 

При хората са установени над 50 CYP450 изоен-
зима, които са групирани в различни класове и се-
мейства (16, 37). Изоензимите, играещи значителна 
роля за метаболизма на лекарствата, са: CYP 1А2, 
CYP 2А6, CYP 2В6, CYP 2С9, CYP 2D6, CYP 2Е1, 
CYP 3А4 (46,80). 

Субфамилия CYP3A е най-голямата такава. Тя 
се състои от изоензими, експресирани в основните 
метаболитни органи на човека – черен дроб и тън-
ки черва (12,20,57,69, 74,82). Най-съществено зна-
чение за метаболизма на лекарствата има изоензим 
CYP3A4 (16). Количеството му е 30% от тоталното 
съдържание на цитохрома (43). Повече от половина-
та му количество е експресирано в стомашно-чрев-
ния тракт. Полиморфизмът към изоензим CYP3A4 
при различни етноси може да бъде един от основ-
ните механизми за отговор към лекарствени взаимо-
действия (28). 

От субфамилия CYP2C значение за метаболи-
зма на лекарствата оказват изоензими: CYP2C19, 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18 (65,80). Изоензим 
CYP2C9 представлява 20% от цялата суперфамилия 
на цитохрома. При изоензим CYP2C19 е наблюда-
ван генетичен полиморфизъм (27). 

С клинична значимост от субфамилия CYP2D е 
изоензим CYP2D6 (45), който метаболизира повече 
от 80 лекарства (75).

Малко лекарства се метаболизират от изоензим 
CYP2E1 (40), съставляващ 10% от чернодробните 
изоензими CYP450.

Ксенобиотиците могат да си взаимодействат по 
няколко начина с CYP450 системата: дадено съеди-
нение може да бъде субстрат, т.е. да се метаболизи-
ра от един или няколко изоензима на CYP, или да 
бъде индуктор, или инихибитор на тези изоензими. 
Дадено вещество може да е индуктор на CYP изо-
ензим, на един изоензим да бъде субстрат или може 
да индуцира няколко различни изоензими в същото 
време (68).

Хербални инградиенти могат да окажат влия-
ние върху активността на ензимната суперфамилия 
на цитохром P450 по два механизма – индукция и 
инхибиция (19,43). Използването на ин витро и ин 
виво, и подходи при изследване на механизма на 

действие на РП и на БАВ, изолирани от растения, 
са довели до идентифицирането им като субстрати, 
инхибитори и/или индуктори на CYP различни изо-
ензими (2,22).

Ензимна индукция
Много липидоразтворими лекарства ускоряват 

метаболизирането на други лекарства, при едновре-
менно приемане, чрез индукция на чернодробните 
микрозомни и други ензими. Индукцията е бавен 
процес, зависещ от скоростта на синтез на нови 
ензими и обикновено се развива няколко дни след 
приема на индуциращия агент (43). Максималният 
ефект се наблюдава най-често след 2–3 седмици и 
продължава обикновено също такъв период след 
спиране на индуциращия агент. Индукцията на да-
ден изоензим води до намаляване на плазмените 
концентрации на субстратите му, чрез намаляване 
на техния метаболизъм, в резултат на което се на-
блюдава намаляване на фармакологичните им ефек-
ти (68). CYP ензимната индукция рядко води до ток-
сичност, освен в случаите, когато метаболитът е с 
особено вредно въздействие (61).

Ензимна инхибиция
Нежелани клинични взаимодействия са свързва-

ни и с инхибиция на лекарство-метаболизиращите 
ензими (ЛМЕ) (40). Инхибиторите на изоензими 
на цитохром Р450 забавят биотрансформацията на 
ЛП-субстрати на изоензимите и по такъв механизъм 
способстват за повишаване на плазмената концен-
трация на субстратите, което повишава риска от не-
желани лекарствени реакции (1).

Ензимната инхибиция може да доведе до куму-
лиране на лекарствата субстрати и ако лекарствата 
са с малък терапевтичен индекс, може да се развие 
за кратко време токсичност (30). Ензимната инхиби-
ция е по-бърз процес от ензимната индукция и може 
да се появи в рамките на първите 24 часа от излага-
нето на въздействието на инхибитора.

На таблица 1 са представени ЛП–субстрати на 
изоензими на CYP450, РП – инхибитори и индукто-
ри на някои изоензими на цитохром Р450.

РП–индуктори на лекарство-метаболизира-
щите ензими 

Жълтият кантарион е едно от най-често съобща-
ваните растения, участващи в лекарствени взаимо-
действия с ЛП (Таблица 1) (7,71). Едновременната 
му употреба с лекарства, метаболизирани чрез сис-
темата на CYP450 в черния дроб, може да доведе до 
променени в терапевтичните нива на субстратите ле-
карства на тази система, поради индукция на изоен-
зими на системата от жълтия кантарион. По данни на 
автори жълтият кантарион индуцира активността на 
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Изоензими Субстрати на 
изоензими

Инхибитори на изоензими – 
повишават плазмената концентрация 
на субстратите

Индуктори на изоензими 
- намаляват плазмената 
концентрация на субстратите

CYP1A2

Propranolol (4)
Theophilline (2,4,47) 
Warfarin (2,4,47)
Fluvoxamine (2)
Mexiletine (2)
Verapamil (4)
Clopidogrel (4)
Аcetaminophen (2,4,47)
Аntipyrine (2,4,47)
Сaffeine (2,4,47)
Сlomipramine (2,4,47)
Тamoxifen (47)

Плодове от лимонник - Schisandra fruit 
(4,35,47)
Ехинацея - Echinacea purpurea (26,47)
Лайка - Matricaria chamomilla (4,21,47)
Грейпфрут - сок и плодове (4)
Глухарче - Taraxacum officinale (4)
Бял трън - Silybum marianum (4)
Гинко - Ginkgo biloba (5)
Червена детелина – Red Clover (4,78)
Елеутерокок – Eleuterococcus senticosus 
(4)
Градински чай - Salvia officinalis 
(4,20,47)

Ехинацея - Echinacea purpurea 
Moench 
Жълт кантарион - Hypericum 
perforatum (68) 
Брюкселско зеле (4)
Броколи (4)
Диоксин (4)
Тютюнопушене (4)
Кудзу - Pueraria lobata (53)
Розмарин - Rosmarinus 
officinalis L (80).

CYP2C9

S-warfarin (2,4,47)
Fuvastatin, (2,4) 
Rosuvastatin (2)
Losartan (2,4,47)
НПВС1, (2,4) 
Ibuprofen (2,4,47)
Celecoxib (2,4,47)
Рhenytoin (2,4,47)
Тrimethadione 
Sulfaphenazole (47)

Китайски лимонник –  плодове - 
Schisandra fruit (4,35)
Бял трън - Silybum marianum L. (4,47) 
Чесън - Allium sativum L
Harpagophytum рrocumbens (Burch.) 
DC. ex Meisn. (47)
Годжи бери - Lycium barbarum L. (23, 47)
Bergamottin lime juice (4)
Глухарче - Taraxacum officinale (4,78)
Сок от нар - Punica granatum (4)
Сок от червена боровинка - Vaccinium 
vitis-idaea (4)
Червена детелина - Red Clover (4)
Елеутерокок - Eleuterococcus senticosus 
(4)

Жълт кантарион – Hypericum 
perforatum L (47) 
Женшен - Panax ginseng (47)

CYP2C19

Omeprazole (2)
Lanzoprazole (2)
Diazepam (2)
Imipramin (2)
Acenocumarol (2,47)
Warfarin (4)
Clopidogrel (4)

Чесън – Allium sativum L (20)
Китайски лимонник плодове – 
Schisandra fruit (4,20,35)
Кава - Piper methysticum (47)

Жълт кантарион - Hypericum 
perforatum L (4,47)

CYP2D6
Метаболи- 
зира над 80 
ЛС

Metoprolol
Propranolol,
Bisoprolol
Propafenone
Mexiletine
Codeine
Fluoxetine, 
Thioridazine
Clozapine,
Haloperidol, 
Risperidone, др.
(2,47)

Китайски лимонник - плодове - 
Schisandra fruit (35, 47)
Лайка – Matricaria chamomilla (2)
Елеутерокок - Eleutherococcus
Senticoccus (47)
Сладък корен - Gycyrrhiza glabra (47)
Нар – Punica granatum (47)
Ревен – Rheum palmatum (47)
Женшен – Panax ginseng (47)
Ароматичен джинджифил – Zingiber 
aromaticum (47)
Черен пипер – Piper nigrum (47)
Черен кохош – Cimicifuga racemosa (47)
Андрографис – Andrographis paniculata 
(Burm. f.) Wall. ex Nees. (47) 
Хидрастис - Hydrastis canadensis (47)
Кава – Piper methysticum (47)

Таблица 1. Субстрати на изоензими, РП – инхибитори и индуктори на някои изоензими на цитохром Р 450
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изоензими CYP1А2 при жени, CYP2С9, CYP2С19, 
CYP2Е1, CYP3А4 (4,27,28,45,46,47,62,71,84) и на-
малява плазмената концентрация на субстратите 
на тези изоензими (таблица 1). Оказвайки индуци-
ращо действие върху изоензим CYP2С9, жълтият 
кантарион увеличава клирънса на варфарина, като 
намалява терапевтичния му ефект (9). След 14-днев-
но лечение с жълт кантарион значително се пони-
жава плазмената концентрация на омепразол (71) 
(индуциране на изоензим CYP2C19). На индукция 
на изоензим CYP1А2 от жълтия кантарион у жени 
се дължи понижаване на концентрацията в кръвта 
на верапамил, пропранолол, кофеин, теофилин (50), 
клопидогрел (4) при едновременното им приемане. 

Индукцията на изоензим CYP3A4 от жълтия кан-
тарион води до значими клинични взаимодействия 
между него и субстратите на изоензима при съв-
местната им употреба (таблица 1). Така например 
при съвместна употреба на жълт кантарион с нифе-
дипин (66), алпразолам (43), мидазолам (51), цик-
лоспорин (7), ловастатин и симвастатин (4,61,65), 
индинавир (54), орални контрацептиви (25) се на-
блюдава намаляване на плазмената концентрация на 
лекарствата субстрати на изоензима. Индуцирането 
на CYP3A4 от жълтия кантарион се обяснява с БАВ 
хиперфорин, съдържащо се в жълтия кантарион 
(18,45). Изолирани проучвания предполагат въз-
можност както за инхибиране, така и за индуциране 

CYP2E1

Paracetamole
Ethanol 
Isoflurane
DAcetaminophen, 
Chlorzoxazone
Enflurane
Halothane 
(2,47)

Остра алкохолна консумация (2,38)
Чесън – Allium savitum L (55,76).
Кудзу – Pueraria lobata (22)

Алкохолизъм (2)
Жълт кантарион – Hypericum 
perforatum L (38,69,71)
Розмарин –Rosmarinus officinalis 
(80)

CYP3A4

Aamiodarone, (2)
Diltiazem, (2)
Verapamil (2,4) 
Atorvastatin(2)
Simvastatin
Lovastatin, (2, 4)
Cyclosporin (2)
Tamoxifen,
Diazepam, 
Midazolam (2,66)  
Alprazolam, 
Triazolam, (2,4)
Ethinyl estradiol,
Testosterone
Progesterone,
Carbamazepin
Ritonavir, 
Saquinavir,
Indinavir, 
Sulfamethoxazole
Miconazole,
Erythromycin,
Spironolactone,
Methadone, 
Acetaminophen, 
Lidocaine (47) 
Clopidogrel (4)
(2,4,47,66)

Грейпфрут (сок и плодове) в черва 
(4,45,47)
Citrus paradisi
(6´,7´-дихидроксибергамотин) 
Портокал - Citrus aurantium (27,47) 
Лайм бергамот (20) 
Ехинацея – Echinacea purpurea (22)
Зелен чай – Camellia sinensis 
(2,21,22,47,51)
Кафе (4)
Кудзу - Pueraria lobata (пурерарин) (22,47)
Глухарче - Taraxacum officinale (4)
Магданоз - Petroselinum crispum (4)
Китайски лимонник – Schisandra fr.  
(4,35)
Елеутерокок - Eleuterococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim J Maxim.), (4,63,47)
Котешки нокът – Uncaria tomentosa 
(12,47)
Кава – Piper methysticum (47)
Сладък корен - Glycyrrhiza glabra L 
(3,47)
Гинко билоба - Ginkgo biloba L (4,5,47)
Бял трън (Silybum marianum L.
Хидрастис - Hydrastis canadensis (47)
Чесън - Allium savitum L (47)
Виснага - Ammi visnaga (47)
Черен кохош - Cimicifuga racemosa (47)
Лайка - Matricaria chamomilla (4)
Копър - Anethum graveolens (4)
Кава - Piper methysticum (47)
Валериана - Valleriana officinalis (39)

Мед (4)
Жълт кантарион - Hypericum 
perforatum L (2,4,68,71)
Зелен чай - Camellia sinensis 
(4,20,47)
Ехинацея – Echinacea purpurea
(26,47)
Розмарин – Rosmarinus 
officinalis L (47,80)
Женшен – Panax ginseng 
(1,2,33,47)

1Нестероидни противовъзпалителни средства
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на изоензим CYP3A4 от жълт кантарион (68), но на-
личните данни от клинични проучвания и доклади 
за отделни случаи установяват, че е малко вероятно 
жълтият кантарион да инхибира CYPР450 (81). При 
жени жълтият кантарион има по-голям индуциращ 
ефект върху изоензим CYP3A4, което се обяснява 
с по-интензивна експресия на гена CYP3A4 у тях, 
което предполага наличие на полов диморфизъм в 
индуцирането на CYP3A4 (28,30).

CYP1А2 се индуцира от брюкселско зеле, бро-
коли, кудзу, което води до понижаване на концен-
трацията на субстратите на изоензима в кръвта (таб-
лица 1) (4,49,80). 

Розмаринът индуцира изоензимите CYP2Е1, 
CYP1А2, CYP3A4 и потенциално понижава плазме-
ната концентрация на субстратите на изоензимите 
(таблица 1). 

CYP3A4 се индуцира и от често използваната 
храна – мед, който намалява плазмените концентра-
ции на ловастатин и симвастатин (4).

В ин витро изследвания със суров екстракт от 
женшен е установено инхибиране на изоензим 
CYP2E1 активността у мишки и в човешки микро-
зоми (33,36). Според автори БАВ гинсенозиди, съ-
държащи се в женшена, оказват слаба инхибитор-
на активност върху изоензими CYP3A4, CYP2D6, 
CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 (1,4,7). Тези резултати 
предстои да бъдат доказани. 

Изоензим CYP3A4 се индуцира от женшен (36) 
и от зелен чай в черния дроб, което води до намаля-
ване на плазмените концентрации на субстратите на 
изоензима - аторвастатин, фелодипин, пропафенон, 
верапамил (4).

Ехинацеята (26,47) и зеленият чай (20) в черния 
дроб индуцират изоензим CYP3A4 и потенциално 
могат да доведат до намаляване на плазмените кон-
центрации на субстратите на изоензима (таблица 1). 
Така например наблюдавани са намаляване на кон-
центрациите на субстратите на изоензим CYP3A4 
в кръвта – аторвастатин, фелодипин, пропафенон, 
верапамил, след съвместната им употреба с женшен 
(36) или със зелен чай (4).

РП–инхибитори на лекарство-метаболизи-
ращите ензими (ЛМЕ)

Сокът от грйпфрут е инхибитор на ЛМЕ и по-
вишава плазмените концентрации на субстратите 
на CYP3A4 като: домперидон, дроперидол, сиде-
нафил (виагра), нифедипин; статини, циклоспорин, 
мидазолам и триазолам и др., при едновременната 
им употреба. Повишената бионаличност на стати-
ните излага пациентите на значителен риск от ми-
опатия. Сокът от грейпфрут инхибира активността 

на CYP3A4 в стената на червата в по-голяма степен, 
отколкото на тази в черния дроб. Инхибиращият 
ефект върху изоензима се запазва за 24 часа след 
приемането на 200 мл сок от грейпфрут (10,42).

