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АНАЛИЗ НА РАЗХОДНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРИКОМПОНЕНТНИТЕ 
ТЕРПИИ С DARATUMUMAB ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С РЕЦИДИВИРАЛ 

РЕФРАКРЕН МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ
Т. Веков1, Х. Лебанова1, Н. Велева1, В. Белчева2, Ж. Колев2, М. Влахова3

1Факултет „Фармация“, МУ – Плевен 
2Факултет „Фармация“, МУ – Варна 
3Факултет „Медицина“, МУ – Плевен

ANALYSIS OF THE COST-EFFECTIVENESS OF THREE-COMPONENT 
THERAPIES WITH DARATUMUMAB FOR THE TREATMENT OF PATIENTS 

WITH RECURRENT REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA
T. Vekov1, H. Lebanova1, N. Veleva1, V. Belcheva2, J. Kolev2, M. Vlahova3

1Faculty of Pharmacy, MU – Pleven 
2 Faculty of Pharmacy, MU – Varna 
3Faculty of Medicine, MU – Pleven

РЕЗЮМЕ
Мултипленият миелом (MM) е инвалидизиращо злокачествено заболяване. Представлява 

В-клетъчна неоплазия, засягаща имуноглобулин-продуциращите плазматични клетки и е второто 
най-често срещано злокачествено хематологично заболяване. Целта на изследването е да се извърши 
моделиране на локални данни за разходи и здравни ползи в дългосрочен план на алтернативните 
здравни технологии за лечение на пациенти с рецидивиращ/рефрактерен ММ (RRMM) и реализиране 
на косвено сравнение, базирано на мрежов метаанализ. Моделирани са данни за бъдещи здравни ползи 
и разходи след края на клиничните изпитвания POLLUX и CASTOR чрез модел на Марков с две здравни и 
едно абсорбиращо състояние. В модела са включени всички възможни здравни състояния, отразяващи 
хода на заболяването и са предвидени всички вероятности за преход от едно в друго здравно 
състояние. Входящите данни в модела са първичните и вторичните крайни точки в рандомизираните 
многоцентрови изпитвания, идентифицирани и измерени като преживяемост без прогресиране на 
заболяването, време до прогресиране на заболяването, много добър частичен отговор, минимално 
остатъчно заболяване, обща преживяемост и продължителност на отговора. Времевият хоризонт 
на модела е до живот. Разходите и ползите са дисконтирани с 3,5% годишно. Избраната перспектива 
е гледната точка на третата страна платец. Моделирането е извършено с помощта на софтуерен 
продукт Tree Age Pro Healthcare. Проведен е анализ разход/ефективност и косвено сравнение, 
базирано на мрежов метаанализ на алтернативните здравни технологии, предназначени за лечение 
на пациенти с RRMM. Изчислено е инкременталното съотношение на допълнителни разходи и 
допълнителни здравни ползи за изследваните алтернативни терапии. За оценяване на сигурността 
са използвани детерминистичен и вероятностен анализ на чувствителността. Получените 
резултати показват, че трикомпонентната терапия daratumumab/lenalidomide/dexamethasone не 
е разходно ефективна терапия в сравнение с lenalidomide/dexamethasone и daratumumab/bortezomib/
dexamethasone за лечение на пациенти с рецидивирал/рефрактерен мултиплен миелом въпреки 
демонстрираното терапевтично превъзходство, поради твърде високата цена за терапевтичен 
курс. Стойността на съотношението на допълнителните разходи и здравни ползи на daratumumab/
lenalidomide/dexamethasone в сравнение с терапевтичните алтернативи значително надвишава 
прага за ефективност на разходите, който е ICER ≤ 50 000 лв./QALY. За да бъде постигнат прагът 
на ефективност на разходите е необходимо притежателят на разрешението за употреба на 
daratumumab да намали цената му най-малко с 6,25% в процеса на преговори с платеца.