Според данни от in vitro изследвания ехинацея-
та инхибира активността на изоензими CYP1A2 и 
на CYP3A в червата, като по този начин увеличава 
бионаличността на пероралните лекарства, субстра-
ти на изоензими CYP3A. Според in vivo данни ехи-
нацеята може да индуцира активността на CYP3A 
в черния дроб, водейки до повишен системен кли-
рънс на лекарства субстрати (26). Въз основа на тези 
предварителни констатации може да се направи из-
водът, че ефектът от ехинацея върху различни суб-
страти на CYP3A може да варира в зависимост от 
относителния дял на чревната CYP3A срещу черно-
дробната CYP3A. 

Установено е, че етеричното масло от чесън ин-
хибира изоензим CYP2E1 (31) и повишава плазме-
ната концентрация на парацетамол. Чесънът може 
във високи дози да инхибира изоензим CYP3А4 и 
да повиши плазмената концентрация на саквинавир 
(34). В изследвания ин витро е установено, че екс-
тракти от пресен чесън, от изсушен чесън, етерич-
но масло от чесън, лиофилизиран продукт от чесън 
оказват инхибиращ ефект върху цитохром P450 изо-
ензими – CYP2C19, CYP3A4, CYP3A5 и CYP3A7, 
като модулират медиирания от тях метаболизъм на 
лекарствата субстрати (20). Според данни чесънът 
не инхибира изоензими CYP2C8, CYP2В6, CYP2D6 
и CYP1А2 и CYP2С9 (65).

Гинко билоба е инхибитор на ЛМЕ – CYP3A4, 
и може да доведе до нежелани лекарствени реакции 
при комбиниране с амиодарон, калциеви антаго-
нисти, статини, мидазолам, алпразолам и др., като 
повишава тяхната плазмена концентрация (32). Ин 
витро и ин виво изследвания са показали, че екс-
тракт от листа на гинко (Gingko Biloba) инхибира 
метаболизма на дилтиазем, който е характерен суб-
страт на CYP3A (47).

Според редица автори БАВ, съдържащо се в 
гинколова киселина, е инхибитор на изоензими – 
CYP1A2, CYP2C9 и CYP2C19 (52). Според данни 
най-често срещаните компоненти на гинко препара-
ти в клиничната практика (терпенови трилактони и 
флавоноидни гликозиди) не оказват значително ин-
хибиране на основните изоензими CYP в микрозо-
ми от клетки на черен дроб на човек (46,57,82). 

Китайски билки и техните микстури могат да 
модулират функциите на CYP450 у пациенти, под-
ложени на химиотерапия. По данни на автори те 
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показват потенциален инхибиращ ефект върху изо-
ензим CYP3A4 (8). 

По данни на различни автори БАВ и по-специал-
но биоханин А, съдържащ се в червената детелина, 
инхибира CYPС19 активността и генната експре-
сия (73). Червената детелина инхибира изоензим 
CYP3А4 и повишава концентрацията в плазмата на 
амлодипин, дексаметазон, хинидин, варфарин, кло-
пидогрел (4).

Белият трън инхибира активността на изоензи-
ми CYP 3A4 и CYP 2C9 (63).

Етерично масло от лайка оказва инхибиращ 
ефект върху изоензими CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6 
и CYP3A4, което се обяснява със съдържанието на 
хамазулен в маслото (27). Във високи дози редуцира 
нивата на саквинавир (P4503A4) (34).

Екстракт от валериана оказва инхибиращ ефект 
върху CYP3A4-медиирания метаболизъм (39). Спо-
ред автори валерианата изглежда по-малко вероятно 
да доведе до CYP-взаимодействия РП–ЛП (29).

Инхибиращо действие върху изоензими оказват: 
черният конош – на CYP2D6 (29), кава – на CYP2E1 
(29), китайският лимонник – върху CYP3A4 
(70), растителни добавки, съдържащи Hydrastis 
canadensis – върху CYP2D6 и CYP3A4/5 (27), ко-
тешкият нокът – върху изоензим CYP3A4, като при 
едновременното прилагане на тези РП с ЛП–субст-
рати на изоензимите могат да се получат нежелани 
лекарствени взаимодействия.

Екстракти от растението Hyptis verticillata Jacq 
демонстрират мощно инхибиране на активността 
на изоензими CYP1B1, CYP 3A4 и CYP1A2 в опити 
ин витро (53).

Заключение 

Нежелани лекарствени взаимодействия между 
растителни продукти и лечебни продукти може да 
се избегнат напълно като на пациенти, приемащи 
ЛП, се препоръчва РП да се приемат около 1,5 часа 
преди или след прием на ЛП. 

Цитохром P450 е идеална цел за проучвания на 
взаимодействия РП-ЛП, тъй като е отговорен за ме-
таболизма на много фармакологично активни моле-
кули (63).

Необходими са допълнителни систематични из-
следвания за лекарствени взаимодействия между 
РП и ЛП и е необходимо да се разработи подходяща 
нормативна уредба относно безопасността и ефи-
касността за приложението на РП и ЛП (69,80).
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РЕЗЮМЕ
Оралните антикоагуланти имат водеща роля за профилактика и лечение на редица сърдечно-

съдови заболявания. През последните години се увеличи броят на пациентите, лекувани с 
антикоагуланти, и броят на използваните медикаменти. Цел на обзора е да се проучи поведението 
при извършване на хирургични процедури и инвазивни процедури при пациенти, лекувани с 
антикоагуланти, според наличната медицинска литература. За провеждане на обзора е използвана 
информация от научната база данни PubMed. Решението за подхода относно пероралната 
антикоагулантна терапия зависи от риска от кървене, свързан със самата интервенция и от 
индивидуалния тромбоемболичен и хеморагичен риск. След оценка на риска се избира подходящата 
стратегия, която може да бъде временно прекратяване, временно заместване с парентерален 
антикоагулант или продължаване на терапията. Има разработени алгоритми, но се изисква 
индивидуален подход и мултидисциплинарно наблюдение.

Ключови думи: антикоагуланти, тромбоемболичен риск, хеморагичен риск, хирургия, инвазивни 
процедури

ABSTRACT
Oral anticoagulants play a key role in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. In the last 

years, the number of patients taking oral anticoagulants has been growing and we have more medicaments 
in use. The aim of this review is to study the management of anticoagulated patients undergoing elective 
surgery or invasive procedures. The scientific information for this review is taken from PubMed. The decision 
about oral anticoagulation depends on the bleeding risk associated with the procedure and on the individual 
thromboembolic and bleeding risk. After the evaluation, the proper strategy is chosen, which could be temporary 
interruption, bridging with parenteral anticoagulant or continuing therapy. We have algorithms, but individual 
approach and multidisciplinary care are needed.

Keywords: anticoagulants, thromboembolic risk, bleeding risk, surgery, invasive procedures
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Въведение

През последните десетилетия лекарствата 
оказват безпрецедентен положителен ефект върху 
здравето, водещ до намалена смъртност и заболе-
ваемост, и оттам – до подобряване на качество на 
живот на пациентите (1). 

Оралните антикоагуланти имат ключова роля за 
профилактика и лечение на венозна тромбоемболия, 
дълбока венозна тромбоза, предсърдно мъждене, 
белодробна хипертония, механични сърдечни клапи 
(2). През последните години броят на пациентите, 
приемащи антикоагуланти, нараства. Увеличава се 
и общият брой на приеманите лекарства, с което се 
повишава и рискът от лекарствени взаимодействия 
на фармакокинетично и фармакодинамично ниво 
(3). При голяма част от пациентите, лекувани с ан-
тикоагуланти, в някакъв етап от живота се налага 
извършване на операция или инвазивна процедура. 
Един от страничните ефекти на антикоагулантите 
е удълженото време на кървене. При продължава-
не на терапията по време на хирургични процеду-
ри се повишава рискът от хеморагични усложнения 
(4), а при преустановяването ѝ нараства рискът от 
тромбоемболични събития (5). Няма достатъчно 
данни от рандомизирани или обсервационни проуч-
вания в тази насока. Публикувани са няколко прак-
тически ръководства за перипроцедурно поведение 
при пациенти, лекувани с антитромбозни средства 
(6,7,8,9,10), базирани предимно на мнение на екс-
перти, но приложението им в реалната клинична 
практика е ограничено и е обект на дебати. 

Участието на клиничен фармацевт наред с меди-
цинския екип в менажирането на терапията допри-
нася за оптимизирането ѝ, постигането на по-добро 
качество на живот и генериране на по-малко разхо-
ди (11). Фармацевтичната грижа дава възможност 
чрез стратификация на индивидуалния риск да се 
подобри общественото здраве (12).

Цел

Цел на обзора е да се проучи поведението при 
извършване на хирургични процедури и инвазивни 
процедури при пациенти, лекувани с антикоагулан-
ти според наличната медицинска литература. 

Методи

За провеждане на обзора е извършено търсе-
не в научната база данни PubMed на пълнотек-
стови статии по ключови думи на английски език 
„antithrombotic“, „anticoagulation“, комбинирано с 

друго търсене по ключови думи „surgery“ и „invasive 
procedures“, публикувани през периода 2000–2020 
година. 

Резултати

В научната литература са описани три възмож-
ни подхода относно пероралната антикоагулантна 
терапия при предстоящо оперативно лечение или 
инвазивни процедури: временно прекратяване, вре-
менно заместване с парентерален антикоагулант 
или друг антитромбозен медикамент, или продъл-
жаване на терапията. Решението зависи от риска от 
кървене, свързан със самата интервенция и от инди-
видуалния тромбоемболичен и хеморагичен риск. 

Определяне на риска от кървене, свързан с 
процедурата

Голямото кървене се дефинира като кървене, 
което е завършило фатално, довело е до спадане на 
хемоглобина с поне 20 g/L или е наложило прели-
ване на поне 2 сака еритроцитна маса. За голямо се 
счита и кървенето, настъпило в критична анатомич-
на зона като интракраниално или ретроперитонеал-
но (13). Класификацията на плановите хирургични 
интервенции и процедури според хеморагичния 
риск е представена на табл. 1.

Определяне на индивидуалния риск
Основните фактори, които повишават тромбо-

емболичния риск, са наличие на предсърдно мъжде-
не (ПМ), механична сърдечна клапа и преживяна 
артериална или венозна тромбоза през предходните 
три месеца. 

Тромбоемболичен риск при предсърдно мъждене
Най-използваният модел за определяне на ри-

ска при пациенти с неклапно ПМ е CHA2DS2VASc 
score, табл. 2 (15). Пациенти без клинични рискови 
фактори за инсулт не се нуждаят от антитромбозна 
терапия, докато пациенти с рискови фактори за ин-
султ (т.е. CHA2DS2VASc скор 1 или повече за мъже-
те и 2 или повече за жените) са показани за лечение 
с ОАК.

Хеморагичен риск при предсърдно мъждене
Наред с определянето на емболичния риск тряб-

ва да се оцени и рискът от хеморагия. Разработени 
са редица предсказващи скали – HASBLED, ATRIA, 
HEMORR2HAGES и др. Последните препоръки на 
Европейското кардиологично дружество обединя-
ват всички тези скали и акцентират върху разпозна-
ването на рисковите фактори за кървене и повлиява-
нето на тези, които могат да бъдат модифицирани, 
табл. 3 (12).
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Интервенции с незначителен риск

Дентални процедури – екстракция на 1-3 зъба, парадонтална 
хирургия, инцизия на абсцес, позициониране на имплант
Интервенции при катаракта или глаукома
Ендоскопия без биопсия или резекция
Повърхностна хирургия – инцизия на абсцес, малки дерматологични 
ексцизии и др.

Интервенции с нисък хеморагичен риск

Ендоскопия с биопсия
Биопсия на простата или пикочен мехур
Електрофизиологично изследване или катетърна аблация  
(с изключение на комплексни процедури)
Имплантация на пейсмейкър или ICD (освен в условията на вродени 
сърдечни заболявания) 

Интервенции с висок хеморагичен риск

Комплексна ендоскопия (полипектомия, ендоскопска ретроградна 
холангиопанкреатография със сфинктеротомия)
Спинална или епидурална анестезия; лумбална диагностична 
пункция
Гръдна хирургия
Абдоминална хирургия
Голяма ортопедична операция
Чернодробна биопсия
Трансуретрална резекция на простатата
Бъбречна биопсия
Екстракорпорална литотрипсия

Интервенции с много висок риск  
от кървене и повишен тромбоемболичен 
риск

Комплексна левостранна аблация (изолация на пулмонални вени, 
някои аблации за камерна тахикардия) 

Табл. 1. Класификация на плановите хирургични интервенции и процедури според риска от кървене,  
адаптирано по Steffel и сътр. (14)

CHA2DS2VASc рискови фактори точки
Застойна сърдечна недостатъчност 
Признаци/симптоми на сърдечна недостатъчност или обективни данни за намалена левокамерна 
изтласкваща фракция 

+1

Хипертония 
Кръвно налягане в покой >140/90 mmHg при минимум две измервания или настоящо 
антихипертензивно лечение 

+1

Възраст 75 или повече години +2
Захарен диабет 
Глюкоза на гладно >7 mmol/L (125 mg/dL) или лечение с перорално хипогликемично средство  
и/или инсулин 

+1

Предшестващ инсулт, транзиторна исхемична атака или тромбоемболизъм +2
Съдова болест 
Предшестващ миокарден инфаркт, периферна артериална болест или аортна плака +1

Възраст 65–74 години +1
Женски пол +1
Общ сбор 0-9

Табл. 2. Клинични рискови фактори за инсулт, транзиторна исхемична атака и системен емболизъм в CHA2DS2-VASc скор
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На базата на международния проспективен ре-
гистър на пациенти с неклапно ПМ GARFIELD-AF 
е разработен калкулатор, който едновременно оце-
нява риска от смърт, емболичния и хеморагичния 
риск (16). Включени са 16 въпроса – възраст, ди-
астолно артериално налягане, телесно тегло, раса, 
пулс, пол, анамнеза за кървене, ХБЗ III-IV клас, 
тютюнопушене, наличие на каротидна оклузивна 
болест, анамнеза за СН или ЛК ФИ <40%, анамнеза 
за коронарна болест на сърцето или периферна съ-
дова болест, деменция, анамнеза за инсулт, диабет и 
използване на антиагреганти. Калкулаторът превъз-
хожда досега наличните схеми в предсказването на 
всички неблагоприятни събития. 

Тромбоемболичен риск при клапни протези
Тромбоемболичният риск при пациенти с ме-

ханични клапни протези зависи от типа клапа, мяс-
тото на имплантация, броя имплантирани клапи и 
индивидуалния риск. По-нисък риск носят аортните 
клапни протези с две платна, без ПМ и без други ри-
скови фактори за инсулт. С умерен емболичен риск 
са пациентите с аортни клапни протези с две плат-
на и един или повече от следните рискови фактори 
– ПМ, предишен инсулт или ТИА; артериална хи-
пертония; захарен диабет; застойна СН; възраст >75 
години. Високорискови са всички митрални клапни 

протези, аортните клапи, които са тип топка в рамка 
или с диск, който се отваря и затваря (17).

Преживян тромбоемболизъм
Пациентите, преживели тромбоемболично съ-

битие, са по-високо рискови за периоперативен 
емболизъм. Сред тях с най-нисък риск са тези, при 
които венозната тромбоемболия (ВТЕ) е диагности-
цирана преди повече от 12 месеца и нямат други 
рискови фактори. В групата с умерен риск попадат 
лица с ВТЕ преди 3-12 месеца, без тежка тромбофи-
лия (напр. хетерозиготи за фактор V Leiden или му-
тация на гена за протромбин), рецидивираща ВТЕ 
и активен карцином (лекуван през последните 6 
месеца или на палиативно лечение). Високорискови 
са пациентите с емболичен инцидент в предходни-
те три месеца или с тежка тромбофилия (дефицит 
на протеин C, протеин S или антитромбин; наличие 
на антифосфолипидни антитела; наличие на множе-
ство генетични дефекти) (14).

Рискът от повторен артериален емболизъм от 
сърдечен произход е около 0,5%/ден през първия 
месец след събитието. В повечето случаи причина-
та е ПМ. По-редки причини са парадоксален ембо-
лизъм, небактериален тромботичен ендокардит при 
пациент с неоплазма, тромб в лява камера (18).

Модифицируеми рискови 
фактори 

• Хипертония, особено при кръвно налягане >160 mmHg)
• Лабилен INR или време в терапевтични граници <60%, при пациенти на витамин К 
антагонисти 
• Медикаментозни средства, предразполагащи към хеморагии, като 
антитромбоцитни лекарства и нестероидни противовъзпалителни лекарства
• Прекомерна употреба на алкохол (≥8 питиета/седмица)

Потенциално 
модифицируеми 
хеморагични рискови 
фактори 

• Анемия
• Нарушена бъбречна функция
• Нарушена чернодробна функция
• Намален тромбоцитен брой или функция 

Немодифицируеми 
рискови фактори 

• Възраст (>65 години), (≥75 години)
• Анамнеза за голямо кървене
• Предшестващ инсулт 
• Зависима от диализа бъбречна болест или бъбречна трансплантация
• Чернодробна цироза
• Злокачествено заболяване 
• Генетични фактори 

Хеморагични рискови 
фактори на базата  
на биомаркери 

• Високочувствителен тропонин 
• Фактор 15 на растежната диференциация 
• Серумен креатинин/изчислен CrCl 

Табл. 3. Рискови фактори за кървене при пациенти, приемащи орални антикоагуланти, адаптирано по Kirchoff (12).
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Практически насоки
Поведение при процедури с незначителен риск 

от кървене
Процедурите с незначителен риск от кърве-

не не изискват прекъсване на антикоагулацията. 
При пациенти, лекувани с витамин К антагонист 
(ВКА), е важно да се потвърди, че INR (International 
Normalized Ratio) не е в супратерапевтична стой-
ност по време на процедурата (19). Трябва да се съо-
бразят евентуални лекарствени взаимодействия при 
необходимост от антибиотично лечение.

При пациенти, приемащи не-витамин К анти-
коагуланти (НОАК), се препоръчва процедурата да 
бъде извършена 18-24 часа след последния прием. 
Следващият прием на НОАК се назначава 6 часа 
след интервенцията, което на практика означава, че 
се пропуска една доза дабигатран или апиксабан, а 
ривароксабан и едоксабан се продължават, без да се 
пропуска прием (11). Пациентите следва да напус-
нат лечебното заведение след пълна хемостаза и да 
бъдат информирани какво да направят и кого да тър-
сят при евентуално кървене.

Поведение при процедури с нисък риск от кър-
вене

Препоръките за пациенти, лекувани с ВКА и 
нисък риск от кървене, са същите както при про-
цедури с незначителен риск. Проучването BRUISE 
CONTROL демонстрира, че продължаването на те-
рапията с ВКА (INR<3) при пациенти с висок ем-
боличен риск, подлежащи на имплантация на пей-
смейкър или дефибрилатор, е свързано с по-нисък 
хеморагичен риск в сравнение с временно замест-
ване с ниско молекулен хепарин (НМХ) (20). Друго 
проучване – COMPARE при пациенти, подложени 
на катетърна аблация на пулмонални вени, сочи, че 
временното преустановяване на терапията с ВКА 
(INR 2-3) е асоциирано с по-нисък хеморагичен 
риск, отколкото заместването с НМХ.

Пациентите, лекувани с НОАК, които са с нор-
мална бъбречна функция, следва да приемат по-
следната доза антикоагулант 24 часа преди плано-
вата процедура. При креатининов клирънс (CrCl) 
50-79 ml/min лечението с дабигатран се спира поне 
36 часа преди интервенцията, а при CrCl 30-49 ml/
min ≥48 часа. Инхибиторите на FXa се преустановя-
ват за ≥36 часа преди операцията, ако CrCl е 15–29  
ml/min. Съпътстващата терапия с амиодарон, дро-
недарон или верапамил изисква прекъсване за още 
24 часа, особено при пациенти с CHA2DS2-VASc 
≤3, т.к. тези медикаменти покачват плазмените кон-
центрации на НОАК. Резултатите от проучването 
BRUISE CONTROL-2 показват, че няма разлика по 

отношение на емболичните и хеморагичните инци-
денти при имплантиране на устройства при пациен-
ти, които преустановяват терапията с НОАК за 48 
часа срещу групата с непрекъснато лечение (21). 

Наскоро бяха публикувани данните от проучва-
нето MARK с 9700 пациенти, приемащи антитром-
бозна терапия, подложени на медицински проце-
дури, свързани с кървене. Установява се по-висока 
честота на тромбоемболичните събития, голямото 
кървене и смъртността при преустановяване на ан-
тикоагулантите за процедури с нисък риск от кър-
вене (22).

Процедури с висок хеморагичен риск
Процедурите с висок хеморагичен риск изис-

кват преустановяване на антикоагуланта или вре-
менно заместване с НМХ. Решението зависи и от 
индивидуалния емболичен риск. Пациентите, при-
емащи ВКА, с нисък или умерен емболичен риск 
трябва да преустановят лечението 5 дни преди про-
цедурата за варфарин и 3 дни за аценокумарол и да 
го възстановят 1 ден след провеждането ѝ (23). Тези 
препоръки важат за пациенти, които нямат сериозно 
чернодробно страдание и са поддържали INR меж-
ду 2 и 3 една седмица преди процедурата (24). При 
супратерапевтични стойности на INR може да се 
наложи преустановяване на приема на ВКА за по-
дълъг период. Ако пациентът е със субтерапевтична 
стойност на INR, терапията може да бъде спряна 1 
ден по-късно (2 дни за аценокумарол и 4 дни за вар-
фарин). Таргетната стойност на INR за провеждане 
на инвазивна процедура е под 1,5. 

Пациентите, лекувани с НОАК, следва да пре-
установят антикоагулантното лечение поне 48 часа 
преди оперативната интервенция. Както вече беше 
споменато, при наличие на бъбречна дисфункция 
или прием на медикаменти, покачващи плазмената 
концентрация на антикоагуланта, спирането на те-
рапията става по-рано (11). 

Повечето ръководства препоръчват временно 
заместване на антикоагуланта само при болни с ви-
сок емболичен риск. НХМ или нефракционирани-
ят хепарин (при Clcr < 30mL/min) се започват при 
INR <2 или след пропускане на 2-3 дози от ВКА. 
Последната доза НМХ се прилага 12 часа преди 
операцията, ако се касае за профилактична доза и 
24 часа преди операцията, ако пациентът е лекуван с 
терапевтични дози. Възстановяването на приема на 
ВКА се препоръчва да бъде 12 часа след процедура-
та. Скорошно проучване показа, че няма бенефит от 
временната заместващата терапия постоперативно 
по отношение на намаляване на кървенето, на тром-
боемболизма и смъртността. В PERIOP-2 са вклю-
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чени 1471 пациенти с ПМ и/или механични клапни 
протези, при които варфарин е преустановяван 6 
дни преди процедурата и е извършвано заместване 
с далтепарин субкутанно в доза 200 UI/кг на ден -3 
и -2 и 100 UI/kg 24 часа преди процедурата. Вар-
фарин е рестартиран вечерта след процедурата, като 
пациентите са рандомизирани на далтепарин или 
плацебо за поне 4 дни до постигане на INR >1,9. Не 
е отчетена сигнификантна разлика в двете групи. 

Заместваща терапия с хепарин или НМХ не се 
препоръчва при пациенти, лекувани с НОАК, т.к. 
от една страна намаляването на антикоагулантното 
действие на НОАК е предвидимо, а от друга смес-
ването на два антикоагуланта покачва риска от кър-
вене (11). 

Няма смисъл от временното заместване на ан-
тикоагулант с ацетилсалицилова киселина (АСК), 
т.к., от една страна, АСК не осигурява профилакти-
ка при заболявания, изискващи антикоагулант, а от 
друга – употребата ѝ дори и в ниски дози е свързана 
с висок риск от усложнения и нежелани лекарстве-
ни реакции, вкл. гастроинтестинално кървене (25).

Заключение

Извършването на планова хирургична интер-
венция или инвазивна процедура при пациенти, 
приемащи перорален антикоагулант, изисква точна 
оценка на риска от самата интервенция и индиви-
дуалния тромбоемболичен и хеморагичен риск. 
Въпреки че има разработени алгоритми, изборът на 
стратегия невинаги е лесен и изисква колаборация 
между лекари от различни специалности и клинич-
ни фармацевти. 
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РЕЗЮМЕ
Регулацията на лекарствената употреба се развива усилено през последните 50 години, 

поставяйки акцент върху безопасността, качеството и ефективността на лекарствените 
продукти чрез въвеждане на процедури по разрешение за употреба на дадено лекарство.

Установено е, че са налице редица обстоятелства, които налагат допускането на изключения 
от съществуващите изисквания за приложение само на разрешени за употреба лекарства – 
педиатрични и гериатрични пациенти, високо резистентни заболявания, пациенти в терминална 
фаза и др.

Подобни ситуации са предвидени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 
– дефинирани са групи лекарства, които биха могли да се прилагат без издадено разрешение за 
употреба при строго определени специфични условия.

Една от най-често използваните възможности е тази за лечение на конкретен пациент с 
неразрешен в България лекарствен продукт, като това става съгласно чл. 266а на ЗЛПХМ.

Ключови думи: лечение, неразрешени лекарствени продукти, България

ABSTRACT
The regulation of drug use has been developing rapidly over the last 50 years, with an emphasis on the 

safety, quality and efficacy of medicinal products through the introduction of authorization procedures for a 
medicinal product;

It has been established that there are a number of circumstances that require exceptions to the existing 
requirements for the use of only authorized drugs - pediatric and geriatric patients, highly resistant diseases, 
patients in the terminal phase and others.

Similar situations are provided for in the Law on Medicinal Products in Human Medicine (LMPHM) - groups 
of drugs are defined that could be used without an authorization for use under strictly defined specific conditions;

One of the most frequently used options is that for the treatment of a specific patient with a medicinal product 
not authorized in Bulgaria, as this is done according to Art. 266a of the LMPHM.

Keywords: treatment, unauthorized medicinal products, Bulgaria
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Въведение

През XVIII и XIX в. с усиленото индустриално 
развитие започва и това на фармацевтичното произ-
водство, както и на науки като химия, физиология и 
фармакология (Rägo et al., 2008). Описват се много-
бройни органични молекули и методи за извличане-
то им от растения (Khakurel et al., 2019), създадени 
са ваксини за холера, антракс, бяс и чума, установе-
ни са причинителите на много инфекциозни заболя-
вания, открити са лекарства като ацетилсалицилова 
киселина (аспирин), различни анестетици и антиби-
отици. Утвърдени са и национални фармакопеи на 
редица държави (Hajar, 2016). Лекарствата оказват 
безпрецедентен положителен ефект върху здравето, 
водещ до намалена смъртност и заболеваемост и 
оттам – до подобряване на качеството на живот на 
пациентите (Кирилов и др., 2019).

С увеличаване на броя на лекарствата нарастват 
и инцидентите, свързани с нежелани лекарствени 
реакции: повече от 100 души, ⅓ от които деца, уми-
рат от остра бъбречна недостатъчност след употре-
бата на Elixir Sulfanilamide (Paine, 2017), над 10 000 
души развиват подостра миелооптична невропатия 
вследствие прием на клиоквинол (Meade, 1975), а 
талидомидната трагедия е причина за хиляди ново-
родени с фокомелия (Kim et al., 2011). 

Тези събития налагат промяна в регулаторни-
те изисквания относно лекарствените продукти и 
нужда от повишена бдителност над безопасността, 
качеството и ефикасността им (Lebanova&Getov, 
2014). Основен принцип за регулация на тези аспе-
кти е издаването на разрешение за употреба (РУ) на 
дадено лекарство преди то да бъде пуснато на фар-
мацевтичния пазар. Необходимо е провеждането на 
предклинични и клинични проучвания, данните от 
които биват събрани в досие, за да бъде допуснат 
даден лекарствен продукт до пациент. 

Въпреки че поставят редица етични (Водени-
чарова и др., 2017) и правни въпроси, съществуват 
случаи, при които провеждането на лечение с нера-
зрешени за употреба лекарства е оправдано. Много 
заболявания не се поддават на конвенционална (ут-
върдена) терапия, някои активни молекули не са на-
лични в нужната за даден пациент лекарствена фор-
ма, други не са дозирани за педиатрична популация, 
а много пациенти с тежки хронични заболявания 
или в терминална фаза се нуждаят от лекарства за 
облекчаване или намаляване на страданията си. По-
ради тези причини съществуват законово утвърде-
ни изключения от необходимостта от РУ и строгите 
процедури, свързани с тях. 

Законови мерки при нерегламентирано от-
пускане на неразрешени лекарствени продукти

Съществуващата строга регулация относно 
издаването на разрешение за употреба на дадено 
лекарство е обвързана със сериозни санкции при 
налични законови нарушения. Лице, което произ-
вежда, внася, продава, съхранява или предоставя за 
употреба в България лекарствени продукти, които 
не са разрешени за употреба, извън случаите по чл. 
8, 9 и 10 на ЗЛПХМ, както и такива с неустановен 
произход, ако не подлежи на по-тежко наказание, се 
наказва с глоба от 25 000 до 50 000 лв. Медицин-
ски специалисти, които произвеждат, продават или 
предоставят неразрешени за употреба лекарствени 
продукти, се лишават от право да упражняват про-
фесията си за срок от 6 месеца до две години. На-
казанието се налага със заповед на министъра на 
здравеопазването по предложение на изпълнител-
ния директор на ИАЛ (чл. 281, раздел II, глава чети-
ринадесета, ЗЛПХМ).

Изключения от изискването за разрешение за 
употреба

В ЗЛПХМ са въведени няколко групи лекарства, 
за които не се изисква разрешение за употреба:

1. Лекарствен продукт, приготвен по магистрал-
на рецептура в аптека; 

2. Лекарствен продукт, приготвен по фармако-
пейна рецептура в аптека; 

3. Междинни продукти, предназначени за про-
изводствена обработка от лице, получило разреше-
ние за производство по реда на този закон; 

4. Активни и помощни вещества; 
5. Лекарствени продукти в процес на разрабо-

тване и/или изпитване; 
6. Лекарствени продукти, предназначени за из-

нос; 
7. Лекарствен продукт за модерна терапия, кой-

то се изготвя за конкретен пациент по индивидуално 
лекарско предписание съобразно специфични стан-
дарти за качество и се прилага в лечебно заведение 
на изключителната професионална отговорност на 
лекаря (чл. 8, раздел I, глава първа, ЗЛПХМ).

Наредба № 10 от 17.11.2011 г. (Обн. ДВ, бр. 95 
от 2.12.2011 г., последно изменена с ДВ, бр. 90 от 
15.11.2019 г.) урежда условията и реда за лечение 
на конкретен пациент с неразрешени за употреба в 
България лекарствени продукти, доставени по спе-
циална поръчка на лечебно заведение за болнична 
помощ.
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Лекарствени продукти, приготвени по ма-
гистрална и фармакопейна рецептура в аптека

По смисъла на ЗЛПХМ магистрална рецептура 
е предписание за лекарствен продукт, изготвен в ап-
тека по предписание на медицински специалист или 
по утвърдена рецептура, предназначен за определен 
пациент. 

Фармакопейната рецептура се определя като 
предписание за лекарствен продукт, изготвен в ап-
тека по рецептура от действаща фармакопея и пред-
назначен за предоставяне на пациентите в същата 
аптека. 

Лекарствените форми, приготвени по предпи-
сание на медицински специалист, са известни още 
като екстемпорални, а фармакопейните състави 
– като галенови. Въпреки че не са законово утвър-
дени, посочените термини са много популярни и се 
използват активно.