Ключови думи: рецидивиращ/рефрактерен мултиплен миелом, терапия, анализ разход/ефективност
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Въведение

Мултипленият миелом (multiple myeloma, MM) 
е инвалидизиращо злокачествено заболяване. Пред-
ставлява В-клетъчна неоплазия, засягаща иму-
ноглобулин-продуциращите плазматични клетки 
(имунни клетки, продуциращи антитела) и е второ-
то най-често срещано злокачествено хематологично 
заболяване [1].

Неконтролируемата пролиферация на злокачест-
вения клетъчен клон в костния мозък води до раз-
рушаване на костта и до потискане на нормалната 
хемопоеза [2]. При пролиферацията на малигнените 
клетки се отделят остеолитични и тумор-некроти-
зиращи фактори, които активират остеокластите и 
способстват за разрушаването на костта [4].

ММ е най-често срещаният тумор, поразяващ 
костите и костния мозък. По данни на Българския 
национален раков регистър заболяемостта от ММ 
в България към 2015 г. е 3,0/100 000 население 
(~200 новодиагностицирани пациенти годишно) [5]. 
Смъртните случаи от заболяването за същия период 
са 1,6/100 000 (~110 смъртни случая годишно), кои-
то са разпределени поравно между двата пола.

Петгодишната релативна преживяемост на па-
циентите в България е средно 22,8%, като този пока-

зател е с 13,7% по-нисък от средната преживяемост 
за страните от ЕС [5].

Наличните статистически данни обосновават 
социалната значимост на заболяването и непрекъс-
нато увеличаващите се публични разходи за лече-
нието му.

Съвременната терапия на ММ включва три-
компонентни терапии, базирани на daratumumab 
(D). Продуктът daratumumab (D) e IgG1 човешко 
моноклонално антитяло, което се свързва с CD38 
протеина, ексиресиран в голяма степен по повърх-
ността на миеломните туморни клетки. Протеинът 
CD38 има множество функции, като рецептор-ме-
диирана адхезия, сигнализация и ензимна актив-
ност. Установено е, че D инхибира мощно растежа 
на CD38-експресиращите туморни клетки в резул-
тат на множествени ефекторни функции, водещи до 
имуномедиирана туморна клетъчна смърт. D може 
да индуцира туморен разпад чрез комплемент-зави-
сима цитотоксичност, антитяло-зависима клетъчно 
медиирана цитотоксичност и антитяло-зависима 
клетъчна фагоцитоза при злокачествени заболява-
ния с експресия на CD38. Една част от производните 
на миелоидните клетки супресорни клетки (CD38+ 
MDSCs), регулираните Т-клетки (CD38+ Treg) и В-

ABSTRACT
Multiple myeloma (MM) is a debilitating malignancy. It is a B-cell neoplasia affecting immunoglobulin-producing 

plasma cells and is the second most common hematological malignancy. The aim of the study is to model local data 
on long-term costs and health benefits of alternative health technologies for the treatment of patients with recurrent 
or refractory multiple myeloma (RRMM) and to implement an indirect comparison based on network meta-analysis. 
Data on future health benefits and costs after the end of the POLLUX and CASTOR clinical trials were modeled 
using a Markov model with two health states and one absorbing state. The model includes all possible health states 
that reflect the course of the disease and provides all the probabilities of transition from one health state to another. 
Input data in the model are the primary and secondary endpoints in randomized multicenter trials identified and 
measured as progression-free survival, time to disease progression, very good partial response, minimal residual 
disease, overall survival, and response duration.  The time horizon of the model is lifelong. Costs and benefits are 
discounted at 3.5% per annum. The chosen perspective is the point of view of the third party payer. The modeling 
was performed using the Tree Age Pro Healthcare software product. A cost-effectiveness analysis and indirect 
comparison was performed based on a network meta-analysis of alternative health technologies designed to treat 
patients with RRMM. The incremental ratio of additional costs and additional health benefits for the studied alternative 
therapies was calculated. Deterministic and probabilistic sensitivity analysis were used to assess safety. The results 
show that the three-component therapy daratumumab/lenalidomide/dexamethasone is not a cost-effective therapy 
compared to lenalidomide/dexamethasone and daratumumab/bortezomib/dexamethasone for the treatment 
of patients with RRMM due to the high cost of a therapeutic course. The value of the cost-benefit ratio of 
daratumumab/lenalidomide/dexamethasone compared to therapeutic alternatives significantly exceeds the 
cost-effectiveness threshold, which is ICER ≤ BGN 50,000/QALY. In order to reach the cost-effectiveness 
threshold, the marketing authorization holder of daratumumab needs to reduce its price by at least 6.25% in 
the negotiation process with the payer.

Keywords: recurrent or refractory multiple myeloma, therapy, cost-effectiveness analysis
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клетки (CD38+ Вreg) се намаляват от D-медиирания 
клетъчен лизис [6].

Известно е също, че Т-клетките (CD3+, CD4+ и 
CD8+) експресират CD38 в зависимост от етапа на 
развитие и степента на активиране. При лечение с 
D са наблюдавани значително увеличение на абсо-
лютния брой Т-клетки CD4+ и CD8+ и на процен-
та на лимфоцитите в периферната кръв и в костния 
мозък. Освен това ДНК секвестиране на Т-клетъчен 
рецептор потвърждава, че клоналността на Т-клет-
ките се увеличава при лечение с D, демонстрирайки 
имуномодулиращи ефекти, които могат да доприне-
сат за клиничен отговор.

Допълнително D индуцира апоптозата след Fc-
медиирано кръстосано свързване, както и модулира 
CD38 ензимната активност, като инхибира циклазна-
та активност и стимулира хидролазната активност на 
ензима [7].

Daratumumab в комбинация с lenalidomide (L) 
и dexamethasone (d) – DLd, или в комбинация с 
bortezomib (B) и dexamethasone (d) – DBd, се прила-
га за лечение на пациенти с рецидивирал/рефракте-
рен мултиплен миелом (relapsed or refractory multiple 
myeloma, RRMM).

Lenalidomide принадлежи към групата на 
имуномодулиращите лекарствени продукти 
(immunomodulatory drugs, IMiDs). Механизмът на 
действие на IMiDs включва антинеопластични, ан-
тиангиогенни, проеритропоетични и имуномодули-
ращи свойства [8]. По-специално L инхибира проли-
ферацията на определени хематопоетични туморни 
клетки, включително плазмените туморни клетки и 
тези с делеция в хромозома 5 (del 5q); засилва меди-
ирания от Т-клетките и естествените клетки убийци 
(natural killer, NK) имунитет и повишава броя на NK 
T-клетките; инхибира ангиогенезата чрез блокиране 
на миграцията и адхезията на ендотелните клетки и 
формирането на микросъдове; засилва продукцията 
на фетален хемоглобин от CD34+ хематопоетичните 
стволови клетки и инхибира продукцията на проин-
фламаторни цитокини (TNF-alfa, IL-6) от моноцитите 
[9].

В е протеазомен инхибитор, създаден да инхиби-
ра подобната на химотрипсин активност на 26S про-
теазомата – голям протеинов комплекс, който разграж-
да убиквитинираните тирозин кинази. Протеазомната 
инхибиция, медиирана от В, засяга раковите клетки 
по много пътища, включително чрез увреждане на 
регулаторните протеини, които участват в прогреси-
ята по етапите на клетъчния цикъл и активирането на 
нуклеарния клетъчен фактор капа-В (NF-κB) [10].

Инхибирането на протеазомата води до блокиране 
на клетъчния цикъл и апоптозата. NF-κB e фактор на 
транскрипция, чиято активация се изисква за много 
етапи на онкогенезата, включително клетъчния рас-
теж и преживяване, ангиогенезата, взаимодействието 
клетка/клетка и метастазите. В случаите на RRMM B 
засяга способността на миеломните клетки да взаимо-
действат с микросредата на костния мозък [11].

В резултат на увеличаващите се възможности 
за терапевтичен избор за лечение на възрастни па-
циенти с RRMM е необходимо достъпните алтер-
нативни здравни технологии да бъдат оценени от 
гледна точка както на сравнителната терапевтична 
активност и безопасност, така и на ефективността 
та разходите. Подходящо е приложението на фарма-
коикономически анализ от типа разход/ефективност 
(cost-effectiveness analysis, СЕА) [12], като част от 
процеса по оценка на здравните технологии на ле-
карствения продукт [13].