Съгласно чл. 9 от Наредба № 4 от 4.03.2009 г. 
за условията и реда за предписване и отпускане на 
лекарствени продукти, тези лекарства се предписват 
на отделна рецептурна бланка, а според чл. 33, ал. 2 
на същата наредба, те се приготвят в рамките на 24 
часа от приемането на рецептата, освен в случаите, 
когато в частта „Subscriptio” има указание „Cito!” 
„Citissimo!” или „Statim!”.

Лекуващият лекар избира състава на магистрал-
ната рецептура спрямо заболяването и конкретния 
пациент. Липсата на дадено вещество на българския 
пазар не ограничава възможността на лекаря да 
го включи в предписание. Тъй като няма законово 
действаща процедура относно разрешението за упо-
треба на активни и помощни вещества, необходимо 
условие, за да се изпълни подобна рецептура, е за-
купуването на въпросните субстанции от лицензи-
ран производител или доставчик. За тази дейност не 
се изисква специално разрешително от аптеките. 

Лекарят е задължен да посочи в предписанието 
вида и количеството на активното(ите) вещество(а), 
но не и да опише всички необходими помощни ве-
щества. Магистър-фармацевтът има правото и въз-
можността да избере и добави такива с цел получа-
ване на конкретната лекарствена форма.

Ценообразуването на лекарствата, които се при-
готвят в аптека, се определя от Наредба за услови-
ята, правилата и реда за регулиране и регистриране 
на цените на лекарствените продукти (Обн. ДВ, бр. 
40 от 30.04.2011 г., в сила от 30.04.2011 г., последно 
изменен с ДВ бр. 19 от 6.03.2020 г.). В чл. 12 на го-
респоменатия нормативен акт се посочват следните 
правила:

1. При приготвяне на лекарствен продукт по ма-
гистрална и фармакопейна рецептура, в аптека не се 
начислява надбавка върху стойността на вложените 
лекарствени вещества (ЛВ), помощните вещества 
(ПВ) и опаковката.

2. Цените на лекарствените продукти, пригот-
вяни по магистрална и фармакопейна рецептура в 
аптека, се определят с акт на ръководителя на апте-
ката, който се обявява на видно място в здравното 
заведение. 

3. В цената на всеки лекарствен продукт по ма-
гистрална и фармакопейна рецептура се включва и 
сума в размер 2,50 лв. за оказаната от търговеца на 
дребно фармацевтична услуга по отпускане на ле-
карствения продукт.

Чл. 31, ал. 1, т. 3 на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. 
за условията и реда за предписване и отпускане на 
лекарствени продукти гласи, че магистър-фармаце-
втът вписва по вид и остойностява спомагателните 
материали и опаковките, които се използват за ле-
карствени продукти, приготвени по магистрална и 
фармакопейна рецептура в аптеките.

Различни лекарствени форми могат да бъдат 
приготвяни само в аптеки, получили нарочно раз-
решение за тази специфична дейност. Съществуват 
допълнителни изисквания към структурата им – оп-
ределена е минимална площ от 40 m2 и наличието на 
асистентско помещение с поне едно работно място, 
мивка и санитарен възел. В случай че аптека предя-
ви желание за изготвяне на разтвори за парентерал-
но приложение и лекарствени форми за очи, е необ-
ходимо да разполага с минимална площ от 50m2 и 
асептичен бокс за приготвянето им (Петрова и др., 
2017).

Концепция за предписване на 
магистрални/фармакопейни рецептури

Активни и помощни вещества
Пациентите нямат достъп нито до активните, 

нито до помощните вещества, нужни за приготвяне-
то на даден лекарствен продукт. Този факт изключва 
необходимостта от издаване на разрешение за упо-
треба, а регулацията се осъществява въз основа на 
други аспекти, които се контролират:

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) 
контролира производството, вноса и търговията на 
едро с активни вещества. Необходимо е физически-
те или юридическите лица да бъдат регистрирани 
като търговци по българското законодателство (чл. 
167а, раздел III, глава пета, ЗЛПХМ) и вписани в 
публичния регистър на вносителите, производите-
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лите и търговците на едро с активни вещества (чл. 
167г, раздел III, глава пета, ЗЛПХМ).

Задължително изискване за помощните веще-
ства, влагани в лекарствените продукти, е да бъдат 
произведени в съответствие с подходящите добри 
производствени практики за помощни вещества (чл. 
160, ал. 1, т. 2а, раздел I, глава пета, ЗЛПХМ).

Междинни продукти, предназначени за про-
изводствена обработка от лице, получило разре-
шение за производство

Също както до активните и помощните веще-
ства, пациентите нямат пряк достъп до междинни 
продукти за приготвяне на лекарства. Поради тази 
причина регулацията им се осъществява чрез изда-
ване на разрешение за производство от директора 
на ИАЛ. Физическите или юридическите лица, же-
лаещи да упражняват тази дейност, трябва да бъдат 
регистрирани като търговци на територията на Бъл-
гария (чл. 146, ал. 1, раздел I, глава пета, ЗЛПХМ). 

За да получи разрешение за производство, ли-
цето трябва да разполага с квалифициран персонал 

Фиг. 1. Примерна схема на предписване на магистрални/фармакопейни рецептури
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в зависимост от спецификата на произвежданите 
видове лекарствени продукти и лекарствени фор-
ми. Нужни са помещения за производство, контрол 
и съхранение на лекарствените продукти, снабдени 
с необходимото техническо оборудване и с лабора-
тории за контрол (чл. 148, раздел I, глава пета, ЗЛ-
ПХМ). 

Лекарствени продукти в процес на разрабо-
тване и/или изпитване

Тази група лекарства са извън изискването за 
разрешение за употреба по ред етични и научни 
причини. Те все още са в процес на анализиране и 
изпитване на основните фармакокинетични, фар-
макодинамични и токсикологични характеристики. 
Тяхната безопасност, качество и ефикасност не са 
доказани, следователно приложението им върху па-
циенти крие редица опасности. Рискът от употреба-
та на лекарства в процес на изпитване, донякъде е 
оправдан, когато те са предназначени за лечение на 
болести, за които няма алтернативна терапия. 

Лекарствени продукти, предназначени за из-
нос

Износът на лекарствени продукти не засяга по 
никакъв начин безопасността на пациентите. На 
територията на Република България той може да 
се извършва от лица, които са получили разреше-
ние за търговия на едро с лекарствени продукти или 
разрешение за производство. Ако е упълномощено 
производство, лицето може да извършва износ само 
на изготвените от него лекарствени продукти. За 
лекарствени продукти, включени в Позитивния ле-
карствен списък, за които е установен недостиг, не 
се разрешава износ за срока, за който се съдържат в 
списъка (чл. 217а, ал. 1, раздел IV, глава девета „б”, 
ЗЛПХМ).

Лекарствени продукти за модерна терапия и 
за лечение на конкретен пациент по специална 
поръчка на лечебно заведение за болнична помощ

Съгласно ЗЛПХМ лекарствен продукт за модер-
на терапия е лекарствен продукт, определен в чл. 
2 от Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относ-
но лекарствените продукти за модерна терапия и за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент 
(ЕО) № 726/2004.

Според чл. 2 на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 
2007 г. лекарствен продукт за модерна терапия оз-
начава всеки от следните лекарствени продукти за 
хуманна употреба:

1. Лекарствен продукт за генна терапия;

2. Лекарствен продукт за терапия със соматич-
ни клетки;

3. Продукт, получен чрез тъканно инженерство.
В Приложение 1, Част IV на Директива 2001/83/

ЕО се дефинират два от видовете лекарства за мо-
дерна терапия:

Лекарствен продукт за генна терапия
Биологичен лекарствен продукт, който има след-

ните характеристики:
а) съдържа активно вещество, което съдържа 

или се състои от рекомбинантна нуклеинова кисе-
лина, използвана или прилагана на хора с цел регу-
лиране, поправяне, заместване, добавяне или изтри-
ване на генна секвенция;

б) неговият терапевтичен, профилактичен или 
диагностичен ефект се свързва пряко със секвенция 
на рекомбинантна нуклеинова киселина, която той 
съдържа, или с продукт на генетичната експресия на 
тази секвенция.

Лекарствените продукти за генна терапия не 
включват ваксините срещу инфекциозни заболява-
ния.

Лекарствени продукти за терапия със сома-
тични клетки

Биологичен лекарствен продукт, който има след-
ните характеристики:

а) съдържа или се състои от клетки или тъкани, 
които са били подложени на съществени манипула-
ции, така че в тях са променени биологични харак-
теристики, физиологични функции или структурни 
свойства, релевантни за предвиденото клинично 
приложение или се състои от клетки или тъкани, 
които в реципиента и в донора не са предназначе-
ни да бъдат използвани за същата(ите) основна(и) 
функция(и);

б) представя се като притежаващ свойства за 
лечение, предотвратяване или диагностициране на 
заболяване или се използва или прилага на хора с 
такава цел чрез фармакологичното, имунологично-
то или метаболитното действие на неговите клетки 
или тъкани.

ЗЛПХМ упълномощава прилагането на подобни 
лекарствени продукти при условие, че биват изгот-
вени за конкретен пациент по индивидуално лекар-
ско предписание. Друго необходимо условие е да се 
прилагат в лечебно заведение на изключителната 
професионална отговорност на лекар. Тъй като тези 
две изисквания намаляват риска за здравето на го-
леми групи хора, е възможно да бъде избегната про-
цедурата по издаване на разрешително за употреба.

Лекарствени продукти по специална поръч-
ка на лечебно заведение за болнична помощ
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При липса на алтернативно лечение за дадено 
заболяване се допуска приложението на лекарствен 
продукт, който не е достъпен на българския фарма-
цевтичен пазар. Това може да се осъществи един-
ствено за конкретен пациент под контрола на лекар.

Лечението с неразрешени за употреба в Бълга-
рия лекарствени продукти, доставени по специална 
поръчка на лечебно заведение за болнична помощ, 
се урежда от Наредба № 10 от 17.11.2011 г. 

Определят се условията и редът за лечение с:
1. Лекарствени продукти, които не са разреше-

ни за употреба в Република България и останалите 
страни – членки на ЕС;

2. Лекарствени продукти, които са разрешени за 
употреба в Република България и страна – членка на 
ЕС, но не се разпространяват на българския пазар;

3. Лекарствени продукти, предназначени за със-
традателна употреба (чл. 1, раздел I, Наредба № 10, 
2011).

Не се разрешава доставка на неразрешени за 
употреба лекарствени продукти, ако в страната има 
разрешен лекарствен продукт за същото заболяване 
или индикации, със същото международно непа-
тентно наименование (INN), вид на лекарствената 
форма и количество на активното вещество в дозова 
единица.

За да се осъществи предписването на неразреше-
ни за употреба лекарствени продукти, е необходимо 
ръководителят на лечебното заведение за болнична 
помощ да определи състава на комисия, състояща се 
от трима лекари от съответното лечебно заведение, 
като поне един от тях трябва да притежава призната 
специалност по профила на заболяването. В коми-
сията вземат участие още фармацевт и юрист (чл. 4, 
раздел II, Наредба № 10, 2011).

Комисията предписва неразрешен за употреба 
лекарствен продукт за конкретен пациент с прото-
кол, а към него се прилага писмено информирано 
съгласие на пациента. Тя определя нужното коли-
чество от лекарството според необходимия лечебен 
курс, като то не може да бъде повече от терапевтич-
ната доза за тримесечно лечение. При необходимост 
от удължаване на терапията се съставя нов протокол 
(чл. 5, раздел II, Наредба № 10, 2011). Протоколите 
се изготвят в три екземпляра – един се съхранява в 
лечебното заведение, втори се изпраща на Изпълни-
телната агенция по лекарствата (ИАЛ), а третият е 
предназначен за пациента, съответно за аптеката на 
лечебното заведение. Копие от протокола се прилага 
и към досието на пациента (чл. 7, раздел II, Наредба 
№ 10, 2011).

Комисията има право да внесе предложение за 
осигуряване на неразрешени за употреба лекар-
ствени продукти, които да бъдат на разположение 
в лечебното заведение при необходимост от прила-
гане за конкретен пациент. Съставя се протокол с 
определените необходими количества лекарствени 
продукти за определен период от време, съобразно 
профила на лечебното заведение, но за неповече от 
три месеца (чл. 6, раздел II, Наредба № 10, 2011). 
Тази процедура се провежда ежегодно в срок до 28 
февруари на съответната година (чл. 16, раздел III, 
Наредба № 10, 2011). 

Лекарствените продукти, които отговарят на 
изискванията по чл. 266а, ал. 1, се включват в спи-
сък, който се утвърждава от министъра на здраве-
опазването и се публикува на интернет страницата 
на Министерството на здравеопазването ежегодно 
в срок до 1 май. Списъкът има действие до утвър-
ждаването на нов такъв. Промени или изключване 
на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а от 
ЗЛПХМ се правят при настъпване на промяна в об-
стоятелствата по изготвянето му и се публикуват на 
интернет страницата на Министерството на здраве-
опазването (чл. 16, раздел III, Наредба № 10, 2011).

Списъкът с определените по чл. 266а от ЗЛПХМ 
лекарствени продукти съдържа следната информа-
ция: 

1. Код по анатомо-терапевтично-химичната 
(ATC) класификация; 

2. Международно непатентно наименование, 
към което принадлежи продуктът; 

3. Заболяване по международен код на заболя-
ванията;

4. Лекарствена форма и количество активно ве-
щество;

5. Допълнителна информация.
Неразрешените за употреба лекарствени про-

дукти се получават и съхраняват в аптеката на ле-
чебното заведение и пациентът ги получава от там. 
Отпускането на лекарството се вписва в екземпляра 
от протокола, който се съхранява в аптеката на ле-
чебното заведение (чл. 10, раздел II, Наредба № 10, 
2011).

Ако предписан за конкретен пациент неразре-
шен лекарствен продукт не е използван за лечението 
му, той може да бъде използван за лечението на друг 
пациент след предписване (чл. 11, раздел II, Наред-
ба № 10, 2011).
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Концепция за предписване на 
неразрешени в България лекарствени 

продукти по чл. 266а на ЗЛПХМ

Лекарствени продукти за състрадателна 
употреба

Съществуват редица заболявания, които огра-
ничават качеството и продължителността на живот 
и за които няма пълно лечение. В такива случаи е 
уместно провеждането на т.нар. палиативни грижи 

– подход, който се фокусира върху подобряване ка-
чеството на живот на пациентите и намаляване на 
страданието. 

ЗЛПХМ определя лекарствен продукт за състра-
дателна употреба като лекарствен продукт за палиа-
тивна употреба по смисъла на чл. 83, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парла-
мент и на Съвета:

Фиг. 2. Примерна схема за предписване на неразрешен в България лекарствен продукт по чл. 266а на ЗЛПХМ
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„Палиативна употреба се дефинира като пре-
доставяне на лекарствен продукт на разположение 
по хуманни съображения на група пациенти, стра-
дащи от хронично или тежко инвалидизиращо за-
боляване или заболяване, което може да се счита 
за животозастрашаващо и които не могат да бъдат 
лекувани удовлетворително с помощта на разре-
шен лекарствен продукт. Въпросният лекарствен 
продукт трябва да бъде или обект на заявление за 
разрешение за търговия, или в процес на клинич-
но изпитване” – чл. 83, Дял V, Регламент (ЕО) № 
726/2004.

„Той трябва да съдържа нова, все още неразре-
шена субстанция, да представлява нововъведение 
от гледна точка на неговата терапевтична, науч-
на или техническа стойност или предоставянето 
на разрешение да бъде в интерес за пациентите” 
– чл. 3, Дял I, Регламент (ЕО) № 726/2004.

Въпреки че лекарствен продукт не може да бъде 
пуснат на пазара на дадена държава членка, без да е 
получил разрешение за употреба от компетентните 
органи в нея (чл. 6, Директива 2001/83/ЕО), държа-
вите членки могат да предоставят лекарствени про-
дукти за състрадателна (милосърдна) употреба на 
разположение за целите на палиативните грижи.

Лечение по програма за състрадателна употре-
ба може да се осъществи след съгласуване с ИАЛ. 
Разрешено е провеждане в болници за активно и 
продължаващо лечение, комплексни онкологични 
центрове и лечебните заведения към Министерския 
съвет, Министерството на отбраната, Министер-
ството на вътрешните работи, Министерството на 
правосъдието и Министерството на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията (чл. 19, 
ал. 2, раздел IV, Наредба № 10, 2011). 

При наличие на съгласувана от ИАЛ програ-
ма, лекуващият лекар има право да уведоми паци-
ент със съответното заболяване за възможността за 
включване в нея. Това може да се случи само след 
като пациентът подпише писмен документ за ин-
формирано съгласие. Болният трябва да съобщава 
всички подозирани нежелани лекарствени реакции 
на лекуващия лекар (чл. 26, раздел IV, Наредба № 
10, 2011) и има право да се оттегли от програмата по 
всяко време (чл. 24, раздел IV, Наредба № 10, 2011).

Програмата за състрадателна употреба продъл-
жава, докато лекарственият продукт бъде пуснат на 
пазара, но не по-късно от една година от започва-
нето й или отговорното лице прекрати програмата 
предсрочно, за което уведомява ИАЛ (чл. 28, раздел 
IV, Наредба № 10, 2011).

Към момента в нашата страна все още няма съ-
гласувана от ИАЛ програма за състрадателна упо-
треба.

Роля на фармацевта в лечението с 
неразрешени лекарствени продукти

Ролята на фармацевта в лечението с неразреше-
ни лекарствени продукти е комплексна и обхваща 
редица регулаторни и технологични аспекти:

1. Магистрални и фармакопейни рецептури се 
приготвят само в аптека от магистър-фармацевт или 
помощник-фармацевт, който е под надзора на ма-
гистър-фармацевт (чл. 220, ЗЛПХМ);

2. При отпускане на лекарствени продукти, 
магистър-фармацевтът е длъжен да предостави 
информация и съвети на пациентите, изразени на 
лесен за възприемане език, относно безопасното и 
ефективното приемане и използване на лекарстве-
ните продукти (чл. 36, раздел I, глава четвърта, На-
редба № 4, 2009);

3. Като медицински специалисти, магистър-
фармацевтите са длъжни да съобщават незабавно 
всяка подозирана сериозна или неочаквана нежела-
на лекарствена реакция, свързана с употребата на 
даден лекарствен продукт (чл. 34, ал. 5, раздел II, 
глава трета, ЗЛПХМ). 

4. Магистър-фармацевт задължително взема 
участие в комисията на дадено лечебно заведение, 
чрез която се предписват неразрешени за употреба 
лекарства (чл. 4, глава втора, Наредба № 10, 2011);

5. Лекарствени продукти по специална поръч-
ка на лечебно заведение достигат до пациента чрез 
болничната аптеката. Получаването на лекарстве-
ния продукт се вписва в екземпляра от протокола, 
който се съхранява в аптеката на лечебното заведе-
ние (чл. 10, раздел II, Наредба № 10, 2011), а всичко 
това се осъществява под ръководството на магис-
тър-фармацевт.

Заключение

Регулацията на лекарствената употреба се раз-
вива усилено през последните 50 години, поставяй-
ки акцент върху безопасността, качеството и ефек-
тивността на лекарствените продукти чрез въвеж-
дане на процедури по разрешение за употреба на 
дадено лекарство;

Установено е, че са налице редица обстоятел-
ства, които налагат допускането на изключения от 
съществуващите изисквания за приложение само на 
разрешени за употреба лекарства – педиатрични и 
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гериатрични пациенти, високо резистентни заболя-
вания, пациенти в терминална фаза и др.

Подобни ситуации са предвидени в Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина – 
дефинирани са групи лекарства, които биха могли 
да се прилагат без издадено разрешение за употреба 
при строго определени специфични условия;

Една от най-често използваните възможности е 
тази за лечение на конкретен пациент с неразрешен 
в България лекарствен продукт, като това става съ-
гласно чл. 266а на ЗЛПХМ.
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РЕЗЮМЕ
Въведение: Това проучване изследва избора на лекарството и поведението на болничните 

фармацевти за интравенозни желязосъдържащи продукти, включително желязна захароза и нейни 
подобни, със специален акцент върху заместването и взаимозаменяемостта във Франция и Испания. 
Железо-въглехидратните комплексни лекарства представляват различни налични интравенозни 
желязoсъдържащи лекарства и са част от класа на небиологичните комплексни лекарства (НБКЛ), 
разширяващ се клас лекарства до 30 търговски марки, налични в интравенозната фармакотерапия и 
над 50 в клиничното развитие. Последващи версии на желязната захароза се появиха на някои пазари 
като Франция и Испания, които бяха одобрени. Въпреки това са наблюдавани разлики в клиничната 
ефикасност и безопасност на аналозите на желязната захароза в сравнение с референтното 
оригинално лекарство Venofer, поставяйки под въпрос тяхната еквивалентност, оценена за 
разрешение и съответно тяхната заместимост и взаимозаменяемост.

Метод: 70 френски и 70 испански болнични фармацевти бяха анкетирани чрез онлайн въпросник 
за техния формулярен избор и поведение на интравенозните лекарства за желязо.  

Резултати: Има малко информация за характеристиките на този клас лекарства и съобщени 
разлики в безопасността и ефикасността между желязната захароза и подобни на желязната 
захароза. В приблизително 85% от случаите интравенозното желязо се избира според болничния 
формуляр. В 30% (Франция) и 34% (Испания) случаите се отпуска подобна на желязо захароза, 
тъй като формулярът изисква отпускане на алтернативно лекарство с по-ниска цена, когато е 
налично. В 26% (Франция) и 52% (Испания) случаите лекарят не е информиран за подобна промяна на 
лекарството, използвайки подобен продукт.

The original source of this article is: Knoeff J, et al. Medication practice 
in hospitals: are nanosimilars evaluated and substituted correctly?

Published by group.bmj.com. 
Eur J Hosp Pharm 2018;25:79–84. 
doi: 10.1136/ejhpharm-2016-001059

Преводна статия от Европейското списание по болнична фармация, 
публикувана с разрешение на Европейската асоциация на болничните 
фармацевти (EAHP)
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ВЪВЕДЕНИЕ

Повечето интравенозни железни продукти се 
използват за лечение на железен дефицит (анемия). 
Тези сложни лекарства са нанолекарства, които по-
падат в категорията на небиологични комплексни 
лекарства (НБКЛ). НБКЛ се определя като „лекар-
ствен продукт, който не е биологично лекарство, 
чието активното вещество не е хомомолекулярна 
структура, а се състои от различни (тясно свързани 
и често наночастици) структури, които не могат да 
бъдат изолирани и цялостно изчислени, охарактери-
зирани и/или описани с физикохимични аналитични 
средства. Също така не е известно кои структурни 
елементи могат да повлияят на терапевтичните по-
казатели. Съставът, качеството и ин виво представя-
нето на НБКЛ са силно зависими от производстве-
ните процеси. Примери за НБКЛ наред с други са: 
липозоми, желязо-въглехидратни („желязо-захар“) 
лекарства и „глатирамоиди” (1). Въпреки че има 
подобно ниво на сложност на биологичните проду-
кти, този клас лекарства по дефиниция се различава 
от биологичните и следователно не се оценява като 
такъв. Въпреки това те споделят подобна парадиг-
ма. Когато бяха разработени последващи продукти 
от желязна захароза, техният колоиден/наномеди-

цински аспект не беше разгледан и по този начин 
те бяха оценени според общата парадигма, която се 
основава на подход на еднаквост, предоставящ те-
рапевтична еквивалентност. Разрешението за гене-
рични лекарства се основава на фармацевтична ек-
вивалентност, показваща еднаквостта на активната 
фармацевтична съставка и биоеквивалентността с 
посочения референтен продукт, което позволява от-
каз от проучвания за ефикасност и безопасност. Ге-
неричните лекарства се считат за взаимозаменяеми 
и заместващи се копия, което означава, че фармаце-
втите могат многократно да сменят (превключват) 
оригинала на генерик, без задължение да информи-
рат лекуващия лекар.

Въпреки това, поради сложността на НБКЛ в 
структурата и фармакокинетиката им, показването 
на еквивалентност е по-голямо предизвикателство, 
тъй като оценката за сравнение се занимава с фи-
зикохимично непълно идентифициран/охаракте-
ризиран високомолекулен лекарствен обект (вж. 
Фиг. 1). Също така моделът на (активно) свързване 
и разпределение, където плазмената концентрация 
на лекарството не представлява фармакологично 
управляващото централно отделение, не е добре ус-
тановен. Свързването и биоразпределението и като 

Заключения: Оценката на подобни на НБКЛ за заместване и обмен от болнични фармацевти 
рядко се основава на научни и клинични критерии, а по-скоро само на аспекти на разходите, което не 
гарантира безопасна, ефикасна и рентабилна употреба на такива лекарства.

ABSTRACT
Introduction: This study investigates the drug selection and dispensing behaviour of hospital pharmacists of 

intravenous iron products including iron sucrose and iron sucrose similar, with special emphasis on substitution 
and interchangeability in France and Spain. Iron– carbohydrate complex drugs represent different available 
intravenous iron drugs and are part of the non-biological complex drug (NBCD) class, an expanding drug class 
with up to 30 brands available in intravenous pharmacotherapy and over 50 in clinical development. Follow-on 
versions of iron sucrose have appeared in some markets such as France and Spain, which were authorised 
by the generic approval pathway. However, differences in clinical efficacy and safety of iron sucrose similars 
compared with the reference originator drug Venofer have been observed, putting a question mark on their 
equivalence as assessed for authorisation and consequently their substitutability and interchangeability.

Method: 70 French and 70 Spanish hospital pharmacists were surveyed via an online questionnaire on their 
formulary selection and dispensing behaviour of intravenous iron medicines.

Results: There is little awareness about the characteristics of this class of drugs and the reported differences 
in safety and efficacy between iron sucrose and iron sucrose similars. In approximately 85% of cases the 
intravenous iron is chosen according to the hospital formulary. In 30% (France) and 34% (Spain) of cases an 
iron sucrose similar was dispensed because the formulary requires dispensing an alternative lower cost drug 
when available. In 26% (France) and 52% (Spain) of cases the physician is not informed on such a medication 
change using a similar product.

Conclusions: Evaluation of NBCD similars for substitution and interchange by hospital pharmacists is 
rarely based on scientific and clinical criteria but rather on cost aspects only, which does not ensure safe, 
efficacious and cost-effective use of such drugs.
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следствие от това – фармакодинамиката, са силно 
зависими от размера/разпределението на размера 
и състава на лекарството с наночастици, състоящо 
се от полимерна сърцевина с околна обвивка, кое-
то има отражение върху кинетиката, ефикасността 
и безопасността на лекарството. Понастоящем кли-
нично значимите качествени характеристики оста-
ват неизвестни.

Две клинични проучвания при пациенти с късен 
стадий на хронично бъбречно заболяване на хемо-
диализа за първи път демонстрират липса на тера-
певтична еквивалентност за наноподобен (оригина-
лен Venofer) и последващите негови генерични про-
дукти (2,3).Venofer е наночастичен железен захаро-
зен препарат, използван интравенозно за доставяне 
на желязо (III) по физиологичния път на желязото, 
често прилаган в комбинация със скъпи стимули-
ращи еритропоетина агенти (ESA) за постигане на 
оптимални нива на хемоглобин (Hb). Последващите 
негови генерични продукти, така наречените подоб-
ни на желязна захароза (ISS), бяха одобрени по общ 
път, без да се обърне внимание на размера на час-
тиците или оценката на биоразпределението. Фи-
зикохимичните и неклиничните сравнителни данни 
на различни ISS и оригинатора са публикувани в 
няколко проучвания. Докато някои ISS са показани 
като физикохимични и структурно подобни на ори-
гинатора, други дори не отговарят на съответните 
монографии на фармакопеята (4-8). В две клинични 
проучвания се наблюдават бърз спад в нивото на Hb 
и свързаните с това фармакодинамични параметри 
на желязо като феритин и насищане на трансфе-
рин (TSAT) чрез заместване на оригинатора с ISS. 
Значително по-високи дози интравенозно желязо, 
както и ESA, бяха необходими за ISS за стабилизи-
ране на пациенти на целевите нива на Hb, така ISS 
са по-малко разходноефективни (2,3). Забележи-
телно е, че използваните ISS бяха в съответствие с 
изискванията за фармакопея, което предполага кри-
тично клинично значимите качества на тези типове 
лекарствени продукти да не са напълно разбрани. 
По-нататъшни клинични доклади също показват 
различни резултати за безопасността, като напри-
мер повишаване нивата на маркерите на възпаление 
при пациенти на хемодиализа и значително по-го-
лям брой нежелани реакции при пациенти с гинеко-
логични проблеми, когато използват ISS (9,0). Поне 
в два от тези доклади се съобщава, че фармацевтите 
са заменили оригиналното лекарство с последваща 
негова генерична версия, без да се уведомява пред-
писващият лекар, следвайки обичайната практика 
за генерични лекарства, но също така представяща 

рискове за най-добрата терапевтична практика и 
полза за пациента. Клиничните изпитвания на Lee 
et al (10) и Rottembourg et al (2) бяха инициирани 
от изследователите проучвания, подкрепени от Vifor 
Pharma, докато клиничните изпитвания на Agüera et 
al (3) и Martin-Malo et al (9) са инициирани незави-
симо от трети страни.

Общата парадигма, при която липсват специ-
фичните клинични и неклинични данни за безо-
пасност и ефикасност на лекарството, което трябва 
да бъде разрешено, не е подходяща за оценка на 
последващи НБКЛ. Въпреки че ISS споделят общо 
международното непатентовано име с оригинатора, 
не може да се приеме, че двете формулации са тера-
певтично еквивалентни и следователно могат да по-
казват клинично значими разлики. Многократното 
сменяне (превключване) на различни формулации 
може да създаде проблеми за пациентите. Аларми-
рани от тези клинични открития, Американската 
администрация по храните и лекарствата (FDA) и 
Европейската агенция по лекарствата (EMA) изда-
доха проекти на насоки и документи за обсъждане, 
предлагащи поетапно in vitro, неклинични и кли-
нични тестове като предпоставка за определяне на 
степента на сходство и в крайна сметка мястото в 
терапията или възможността за обмен или сменяне 
(превключване) между такива продукти (11-12).

Въпреки сложността на НБКЛ и последиците от 
демонстрирането на терапевтична еквивалентност, 
те бяха поставени в научната програма на регулато-
рите и регулаторните учени и на тях все повече се 
обръща внимание, изглежда обаче все още липсва 
осведоменост сред здравните специалисти, вклю-
чително болничните фармацевти, които трябва да 
избират такива продукти за болничната листа и 
дефинират правилната им употреба, пряко засягай-
ки пациентите. В случая с НБКЛ е особено важно 
фармацевтите да поемат отговорност, като използ-
ват своя фармацевтичен опит в оценката и избора на 
лекарства, за да позволят правилния избор на лекар-
ство, целящ терапевтична полза за пациента, както и 
разходоефективната употреба на лекарства.

Това проучване дава представа за текущия про-
цес на вземане на решения от фармацевтите за упо-
требата на интравенозни железни продукти в бол-
ница и общата практика и възприятието за замес-
тимост на различни видове интравенозни железни 
продукти, включително ISS като типични предста-
вители на НБКЛ.
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МЕТОДИ

Общо 140 болнични фармацевти, участващи 
в оценката и подбора на лекарствени форми във 
Франция и Испания (70 във всяка държава), бяха ан-
кетирани чрез 35-минутен онлайн въпросник през 
2013 г. Този брой позволява ниво на доверие от 90% 
и марж на грешка от 10%, ако приемем, че 5000 бол-
нични фармацевти практикуват във Франция и 3000 
в Испания(15,16). Те бяха анкетирани въз основа 
на следните ключови критерии: да са наети като 
болнични фармацевти; да са практикували в про-
дължение на 3–30 години след завършване на офи-
циално фармацевтично образование и обучение; да 
участват в решенията за закупуване на лекарства 
и да не са свързани като клинични изследователи, 
консултанти, служители, лектори или в каквото и да 
е друго качество с рекламна/маркетингова агенция, 
агенция за маркетингови изследвания, регулаторен 

орган или фармацевтична компания. Други включе-
ни критерии и номера са показани в Таблица 1.