Цел

Целта на изследването е да се извърши модели-
ране на локални данни за разходи и здравни ползи 
в дългосрочен план на алтернативните здравни тех-
нологии за лечение на пациенти с RRMM и реали-
зиране на косвено сравнение, базирано на мрежов 
метаанализ.

Входящите данни в модела са измерени и оцене-
ни клинични крайни точки в рандомизираните кли-
нични изпитвания POLLUX [14] и CASTOR [15]. 
Косвено сравнение е възможно поради наличието 
на обща терапевтична алтернатива в контролните 
групи на изпитванията.

Материал и метод

Моделирани са данни за бъдещи здравни ползи 
и разходи след края на клиничните изпитвания чрез 
модел на Марков с две здравни и едно абсорбиращо 
състояние. Структурата на модела е представена на 
фиг. 1.

В модела са включени всички възможни здрав-
ни състояния, отразяващи хода на заболяването и 

Фиг. 1. Структура на модела
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са предвидени всички вероятности за преход от 
едно в друго здравно състояние. Входящите данни 
в модела са първичните и вторичните крайни точ-
ки в рандомизираните многоцентрови изпитвания, 
идентифицирани и измерени като преживяемост 
без прогресиране на заболяването (progression-free 
survival, PFS), време до прогресиране на заболява-
нето (time to disease progression, TTP), много добър 
частичен отговор (very good partial response, VGPR), 
минимално остатъчно заболяване (minimal residual 
disease, MRD), обща преживяемост (overall survival, 
OS) и продължителност на отговора (duration of 
response, DoR).

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

Моделирането е извършено с помощта на со-
фтуерен продукт Tree Age Pro Healthcare.

Проведен е анализ разход/ефективност и косве-
но сравнение, базирано на мрежов метаанализ на 
алтернативните здравни технологии, предназначени 
за лечение на пациенти с RRMM.

Изчислено е инкременталното съотношение 
на допълнителни разходи и допълнителни здравни 
ползи за изследваните алтернативни терапии. За 
оценяване на сигурността са използвани детерми-
нистичен и вероятностен анализ на чувствителност-
та.

Резултати

В анализа са включени възрастни пациенти с 
RRMM, които са получили поне една предходна те-
рапия.

Сравнителният анализ на данните за терапевтич-
на ефикасност и безопасност, измерени като първич-
ни и вторични крайни точки в клиничните изпитва-
ния, е представен в табл. 2.

Структурата и дизайнът на рандомизираните из-
питвания са представени в табл. 3.

Поради аналогичния дизайн, целеви пациенти, 
подобни терапевтични алтернативи в контролните 
групи и крайните клинични точки в рандомизира-
ните изпитвания е възможно косвено сравнение на 
терапевтичната ефикасност на алтернативните ком-
бинирани лекарствени терапии.

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

Избраният метод за сравнителна оценка на ал-
тернативните здравни технологии за лечение на 
пациенти с RRMM e икономически анализ разход/
ефективност (СЕА). Предпочетеният метод за оцен-
ка на терапевтичната ефикасност и ефективността 

Елементи на анализа Параметри
Сравнителни алтернативи DLd, DBd, Ld, Bd
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 EQ-5D
Включване на производствени въздействия Не са приложими с избраната перспектива
Дисконтиране 3,5% годишно за ползите и разходите
Анализ на чувствителността PSA, DSA

Използвани съкращения: DLd – daratumumab, lenalidomide, dexamethasone; DBd – daratumumab, bortezomib, dexamethasone; Ld – lenalidomide, 
dexamethasone; Bd – bortezomib, dexamethasone; CEA – cost-effectiveness analysis, QALY – quality-adjusted life years, PSA – probabilistic sensitivity 
analysis

Таблица 1. Елементи на икономическия анализ

Фиг. 2. Структура на мрежовия метаанализ
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на разходите е свързан с публикуваните препоръки, 
указанията на EUnetHTA и е подходящ относно на-
чина на измерване на здравните ползи в рамките на 
рандомизираните клинични изпитвания [16].