РЕЗУЛТАТИ

Информираност за разликите между ин-
травенозните железни продукти

Информираността сред болничните фармацевти 
за разликите между наличните първоначални ин-
травенозни марки желязо е ниска. Във Франция и 
Испания съответно 35% и 23% от болничните фар-
мацевти смятат, че няма съществени разлики между 
наличните първоначални интравенозни марки же-
лязо и съответно само 19% и 7% вярват, че има ва-
жни разлики (Фиг. 2А). По отношение на желязната 
захароза голяма част (±40%) от болничните фарма-
цевти посочват, че ISS са също толкова ефективни и 
безопасни, колкото оригиналната (Фиг. 2Б).

Фиг. 1. Постигане на терапевтична еквивалентност за генерични лекарства и подобни (24) 
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Процес на взимане на решение за заместване

Франция 2013 Испания 2013
Среден брой години практика 16.3 14.5
Участие в решенията за закупуване на наркотици
Вземане на самостоятелни решения 24% 13%
Вземане на решения съвместно с други 76% 87%
Участие в закупуването на генерични лекарства
Вземане на самостоятелни решения 39% 37%
Вземане на решения съвместно с други 61% 63%
Участие в определянето на кои интравенозни железни продукти да се предлагат на формуляр
Вземане на самостоятелни решения 19% 11%
Вземане на решения съвместно с други 81% 89%
Друг човек решава 0% 0%
Участие в определянето на насоки/протоколи за интравенозни железни продукти
Вземане на самостоятелни решения 13% 7%
Вземане на решения съвместно с други 86% 90%
Друг човек решава 1% 3%
Участие в ценови преговори за използване на интравенозни железни продукти
Вземане на самостоятелни решения 66% 69%
Вземане на решения съвместно с други 23% 24%
Друг човек решава 11% 7%

Табл. 1. Характеристики на отговорилите болнични фармацевти

Фиг. 2. Резултати от проучването на възприятията на фармацевтите за разликите между наличните оригинални интравенозни 
(iv) железни продукти (A) и между IS и желязна захароза, подобни (Б) през 2013 г. Използва се 7-бална скала, където 1 означава 

„напълно несъгласен“ и 7 означава „напълно съгласен“
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За отпускането на лекарства 80–90% от реше-
нието за използването на специфична интравенозна 
марка желязо е взето, като се използва лекарствени-
ят списък с продукти или насоки/протоколи, които 
насочват отпускането на лекарства (Фиг. 3А). В ос-
таналите случаи решението за интравенозно желязо 
се взема или от лекаря, или от фармацевта. Както 
е показано на Фиг. 3Б, 43% (Франция) и 34% (Ис-
пания) от фармацевтите споменават, че имат пълни 
правомощия да превключват интравенозните желез-
ни продукти на алтернативи без въпроси. В случая 
на желязна захароза, 64% и 33% от болниците, из-
следвани съответно във Франция и Испания, не са 
включили оригинатора на IS в лекарствения списък. 
Във Франция основната причина за избора на ле-
карства е цената или покритието от платеца. 34% от 
фармацевтите възприемат покритието на разходи/
лек.листа на ISS като полезно срещу 14% за IS. 29% 
от фармацевтите виждат ограничението за покритие 
на разходи/лек.листа за IS като ограничение, докато 
9% виждат това ограничение за ISS.

Кой взема действителното решение?
Според Фиг. 4А решението за това коя желязна 

захароза да се отпуска се взема от лекуващия лекар 
в 27% (Франция) и 21% (Испания) от случаите и 
от фармацевта в 43% (Франция) и 45% (Испания) 
на случаите. В останалите 30% и 34% от случаите 
фармацевтът е длъжен да предостави ISS съгласно 
стандартните оперативни процедури на институци-

ята, за да използва „по-евтина“ алтернатива, когато 
е налична. Когато на болничния фармацевт е разре-
шено да отпуска алтернативно лекарство от желязна 
захароза, предписващият лекар в повечето случаи се 
информира като учтивост (Фиг. 4А). Във Франция 
и Испания съответно 74% и 48% от фармацевтите 
информират лекуващия лекар за отпускане на ISS, 
респективно 26% и 52% от фармацевтите не инфор-
мират лекуващия лекар (Фиг. 4Б).

Последици от настоящото поведение на до-
зиране

Решението, взето в болниците относно отпуска-
нето на желязна захароза по лекарско предписание, 
е довело до средно 47% и 38% заместване на марко-
вия IS в ISS в съответните отделения на Франция и 
Испания, съответно (Фиг. 5). Този брой се е проме-
нил по непоследователен начин в сравнение с 2012г. 
В някои отделения използването на ISS се е увели-
чило, докато в други е намаляло.

ДИСКУСИЯ

Различните оригинални марки на интравенозни 
железни продукти, съставени от различни  железни 
карбохидратни комплекси, се различават в клинич-
ната си ефективност и профила си на безопасност. 
Това води до различно етикетиране по отношение 
на дозировката и профила на безопасност, тъй като 
те не могат да бъдат идентифицирани, не трябва да 

Фиг. 3. Резултати от проучването кой е отговорен за вземане на решение за интравенозно (iv) използване на железен продукт (A) 
и правото на фармацевта да смени (превключи) марков железен продукт на алтернативен (Б) през 2013 г. Използва се 7-степенна 

скала, където 1 означава напълно несъгласен“ и 7 означава „напълно съгласен“
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Фиг. 4. Резултати от проучването относно поведението при вземане на решения за отпускане на алтернативни лекарства от желязна 
захароза: (A) Сините пръчки-зони представляват пропорцията, при която решението за отпускане на подобна желязна захароза 
(ISS) се взема от лекаря (27% във Франция, 21% в Испания). Зелените зони заедно представляват дела, при който решението за 

издаване на ISS се взема от фармацевта (43% във Франция, 45% в Испания). Червените зони представляват случаи, при които от 
фармацевтите се изисква да издадат ISS (30% във Франция, 34% в Испания). (Б) Поведение на фармацевтите при информиране 
на лекарите, когато решат да преминат към алтернативно лекарство за желязна захароза през 2013 г. Делът на неинформираните 
лекари е сумата от отговори 4 + 5 + 7 от фигура 3А, а делът на информираните лекари е сбор от отговори 1 + 2 + 3 + 6 от фигура 

3А.

Фиг. 5. Резултати от проучването за средната честота (%) желязна захароза (IS) подобна такава (ISS), която се прилага вместо 
IS в различни отделения във Франция (вляво) и Испания (вдясно) през 2012 и 2013 г. N означава брой болнични фармацевти, 

отговорили на въпроса.
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се предприема тяхното заместване (17-21). Въпреки 
този факт, много фармацевти не са наясно с тези ва-
жни различия между отделните марки оригинални 
продукти на колоидни интравенозни железни про-
дукти, представляващи нанолекарства. Ние не сме 
проучвали дали различните оригинални интраве-
нозни железни продукти се разменят в клиниките.

ISS, последващи версии на оригинатора Venofer, 
споделят международното непатентовано име. Те 
са били одобрени в миналото във Франция и Ис-
пания като генерични лекарства, базирани на тера-
певтична еквивалентност на изброения референтен 
продукт Venofer, което предполага еквивалентност 
и следователно заместимост. За биоподобни лекар-
ства, друг клас сложни лекарства с установен под-
ход за одобрение преди тяхното навлизане на паза-
ра, EMA не препоръчва автоматично заместване. 
Последните проучвания след одобрение на ISS по-
казаха намален контрол върху ключовите фармако-
динамични параметри на изхода при терапия с же-
лязодефицитна анемия, като нива на Hb и TSAT при 
преминаване от оригиналната желязна захароза към 
ISS (2,3). Това предизвика дискусия в регулаторна-
та научна общност и от широко приети органи за 
това как да се подобрят стандартите за одобрение на 
нанолекарства и НБКЛ, като интравенозни железни 
продукти, за да се гарантира ефикасността и безо-
пасността на пациентите (11-14). В много страни 
ISS са на пазара, одобрени в миналото като генерич-
ни лекарства, но с днешните познания те не тряб-
ва да се считат за заместители (2,3). Следователно 
фармацевтът, въз основа на специфичните си позна-
ния за лекарствените продукти, играе важна роля в 
оценката на взаимозаменяемостта и заменяемостта 
на тези лекарствени продукти, за да осигури безо-
пасна и ефикасна употреба на интравенозно желязо 
и други НБКЛ в болницата. Това проучване показва, 
че сред болничните фармацевти липсва информи-
раност относно специфичните характеристики на 
НБКЛ и техните наноподобни, което се превръща в 
наблюдавани и публикувани разлики в ефикасност-
та и безопасността, особено за желязната захароза, 
широко приет стандарт за интравенозна терапия с 
желязо и ISS. В резултат на това тези последващи 
продукти често се използват във всички съответни 
болнични отделения въз основа на съкратен процес 
на вземане на решения, подходящ само за напълно 
заместими генерични лекарства, но не и за нанопо-
добни.

Изборът на лекарство се дава предимно от огра-
ничителен списък с формулировки на лекарства. 
Този списък е резултат от процес на избор на ле-

карство и е основата за насоки как да се използват 
лекарства, включително правила за взаимозаменяе-
мост. Фармацевтите имат правото да заместват сво-
бодно марков оригинален продукт и алтернативни 
продукти, когато терапевтичната еквивалентност 
е предоставена в техния институт. Това не трябва 
да се прилага за интравенозни железни колоидали, 
като се има предвид подходът на сходство. В допъл-
нение, заместването на ISS от фармацевта често се 
случва без консултация или информиране на леку-
ващия лекар, което не е подходящ фармацевтичен 
стандарт и може да породи безпокойство относно 
терапевтичен неуспех и продължителни периоди 
на неадекватно лечение. Нещо повече, това може 
да доведе до фармакоикономическа загуба. Това е в 
контраст с наличните насоки относно критериите за 
оценка на биоподобни вещества при формулиращи-
те решения – например методът за анализ на обек-
тивната преценка (SOJA) (22,23) – тъй като досега 
такива ръководни принципи не са публикувани за 
NBCD или нанолекарства. Понастоящем няма ин-
формираност или обучение относно границите на 
обмен и заместване на сложни лекарства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Това проучване показва ограничената осведоме-
ност сред болничните фармацевти за възможни кли-
нични разлики между НБКЛ и техните последващи 
аналози. За да се подобри ползата за пациента и да 
се осигури ефективно лечение с НБКЛ като интра-
венозно желязо, трябва да се осигури подходящо 
разбиране и знание. Освен това трябва да се при-
лагат инструменти за оценка, насоки и програми 
за непрекъснато медицинско образование, за да се 
гарантира, че се вземат правилни решения относ-
но избора, обмена и заместването на лекарства въз 
основа на научни и клинични данни. Болничните 
фармацевти са ключови при оценката и избора на 
лекарства за лекарствената листа и свързаните с 
нея насоки и инструкции относно заместването и 
обмена между подобни продукти или терапевтич-
ни алтернативи. Понастоящем няма установен или 
хармонизиран процес на регулаторно одобрение в 
контекста на НБКЛ. Поради това е важно фармаце-
втите да бъдат обучени да запълнят празнината със 
своя опит, за да оценят тези лекарства по система-
тичен, научен и базиран на данни начин, за да оси-
гурят безопасна, ефикасна и рентабилна употреба. 
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Какъв е приносът на настоящото изследва-
не?

Какво е вече известно по тази тема?
 ●Наноподобните, одобрени по реда на генери-

чен продукт са клинично различни.
 ●Не е известно как медицинските специалисти 

използват наноподобни по отношение на смяна и 
заместване.

Kакъв е приносът на настоящото изследване?
 ●Това проучване показва, че знанията за потен-

циалните клинични разлики между наноподобните, 
използващи колоидно интравенозно желязо като ак-
тивно вещество, са много ограничени при френски-
те и испанските болнични фармацевти.

 ● Резултатът е, че наноподобните често се въз-
приемат и използват като генерични продукти по 
отношение на смяната и заместването.
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РЕЗЮМЕ
Въведение: Правата на пациентите трябва да бъдат достатъчно защитени, дори когато не 

съществува подходящо разрешено лекарство или то е недостъпно на пазара. Резолюция, приета от 
Съвета на Европейския съюз през 2011 г., има за цел хармонизиране на стандартите за качество и 
безопасност при аптечното приготвяне на лекарствени продукти в Европа.

Двата стълба на регулацията на ЕС и изключенията от тях 
Системата за регулиране на лекарствените продукти е изградена върху два стълба: разрешение 

за употреба на лекарствения продукт и лиценз за производство и търговия на едро. Тази статия 
дава представа за неотдавнашното тълкуване на Съд на Европейския съюз относно обхвата 
на регулирането на лекарствените продукти на Европейския съюз (ЕС) и обстоятелствата, 
при които Регламентът на ЕС не се прилага: аптечно приготвени продукти, специалитети и 
състрадателната употреба на лекарства, включваща и лиценз за производство. 

Регламента на ЕС и Резолюцията относно аптечно приготвените продукти 
Аптечно приготвените продукти се разрешават при определени строги условия съгласно 

регламентите на ЕС. Въпреки това аптеките, специализирани в приготвянето и разпространението 
на лекарствени продукти за населението, не отговарят на тези строги условия в регламента на 
ЕС. Освен регулаторния контекст, в Европа са необходими съответни стандарти за безопасност и 
осигуряване на качеството, за да се защитят правата на пациентите и да се избегнат рисковете 
от аптечно приготвените продукти.

Дискусия и заключения: Резолюцията на Съвета на ЕС предоставя средство за установяване 
на стандарти за безопасност и осигуряване на качеството на аптечно приготвените продукти чрез 
насоки за добра производствена практика. Тя е достъпна за регулаторните власти и фармацевтите 
с цел предотвратяване на инциденти с лекарства, приготвени в аптеките, които могат да 
застрашат безопасността на пациентите. Авторите заключават, че аптечните практики са 
се променили с течение на времето в Европа и това може да бъде причина за реформиране на 
регулацията в ЕС относно лекарствените продукти.

ABSTRACT
Introduction:The rights of patients should be sufficiently protected even when an appropriate authorised 

medicine does not exist or is unavailable on the market. The Resolution, which was adopted by the Committee 
of Ministers of the Council of Europe in 2011, aims at harmonising quality and safety standards for pharmacy 
preparation of medicinal products in Europe.

Two pillars of EU regulation and the exceptions to them 
The system of regulation of medicinal products is built upon two pillars: the marketing authorisation of the 

medicinal product and the licence for manufacturing and wholesale. This article provides insight into the recent 
interpretation of the European Court of Justice concerning the scope of European Union (EU) regulation of 
medicinal products and the circumstances in which the EU regulation does not apply: pharmacy preparations, 
specialties and the compassionate use of medicines, including manufacturing licence. 

EU regulation and the Resolution concerning pharmacy preparation 
Pharmacy preparations are allowed under certain strict conditions according to EU regulations. However, 

pharmacies specialised in preparation and distributing medicinal products to local pharmacies do not fulfil these 
strict conditions in EU regulation. Apart from the legal context, relevant standards for safety and quality assurance 
are needed in Europe in order to protect patients’ rights and to avoid risks from pharmacy preparations.