В модела са включени разходите за алтерна-
тивните лекарствени терапии. Други болнични или 
извънболнични здравни разходи не са включени, 
защото те са идентични при сравняваните здравни 
технологии, поради което са пренебрегнати за нуж-
дите на настоящата оценка. Изключени са и разхо-
дите за загубена производителност на пациентите 
и членовете на техните семейства, защото тяхното 
остойностяване е методологично несъвместимо с 
гледната точка и перспективата на анализа.

Използваният цикъл на модела е шестмесечен, 
съобразен е с времето и продължителността на те-
рапевтичния отговор. Разходите за сравняваните 
лекарствени алтернативи са изчислени на база реги-
стрирани дозови режими и референтни цени в По-
зитивния лекарствен списък (ПЛС) в България към 
април 2021 г.

Данните за разходите за едногодишен терапев-
тичен курс са представени в табл. 4.

Резултатите от икономическия анализ е необ-
ходимо да бъдат представени като инкрементално 
съотношение (incremental cost-effectiveness ratio, 
ICER) на допълнителните разходи (Δ costs) и допъл-

Клинични крайни точки POLLUX CASTOR
Терапия DLd Ld DBd Bd
Пациенти бр. 281  276 240  234
PFS, мес. Не е достигната 18,4 Не е достигната 7,2
HR, 95% CI, p 0,37 (0,27; 0,52), p < 0,0001 0,39 (0,28; 0,53), p < 0,0001
ORR, бр. (%) 261 (92,9)  211 (76,4) 199 (82,9)  148 (63,2)
VGPR, бр. (%) 92 (32,7)  69 (25,0) 96 (40,0)  47 (20,1)
TTR, мес., 95% CI 1,0 (1,0; 1,1)  1,3 (1,1; 1,9) 0,9 (0,8; 1,4)  1,6 (1,5; 2,1)
DoR, мес., 95% CI Не е достигната 17,4 (17,4; n.a.) Не е достигната 7,9 (6,7;11,3)
MRD, %, 95% CI 29,0 (23,8; 34,7) 7,8 (4,9; 11,5) 13,5 (9,6; 18,4)  2,8 (1,1; 5,8)
Odds, 95% CI, p 4,85 (2,93; 8,03), p < 0,0001 5,37 (2,33; 12,37), p = 0,0006
OS, мес. Не е достигната Не е достигната Не е достигната Не е достигната
HR, 95% CI, p 0,64 (0,40; 1,01), p < 0,0001 0,77 (0,47; 1,26), p = 0,2975

Използвани съкращения: ORR – overall response rate, PFS – progression – free survival, VGPR – very good partial response, TTR – time to response, DoR 
– duration of response, MRD – minimal residual disease, OS – overall survival

Таблица 2. Сравнителен анализ на резултатите от клиничните изпитвания

Параметър POLLUX CASTOR

Цел на изпитването
Оценяване на ефикасност и безопасност 

на DLd в сравнение с Ld, относно PFS при 
пациенти с RRMM

Оценяване на ефикасност и безопасност на 
DBd в сравнение с Bd за лечение на пациенти 

с RRMM
Фаза III III

Дизайн
Рандомизирано, открито, интервенционално, 

плацебо-контролирано, паралелно, 
мултицентрово клинично изпитване

Рандомизирано, открито, интервенционално, 
плацебо-контролирано, паралелно, 

мултицентрово, клинично изпитване

Целеви пациенти Възрастни пациенти с RRMM, които имат 
поне една предходна терапия

Възрастни пациенти с RRMM, които имат 
поне една предходна терапия

Брой пациенти 569 499
Терапия I гр.: DLd; II гр.: Ld I гр.: DBd; II гр.: Bd
Първична крайна 
точка PFS PFS

Вторична крайна 
точка ORR, VGPR, TTR, DoR, MRD, OS ORR, VGPR, TTR, DoR, MRD, OS

Таблица 3. Сравнителен анализ на структурата и дизайна на рандомизираните клинични изпитвания
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нителни здравни ползи (Δ QALY) на алтернативни-
те терапии. Данните са представени в табл. 5.

Обсъждане

Икономическият анализ на лекарствените тера-
пии се характеризира с две основни цели. Първо, 
той се занимава както с ресурсите, вложени в даде-
на терапия, така и с резултатите от нея. Това са ва-
жни показатели, защото и пациентите, и платците се 
стремят към прогнозируемост и яснота на очаква-
ните здравни резултати [17]. От друга страна, дори 
да са ясни здравните резултати, платецът винаги 
желае да знае предварително каква цена трябва да 
плати за тези резултати. И в двата случая именно 
преценяването на съотношението между разходите 
и здравните ползи от лекарствената терапия е това, 
което позволява да се вземе решение.

Второ, икономическият анализ се занимава с 
избора. Оскъдността на здравните ресурси и невъз-
можността да се реимбурсират всички съществува-
щи лекарствени терапии за всички пациенти нала-

гат необходимостта от извършване на избор на те-
рапевтично по-ефикасната и разходно по-ефективна 
терапия. Следователно общоприетият методологи-
чен подход е да бъдат идентифицирани, измерени, 
оценени и сравнени съотношенията на разходите и 
здравните ползи на анализираните здравни техноло-
гии за лечение на RRMM.

DLd не е разходно ефективна терапия в сравне-
ние с Ld и DBd въпреки демонстрираното терапев-
тично превъзходство поради твърде високата цена 
за терапевтичен курс. Стойността на ICER варира 
в границите 64 300-197 000 лв./QALY и значител-
но надвишава прага за ефективност на разходите – 
ICER ≤ 50 000 лв./QALY, представляващ трикратно 
увеличеният брутен вътрешен продукт на човек от 
населението в България за предходната година.

При провеждане на еднопосочен детерминисти-
чен анализ на чувствителността с вариране на пара-
метрите за разходи и ползи в доверителен интервал 
± 20% около средната стойност на всеки параметър, 
резултатите за ICER на алтернативните терапии за 

Лекарствена 
терапия Дозировка и начин на приложение

Количество 
лекарствено 
вещество за 

годишен цикъл, 
mg

Референтна 
цена, лв./mg.

Стойност 
на разхода 
за годишна 

терапия, лева

DLd

D – 16 mg/kg, w 1-8 всяка седмица (8 
дози), w 9-24 през 2 седмици (8 дози), 
w ≥ 25 – през 4 седмици; 
L – 25 mg/ден за 21 дни от всеки 
28-дневен цикъл; 
d – 40 mg/ден на ден 1, 8, 15, 22 от 
всеки 28-дневен цикъл

D – 29 440
L – 6825
d – 2080

D – 8,57308 
L – 8,28143 
d – 0,23225

309 395,32

Ld
L – 25 mg/ден за 21 дни от всеки 
28-дневен цикъл;
d – 40 mg/ден на ден 1, 8, 15, 22 от 
всеки 28-дневен цикъл

L – 6825  
d – 2080

L – 8,28143 
d – 0,23225 57 003,84

DLd

D – 16 mg/kg, w 1-9 всяка седмица  
(9 дози), w 10-24 през три седмици  
(5 дози),  
w ≥ 25 през 4 седмици; 
В – 1,3 mg/m2 през дни 1, 4, 8, 11 от 
21-дневен цикъл (8 цикъла), 
d – 20 mg/ден на ден 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12 
от 21-дневен цикъл (8 цикъла)

D – 26 880
B – 78

d – 1280

D – 8,57308 
B – 42,85714 
d – 0,23225

234 084,53

Таблица 4. Разходи за терапия на пациенти с RRMM с алтернативни здравни технологии

Терапевтични алтернативни Δ QALY Δ costs, лв. ICER, лв./QALY
DLd vs. Ld +1,28 +252 391,48 197 000 лв./QALY
DLd vs.DBd +1,17 +75 300,79 64 300 лв./QALY

Таблица 5. Δ QALY, Δ costs, ICER на алтернативните терапии за лечение на пациенти с RRMM



Анализ на разходната ефективност на трикомпонентните терпии с Daratumumab за лечение  
на пациенти с рецидивирал рефракрен мултиплен миелом

11

лечение на пациенти с RRMM не се изменят със ста-
тистически значими стойности.