Discussion and conclusions:The Council of Europe Resolution provides a means of establishing standards 
for safety and quality assurance for pharmacy preparations through Good Manufacturing Practice Guidelines. 
The Resolution is available to authorities and pharmacists in order to prevent incidents with medicines prepared 
in pharmacies which may threaten patients’ safety. The authors conclude that pharmacy practices have changed 
over time in Europe and this may imply a reason for a reform of EU regulation on medicinal products.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Приготвянето на лекарства в аптеките е важен 
подход за осигуряването на индивидуалните нуж-
ди на всеки пациент в Европа. Това по-специално е 
случаят, ако подходящо разрешено лекарство не съ-
ществува или е недостъпно на пазара. Регламент на 
Европейския съюз (ЕС) определя при какви условия 
се изисква разрешение за употреба, за да достигне 
лекарствен продукт до пазара и при какви условия 
се изисква лиценз за производство и търговия на 
едро. Той обаче позволява някои облекчения (ос-
вобождаване от изисквания) – например аптечното 
приготвяне на лекарствени продукти. Някои техни 
аспекти, по-специално стандартите за осигуряване 
на качество и безопасност, не са хармонизирани в 
цяла Европа и следователно попадат в компетенци-
ите на отделните държави-членки.

Комитетът на експертите по стандартите за ка-
чество и безопасност във фармацевтичните практи-
ки и фармацевтичните грижи, наричан по-нататък 
„Комитетът на експертите“, извърши проучване през 
2008–2009 г. сред държавите – страни по Конвенци-
ята за разработване на Европейската фармакопея. 
Това беше координирано от Европейския директо-
рат за качество на лекарствата и здравеопазването 
към Съвета на Европа. Резултатите от проучването 
показват голямо разнообразие/разлики между стра-
ните респонденти в осигуряването на качеството и 
стандартите за лекарствени продукти, приготвени 
в аптеките. В допълнение, той показа пропуските в 
стандартите за осигуряване на качеството между ле-
карствата, приготвени в аптеките, и тези, приготве-
ни от фармацевтичната индустрия (1). Резултатите 
бяха обсъдени сред експерти от здравните власти и 
от областта на семинар през 2009 г. Те имаха за цел 
идентифициране на критериите и ключовите еле-
менти на стандартите за фармацевтична подготовка 
за приготвяне на лекарства в аптечни условия в Ев-
ропа (2). Впоследствие експертният комитет пред-
ложи проект на резолюция за хармонизиране на 
стандартите за качество и безопасност при пригот-
вянето на лекарствени продукти в аптечни условия 
в Европа. Това доведе до приемането на Резолюция 
CM/Res AP (2011)1 (3) (по-долу: Резолюцията) от 
Комитета на министрите на Съвета на Европа през 
2011 г. и комитетът препоръча на държавите членки 
да изменят своето законодателство в съответствие с 
разпоредбите на Резолюцията (3). Тя беше предос-
тавена на разположение на властите и фармацевти-
те, с цел предотвратяване на инциденти с лекарстве-
ни продукти, приготвени в аптеките, които могат да 
застрашат безопасността на пациентите. Комитетът 

на експертите направи оценка на ефекта от резолю-
цията през 2013–2014 г. (4).

Тук очертаваме стълбовете на регулация на ЕС 
на лекарствените продукти, включително обстоя-
телствата, при които регламентът на ЕС не се прила-
га. Той дава представа за неотдавнашното тълкуване 
на Съда на европейските общности (СЕО) относно 
обхвата на регулирането от ЕС на лекарствените 
продукти и изключенията от него. Освен това стати-
ята набляга на факта, че в Европа са необходими съ-
ответни стандарти за осигуряване на безопасността 
и качеството като тези, предвидени в Резолюцията, 
за да бъдат защитени правата на пациентите и да се 
избегнат рисковете за пациентите, свързани с аптеч-
ното приготвяне. И накрая, оценяваме дали промя-
ната в аптечната практика с течение на времето, как-
то и скорошната съдебна практика, дават основание 
за реформата на регламента на ЕС относно лекар-
ствените продукти.

ДВАТА СТЪЛБА НА РЕГУЛАЦИЯ В ЕС  
И ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ЗА ТЯХ

Двата стълба на регулация
Системата за регулиране на лекарствените про-

дукти се основава на два стълба: разрешението за 
употреба на лекарствения продукт и лиценза за 
производство и търговия на едро. В ЕС лекарстве-
ните продукти се регулират от Директива 2001/83/
ЕО (5) и Регламент (ЕО) № 726/2004 (6). Директива 
установява в член 6, параграф 1, че нито един ле-
карствен продукт не може да бъде пускан на паза-
ра на държава членка, освен ако разрешението за 
употреба не е издадено от компетентните органи на 
тази държава членка или на Европейската комисия 
(ЕО). Регламент (ЕО) № 726/2004 определя проце-
дурата за получаване на разрешение за употреба с 
определени видове лекарствени продукти (член 3, 
Регламент (ЕО) № 726/2004). Всяко разрешение за 
употреба, издадено чрез тази процедура, е валид-
но в целия ЕС. Освен това Директива 2001/83/ЕО 
посочва процедурите за издаване на разрешение за 
употреба на лекарствени продукти, които не са раз-
гледани в Регламент (ЕО) № 726/2004. Тези проду-
кти могат да получат национално одобрение в една 
или повече държави членки (7).

Директивата също така установява, че произ-
водството на лекарствени продукти е предмет на 
притежаването на лиценз, издаден от държавите 
членки (член 40, параграф 1 от Директива 2001/83/
ЕО). Освен това директивата също така посочва, 
че търговия/дистрибуция на едро и съхранението 
са обхванати от разрешение, дадено от държавата 
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членка в съответствие с настоящата директива (член 
77 (1) Директива 2001/83/ЕО).

Двата стълба се прилагат само в случаите, кога-
то е приложима самата Директива 2001/83/ЕО. Ди-
рективата се прилага за всеки лекарствен продукт, 
който е приготвен промишлено или е произведен по 
метод, включващ промишлен процес, както е опре-
делено в член 2, параграф 1 от Директива 2001/83/
ЕО. Продуктите, които не отговарят на условията на 
член 2, не са предмет на разпоредбите на директива-
та. Значението на член 2 ще бъде обяснено по-под-
робно по-долу въз основа на съдебната практика на 
Съда на ЕС: Abcur AB срещу Apoteket.

Изключения от двата стълба на Директива 
2001/83 / ЕО

Настоящата Директива 2001/83/ЕО съдържа ре-
дица изключения по отношение на гореспоменати-
те стълбове. Най-важните изключения, доколкото 
те са приложими по отношение на Резолюцията, 
са: аптечни препарати, специалитети, лекарствени 
продукти в програми за състрадателна употреба и 
изключение за лиценз за производство. Всички те 
се наричат изключения, въпреки че техният обхват 
и правна същност се различават.

Аптечно приготвяне на лекарствени проду-
кти

Член 3 от Директива 2001/83/ЕО гласи, наред с 
други неща, че директивата не се прилага за:

 ●Магистрална рецептура, това е всеки лекар-
ствен продукт, приготвен в аптека в съответствие с 
предписана рецепта за конкретен пациент; и към 

 ●Фармакопейна рецептура, която е всеки ле-
карствен продукт, който е приготвен в аптека в съ-
ответствие с предписанията на a фармакопея и е 
предназначен да се доставя директно на пациенти, 
обслужвани от въпросната аптека.

И двете дефиниции съдържат множество ку-
мулативни изисквания. Изключенията се прилагат 
само ако са изпълнени всички изисквания. В този 
случай не се изискват нито разрешение за употреба, 
нито лицензи за производство и търговия на едро, 
установени в директивата. Изключението за тези 
изисквания е приложимо и в случай на приготвяне 
на лекарствен продукт, за който на пазара се пред-
лага алтернативен лекарствен продукт с разрешение 
за употреба. Неотдавнашно решение на Съда на ЕС 
изясни изискванията.

Abcur AB срещу Apoteket
По делото Abcur AB срещу Apoteket, 8 Apoteket, 

шведска държавна компания, която имаше изключи-
телното право да продава лекарства на населението 
до юли 2009 г., произвежда и продава две лекар-

ства (Noradrenalin APL и Metadon APL), без да има 
разрешения за употреба за съответните продукти. 
Abcur произвежда и продава две сравними лекар-
ства (Noradrenalin Abcur и Metadon Abcur), за кои-
то компанията е получила разрешения за употреба. 
Abcur е подал иск за обезщетение за икономическа 
загуба срещу Apoteket, поради популяризирането на 
лекарствени продукти без разрешение за употреба 
от Apoteket. Шведският съд е спрял делото, за да по-
иска решение от Съда на ЕС относно значението на 
специфични разпоредби на Директива 2001/83/ЕО.

Съдът на ЕС първо изясни обхвата на Директива 
2001/83/ЕО, както е определено в член 2. Директи-
вата се прилага за лекарствени продукти за хуманна 
употреба, предназначени да бъдат пуснати на паза-
ра в държавите членки и произведени промишлено 
или произведени по метод, включващ промишлен 
процес. Според Съда на ЕС лекарственият про-
дукт, произведен по метод, включващ промишлен 
процес, се характеризира чрез последователност от 
операции. Те могат да бъдат както механични, така 
и химически и са предназначени за производство-
то на големи количества стандартизиран продукт. 
Това предполага, че Директива 2001/83/ЕО може 
да се прилага в случай на стандартизирано произ-
водство на големи количества лекарствен продукт, 
предназначен за складиране или търговия на едро, и 
в случай на производство в голям мащаб или в серия 
магистрални рецептури по партиди.

Тогава решението на Съда на ЕС се фокуси-
ра върху изключенията, според които Директива 
2001/83/ЕО не се прилага за аптечно приготвяне на 
лекарствени продукти. За изключенията по отноше-
ние на магистралните формули, включени в член 3, 
точка 1, СЕО определи три кумулативни изисква-
ния в разпоредбата. Първо, лекарственият продукт 
трябва да бъде приготвен в аптека. Второ, трябва да 
се подготви в съответствие с медицинско предписа-
ние. И накрая, рецептата трябва да бъде за отделен 
пациент. Според СЕО изискванията трябва да се 
тълкуват стриктно, което означава, че лекарствени-
ят продукт трябва да се приготвя в съответствие с 
медицинско предписание, което трябва да бъде из-
дадено от лекар за конкретен пациент предварител-
но, т.е. преди лекарственият продукт да бъде при-
готвен за този пациент.

Изключението за официалните формули в член 
3, точка 2 също съдържа три кумулативни изисква-
ния. Първо, лекарствените продукти трябва да се 
приготвят в аптека. Второ, лекарствените продукти 
трябва да се приготвят в съответствие с предписани-
ята на фармакопеята. И накрая, лекарствените про-
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дукти трябва да бъдат предназначени да се доставят 
директно на пациентите, обслужвани от въпросната 
аптека. Последното означава, както разясни Съдът 
на ЕС, че лекарственият продукт трябва да се дос-
тавя директно от аптеката, която го е приготвила, на 
пациентите, обслужвани от същата аптека. Следова-
телно изключението на член 3, точка 2 не позволя-
ва на аптеките да доставят официални формули на 
други аптеки.

Съдът на Европейските общности осигури стро-
го тълкуване на изключенията от Директива 2001/83/
ЕО, като по този начин ограничи възможността за 
приготвяне на лекарствени продукти в аптечни ус-
ловия, но не се произнесе относно фактите по кон-
кретния случай пред шведския съд. Следователно 
шведският съд трябва да провери дали са изпълнени 
условията за прилагане на член 2 и член 3, точки 1 
или 2 от Директива 2001/83/ЕО. Освен това трябва 
да се има предвид, че ако Директива 2001/83/ЕО не 
е приложима, това позволява на държавите членки 
да установят национални разпоредби по съответния 
въпрос. Тези разпоредби могат да включват напри-
мер необходимост от национално разрешение за ап-
течно приготвяне на лекарствени продукти.

Novartis срещу Apozyt
Друг интересен случай на Съда на ЕС по от-

ношение на аптечните препарати е Novartis срещу 
Apozyt. 9 Novartis притежава разрешение за употре-
ба на лекарствения продукт Lucentis (ранибизумаб) 
за лечение на „мокър“ тип възрастово зависимата 
макулна дегенерация  (ARMD), често срещана фор-
ма на загуба на зрение, свързана с възрастта. Препо-
ръчителната доза за Lucentis е еднократна инжекция 
от 0,5 mg в окото. Процедурата трябва да се извърш-
ва при асептични условия. Спринцовката и флако-
нът са одобрени само за еднократна употреба. Пред-
варително напълнената спринцовка обаче съдържа 
повече от препоръчаната доза. Следователно, когато 
подготвя инжекцията, лекарят трябва да изхвърли 
излишния обем. Междувременно Avastin (беваци-
зумаб) е лекарство против рак, което се предлага 
като концентрат, приготвен за инфузионен разтвор 
(капково във вената) на Roche Pharma AG, който не 
е страна в главното производство. Avastin обаче е 
бил използван за лечение на ARMD извън етикета 
още преди разрешението за употреба на Lucentis. 
По финансови причини употребата на Avastin извън 
етикета е продължена и след това.

Apozyt е компания, която пълни спринцовки с 
Lucentis и Avastin. Тези спринцовки, които съдър-
жат точното количество, необходимо за една инжек-
ция, се раздават в аптеките. Продуктите на Apozyt 

са много по-евтини, защото могат да напълнят по-
вече спринцовки със съдържанието на един флакон 
Lucentis или Avastin. В съдебно дело между Novartis 
и Apozyt в Германия германският немски съд отпра-
ви въпроси до Съда на ЕС относно тълкуването на 
разпоредбите на ЕС.

Интересното е, че Съдът на ЕС не е направил 
оценка до каква степен са разрешени продуктите на 
Apozyt съгласно изключенията за приготвяне на ле-
карствени продукти в аптечни условия. Съдът на Ев-
ропейските общности счете, че Apozyt не се нуждае 
от разрешение за пускане на пазара за пълнене на 
спринцовки за инжекции с лекарствата на Lucentis 
и Avastin, стига да отговарят на следните условия: 
Пълненето на спринцовките не трябва да води до 
модификация на лекарствения продукт; пълненето 
става само въз основа на индивидуални предписа-
ния; и инжекцията се прилага от лекаря, предписал 
лекарството. При тези обстоятелства дейностите 
не могат да бъдат приравнени на ново пускане на 
пазара на лекарствен продукт, както е включено в 
първия стълб на регламента на ЕС, описан по-горе.

Тази присъда на Съда на ЕС изясни необходи-
мостта от разрешение за употреба. Случаят също 
е свързан с необходимостта от лиценз за производ-
ство, но това ще бъде обсъдено в лиценз за произ-
водство.

Специалитети
Държавите членки могат, съгласно член 5, па-

раграф 1 от Директива 2001/83, да изключат лекар-
ствените продукти от разпоредбите на директивата. 
Лекарствените продукти, предоставени въз основа 
на член 5, параграф 1, са известни също като спе-
циалитети. Те могат да включват лекарствени про-
дукти, внесени от други страни, или лекарствени 
продукти, произведени за конкретен пациент. Член 
5, параграф 1 обаче съдържа редица изисквания. 
Първо, изключението трябва да бъде в съответствие 
с действащото законодателство в държавата членка. 
Второ, изключението трябва да бъде предназначе-
но за удовлетворяване на специални нужди. Освен 
това лекарствените продукти трябва да се доставят 
в отговор на добросъвестна непоискана поръчка, 
формулирана в съответствие със спецификациите 
на оторизиран медицински специалист и за използ-
ване от неговите отделни пациенти под пряката лич-
на отговорност на медицинските специалисти. Сле-
дователно тези специалитети са лекарства, които се 
предписват на определен пациент от медицински 
специалист. СЕО отново изясни значението на раз-
поредбата и също така очерта обхвата на изключе-
нието за специалности.
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Европейска комисия срещу Република Полша 
Законът за лекарствата в Полша заяви, че не се 

изисква разрешение за употреба на лекарствени про-
дукти, внесени от други държави членки, ако тези 
лекарствени продукти съдържат една и съща актив-
на съставка, същата концентрация и една и съща 
лекарствена форма, но имат по-ниска цена, откол-
кото разрешените в Полша лекарствени продукти. 
В случая Европейската комисия срещу Република 
Полша (10) ЕК застъпи позицията, че политиката 
на Полша противоречи на изискването за разреше-
ние за търговия в член 6, параграф 1 от Директива 
2001/83/ЕО, докато Полша твърди, че разпоредбата 
в националното им законодателство се основава на 
гореспоменатото изключение, предвидено в член 5, 
параграф 1 от директивата.

В присъдата на СЕО се посочва, че основно-
то правило е, че лекарствен продукт може да бъде 
пуснат на пазара само ако е издадено разрешение 
за употреба. Изключенията трябва да се тълкуват 
ограничително, а заявлението трябва да остане в из-
ключение, за да се запази практическият ефект от 
процедурата за разрешаване за употреба.

Впоследствие Съдът обясни значението на „спе-
циална нужда“ и „добросъвестна непоискана по-
ръчка“ в член 5, параграф 1. Специални нужди „се 
прилагат само за отделни ситуации, обосновани от 
медицински съображения, и се предполага, че ле-
карственият продукт е необходим, за да отговори на 
нуждите на пациента“ (11). „Добросъвестна непо-
искана поръчка“ означава „лекарственият продукт 
трябва да е бил предписан от лекаря в резултат на 
действителен преглед на пациентите му и въз осно-
ва на чисто терапевтични съображения“ (12).

Освен това, както разисква СЕО, изключението 
за специалитети „може да се отнася само за ситу-
ации, при които лекарят счита, че здравословното 
състояние на отделните му пациенти изисква да се 
прилага лекарствен продукт, за който няма одобрен 
еквивалент на националния пазар или е недостъпен 
на този пазар“ (13). Специални нужди не същест-
вуват в случаите, когато на националния пазар вече 
има разрешени лекарствени продукти със същите 
активни вещества, една и съща дозировка и същата 
форма. Интересно е, че финансовите съображения 
не спадат към специална нужда.

За аптечната практика трябва да се има предвид, 
че изключението за специалитети не се прилага за 
случаите, когато е налице разрешен лекарствен про-
дукт със същата активна съставка, същата концен-
трация и същата форма на представяне. Изключе-

нието може да бъде оправдано само от специалните 
нужди на пациента, а не от финансови съображения.

Програма за състрадателно използване
Третото изключение се отнася до програмата за 

състрадателна употреба, която е установена в член 
83 от Регламент (ЕО) № 726/2004. Това представля-
ва изключение от забраната за пускане на пазара на 
лекарствени продукти без разрешение за употреба, 
както е посочено в член 6 от Директива 2001/83/ЕО. 
По състрадателни причини държавите членки могат 
да предоставят лекарствен продукт за хуманна упо-
треба на група пациенти с хронично или сериозно 
инвалидизиращо заболяване или чието заболяване 
се счита за животозастрашаващо и които не могат 
да бъдат лекувани задоволително от разрешен ле-
карствен продукт. Лекарственият продукт трябва 
да има достъп до централизираната процедура за 
придобиване на разрешение за употреба в Регла-
мент (ЕО) № 726/2004. Това освобождаване може 
да се прилага само за лекарствени продукти, които 
са предмет на заявление за централизираната про-
цедура за придобиване на разрешение за употреба 
в Европейската агенция по лекарствата или които 
са в процес на клинични изпитвания. Държавите 
членки не са задължени да прилагат програмата за 
състрадателна употреба в националните си закони. 
Ако обаче решат да го направят, те трябва да спаз-
ват изискванията на член 83 от Регламент (ЕО) № 
726/2004.

Лиценз за производство
Последното изключение се отнася до лиценз 

за производство. Член 40, параграф 2 от Дирек-
тива 2001/83/ЕО гласи, че не се изисква лиценз за 
производство за приготвяне, разделяне, промени в 
опаковката или представянето, когато тези проце-
си се извършват единствено за доставка на дребно 
от фармацевти в разпределителни аптеки или от 
лица, законно упълномощени в държавите членки 
да извършвта такива процеси. Това изключение за 
аптеките се прилага независимо от наличието на 
еквивалентни разрешени лекарствени продукти. 
Случаят Novartis срещу Apozyt също е от значение 
тук, тъй като освен необходимостта от разрешение 
употреба, обсъдено по-горе, имаше и въпрос дали 
за Apozyt се изисква лиценз за производство. Гер-
манското правителство твърди, че такова разреше-
ние няма да е необходимо, тъй като е установило 
изключение съгласно гореспоменатата разпоредба 
за специалитетите. Както беше обсъдено по-рано, 
това изключение се прилага само в случаите, когато 
няма наличен еквивалентен продукт. Това условие 
не е било изпълнено в случая на продукта на Apozyt, 
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базиран на Lucentis, въпреки че може да се прилага 
по отношение на Avastin.

Не се изисква лиценз и за производство на 
спринцовки с Lucentis, стига тези процеси да се из-
вършват единствено за доставка на дребно от фар-
мацевти в разпределителни аптеки. Националните 
съдилища решават дали тези условия са изпълне-
ни. Следователно приемливостта на дейностите, 
извършвани от Apozyt, до голяма степен зависи от 
националното законодателство, свързано с профе-
сията на фармацевта, прилагането на регламента за 
специалностите и изискванията относно аптечното 
приготвяне на лекарствени продукти в практиката 
на държавите членки.

РЕГЛАМЕНТЪТ НА ЕС ЗА 
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 
И РЕЗОЛЮЦИЯТА ОТНОСНО 

ПОДГОТОВКА НА АПТЕКА

В ЕС, както е обяснено по-горе, лекарствените 
продукти се регулират от Директива 2001/83/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 726/2004. Това законодателство 
на ЕС предлага известно пространство за аптечно 
приготвяне на лекарствени продукти, но само при 
определени строги условия, определени в тези ре-
гламенти. Аптеките, специализирани в приготвяне-
то, обаче не винаги могат да изпълняват тези строги 
условия.

В случай, че Директива 2001/83/ЕО не изисква 
разрешение за употреба на лекарствения продукт, 
държавите членки имат право да установят нацио-
нални разпоредби за лекарствените продукти, при-
готвени в аптека. Тези разпоредби могат например 
да предвиждат необходимост от национални разре-
шения за аптечно приготвяне на лекарствени проду-
кти. За аптечно приготвени продукти, които са из-
вън обхвата на Директива 2001/83/ЕО, Резолюцията 
предоставя насоки за държавите членки.

Резолюцията, приета от 36 държави членки, 
предоставя средство за установяване на стандар-
ти за безопасност и осигуряване на качеството на 
лекарствените продукти, приготвени в аптечни ус-
ловия. Резолюцията не е правно обвързваща, но из-
разява желанието на държавите членки да имат въз-
можност за централизирано аптечно приготвяне и 
да уеднаквят стандартите за безопасност и качество 
на аптечните препарати. Помага на фармацевтите да 
определят какви са адекватните стандарти за качест-
во. Преди приготвяне фармацевтът винаги трябва да 
извършва оценка на риска, за да определи нивото 
на системата за осигуряване на качеството, което 
трябва да се приложи към процеса на приготвяне 

на лекарствения продукт. Резолюцията препоръчва 
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да се използват като отправна точка за подходяща 
система за качество за „високорискови препарати“ 
и да се използва PIC/S GPP Guide16 за „нискориско-
ви препарати“. Резолюцията обсъжда и множество 
други елементи, които могат да бъдат включени в 
системата за безопасност и осигуряване на качест-
вото на лекарствените продукти, приготвени в ап-
течни условия. Те включват: продуктово досие, 
съдържащо специфични за продукта качествени 
свойства и специфични за обекта производствени 
условия; критерии за разрешение за употреба; ети-
кетиране; спазване на фармакопейните изисквания; 
разрешение за аптеки или лицензи за компании, 
които правят препарати за аптеки; прозрачност и 
безопасност; комуникация и информация на паци-
ентите и разпространение на аптечни препарати.

Централизацията и специализацията на фар-
мацевтичното аптечно приготвяне са настъпили в 
множество държави членки, като в същото време 
все повече аптеки нямат необходимата апаратура и 
компетентност да изпълнят стандартите за качество 
на приготвянето на лекарствени продукти. Някои 
аптеки може да са преустановили приготвянето на 
магистрални и официални лекарствени продукти и 
вместо това да използват услугите на аптеки, спе-
циализирани в аптечното приготвяне. Специализи-
раните аптеки обикновено са в по-добра позиция от 
аптеките, които приготвят лекарствени продукти в 
малък мащаб. Те са по-способни да инвестират в 
стандарти за осигуряване на качество и безопасност 
като тези, свързани с персонала, помещенията и 
оборудването. В действителност държавите членки 
са установили национални разпоредби по отноше-
ние на специализираните аптеки и са взели предвид 
елементите за безопасност и качество на резолюци-
ята. Това е представено в отделна статия (4).

ДИСКУСИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Системата за европейско регулиране на лекар-
ствените продукти има два стълба: разрешение за 
употреба на лекарствения продукт и лиценз за про-
изводство. Законодателството на ЕС относно ле-
карствените продукти – Директива 2001/83 / ЕО и 
Регламент № (ЕО) 726/2004 – предвижда редица из-
ключения, при които законодателството на ЕС или 
специфични разпоредби, например изискването за 
разрешение за употреба, не се прилагат. СЕО даде 
тълкуване на законодателството, в което установя-
ва, че множество продукти са предмет на регулира-
не, като от своя страна ограничава съществуването 
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им, и доста случаи, които са предмет на изключе-
ния. Тълкуването на Директива 2001/83/ЕО огра-
ничава пространството за аптечно приготвяне на 
лекарствени продукти. Не е сигурно дали това тъл-
куване отчита факта, че магистралните формули и 
официалните формули не са налични за множество 
пациенти, чиято аптека е преустановила аптечното 
приготвяне. Тези аптеки, които не приготвят лекар-
ствени вещества, възлагат тази дейност на подиз-
пълнители на аптеки, специализирани в приготвя-
нето и отпускането на аптеки.

Ограниченото пространство за аптечно пригот-
вени продукти повдига въпроса дали директива-
та на законодателството на ЕС 2001/83/ЕО трябва 
да бъде изменена. Като се има предвид, че СЕО 
ограничава продуктите, предмет на изключенията 
в законодателството на ЕС, е важно да се прецени 
дали здравеопазването и правата на пациентите са 
достатъчно гарантирани в случаите, когато нужди-
те на пациента не могат да бъдат удовлетворени от 
разрешен лекарствен продукт, произведен от фар-
мацевтичната индустрия. Днес аптеките могат да 
решат да използват услугите, предлагани от аптеки-
те, специализирани в приготвянето на лекарствени 
продукти, за да отговорят на специалните нужди на 
пациентите. Аптеките, специализирани в приготвя-
нето на лекарствени продукти в аптечни условия, 
изпълняват важна роля и в осигуряването на лекар-
ствени продукти, например когато наличността на 
индустриален продукт с разрешение за употреба е 
прекъсната или напълно спряна. Доставката на ле-
карствени продукти от специализирани аптеки до 
местните аптеки обаче не е разрешена въз основа 
на член 3 от Директива 2001/83/ЕО, както е доказа-
но по делото Abcur срещу Apoteket. Изключението 
на член 5 от посочената директива по отношение на 
„специалитетите“ може да бъде опция за разреша-
ване на аптеките, специализирани в приготвянето 
на лекарствени продукти, да отпускат своите про-
дукти, но това е само ако са изпълнени условията 
на член 5. Дали член 5 е реален вариант, който се 
вписва в законодателството на ЕС, се нуждае от до-
пълнителна оценка. Ако нито едно от тези изключе-
ния не се прилага, тогава системата от два стълба на 
Директива 2001/83/ЕО е напълно приложима. Това 
означава, че се изисква разрешение за употреба на 
лекарствения продукт и лиценз за производство на 
аптеката.

Ако условията в дефиницията на аптечното при-
готвяне в Директива 2001/83/ЕО са изпълнени, то-
гава Директивата не се прилага и държавите членки 
могат да установят национални разпоредби за ап-

течните препарати. Националните разпоредби мо-
гат да се основават на стандартите за безопасност и 
осигуряване на качеството, посочени в Резолюция-
та, включително ситуацията, при която има външни 
доставки на лекарствени продукти от специализи-
рани аптеки до отпускащите аптеки. Това може да 
намали риска за пациентите, свързани с аптечното 
приготвяне.

Предишни изследвания показват, че има големи 
различия в стандартите и политиките по отношение 
на аптечното приготвяне на лекарствени продукти 
в Европа (1). Въпреки това е обичайна практика 
във всички държави членки да разрешават аптечно 
приготвяне на лекарствени продукти за лечение на 
пациенти, за които на пазара не се предлага лицен-
зиран лекарствен продукт (4). Необходима е допъл-
нителна оценка, за да се установи дали аптечното 
приготвяне и свързаните с него национални полити-
ки са в съответствие с действащото законодателство 
на ЕС и Резолюцията и последствията от тях.

Ако практиките по отношение на приготвянето 
на лекарствени продукти в аптеки в европейските 
страни не се вписват в действащото законодател-
ство на ЕС, тогава може да има реален проблем за 
индивидуалните грижи за пациентите. Смятаме, че 
трябва да има достатъчно място за приготвяне на 
лекарства в аптеките, за да се отговори на нуждите 
на отделните пациенти в Европа, при условие че не 
съществува разрешено лекарство или е недостъпно 
на пазара. Аптечните препарати трябва да могат да 
задоволят всички специални нужди на пациента, 
включително нуждите на пациентите, принадле-
жащи към аптека, която е спряла приготвянето на 
лекарствени продукти и го е възложила на подиз-
пълнител – аптека, специализирана в приготвяне на 
лекарствени продукти. Според нас обаче това по-
дизпълнение е само в интерес на пациента при ус-
ловие, че аптеката, специализирана в приготвяне на 
лекарствени продукти, изпълнява всички елементи 
за безопасност и качество, посочени в Резолюцията.

Какъв е приносът на настоящото изследва-
не?

Какво е вече известно по тази тема?
 ● Регламентът на ЕС определя при какви ус-

ловия се изисква разрешение за употреба, за да се 
пусне лекарствен продукт на пазара и при какви ус-
ловия се изисква лиценз за производство и търговия 
на едро. Регламентът на ЕС обаче допуска някои из-
ключения, като например за аптечно приготвените 
продукти.
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 ●Честа практика в държавите членки е да раз-
решават аптечно приготвени продукти за лечение 
на пациенти, за които на пазара няма наличен ли-
цензиран лекарствен продукт. От 2011 г. на държа-
вите членки на ЕС се препоръчва да използват Ре-
золюция на Съвета на Европа относно стандартите 
за качество и безопасност на аптечно приготвените 
продукти за специалните нужди на пациентите.

Kакъв е приносът на настоящото изследване?
 ●Статията очертава стълбовете на регулация на 

лекарствените продукти в ЕС, включително обстоя-
телствата, при които регламентът на ЕС не се прила-
га. Тя също така дава представа за неотдавнашното 
тълкуване на СЕО относно обхвата на регулирането 
на ЕС на лекарствените продукти и изключенията 
от него.Съответните стандарти за безопасност и 
осигуряване на качеството, като тези, предвидени в 
Резолюцията, са необходими в Европа, за да се за-
щитят правата на пациентите и да се избегнат рис-
ковете, свързани с аптечно приготвените продукти.

 ●По делото Abcur AB срещу Apoteket СЕО пре-
достави стриктно тълкуване на изключенията, оп-
исани в Директива 2001/83/ЕО, като по този начин 
ограничи възможността за аптечни препарати. Ако 
практиките по отношение на подготовката на аптеки 
в европейските страни не се вписват в действащото 
законодателство на ЕС, тогава може да има реален 
проблем за индивидуалните грижи за пациентите.
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