При провеждане на вероятностен анализ на 
чувствителността се установи вероятност от 26% 
DLd да бъде разходно ефективна терапия в сравне-
ние с DBd. За постигане на прага за ефективност на 
разходите е необходимо притежателят на разреше-
нието за употреба на daratumumab да намали цена-
та му най-малко с 6,25% в процеса на преговори с 
платеца.

Силните страни на използвания модел са, че 
входните данни са резултат от проведени много-
центрови рандомизирани клинични изпитвания. 
Допълнителни силни страни на анализа са използ-
ването на мрежов метаанализ и косвено сравнение 
на различни алтернативи, което повишава външната 
валидност на получените резултати.

Въпреки това моделирането на данни за здравни 
ползи и разходи след края на клиничните изпитва-
ния създава известна несигурност относно терапев-
тичната ефикасност и безопасност в дългосрочен 
план.

Резултатите от настоящата оценка на здравни-
те технологии за лечение на пациенти с RRMM се 
потвърждават от оценките на същите комбинирани 
лекарствени терапии, проведени в САЩ [18,19] и 
Португалия [20].

Заключение

Трикомпонентната терапия daratumumab/
lenalidomide/dexamethasone не е разходно ефективна 
терапия в сравнение с lenalidomide/dexamethasone и 
daratumumab/bortezomib/dexamethasone за лечение 
на пациенти с рецидивирал/рефрактерен мултиплен 
миелом въпреки демонстрираното терапевтично 
превъзходство, поради твърде високата цена за те-
рапевтичен курс.

Стойността на съотношението на допълни-
телните разходи и здравни ползи на daratumumab/
lenalidomide/dexamethasone в сравнение с терапев-
тичните алтернативи значително надвишава пра-
га за ефективност на разходите ICER ≤50 000 лв./
QALY.

За да бъде постигнат прагът на ефективност на 
разходите, е необходимо притежателят на разреше-
нието за употреба на daratumumab да намали цена-
та му най-малко с 6,25% в процеса на преговори с 
платеца.
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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, като част от тях неизменно 
получават негативно становище. За анализирания период от началото на 2020 г. до м. юли 2021 г. 
включително, по-малко от 5% от постъпилите заявления по централизирана процедура са отказани. 

На фона на регулярно протичащите процедури, пандемията от Covid-19 породи нужда от бързи, 
ефективни процедури по разработване и оценка на документацията, без компромис с високите 
стандарти, задължителни за лекарствата в ЕС. 

Настоящето проучване има за цел да открои приоритетите при оценка на заявление за 
разрешение за употреба, да систематизира причините водещи до отказ, както и да анализира 
инструментите, с които ЕМА отговори на терапевтичните нужди породени от пандемията през 
анализирания времеви период 01.2020-07.2021 г. 

Ключови думи: лекарствена регулация, разрешение за употреба, разрешение под условие, 
съотношение полза/риск

ABSTRACT
Every year the European medicines agency assesses numerous applications for marketing authorization of 

new medicines with a part of them inevitably being rejected.   For the period 2020-July 2021 less than 5% of the 
marketing authorization applications via centralized procedure were rejected. Along with the regular marketing 
authorization applications, the Covid-19 pandemic created the need for fast and effective procedures for both 
development and assessment of documentation but without compromising the high standards for medicines in 
the EU. The current study aims at pointing out the priorities in the assessment of data, systemizing the reasons 
leading to rejection and analyzing EMA’s tools used in 2020-July 2021 in order to meet the therapeutic needs 
of the pandemic. 

Keywords: drug regulation, marketing authorization, conditional marketing authorization, benefit/risk ratio
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Въведение 

Пандемията от SARS-CoV-2, известен още като 
Covid-19, беляза развитието на света през измина-
лата 2020-та и продължава да го прави и през 2021-
ва година. Освен промените в начина на живот и 
здравната култура на всеки от нас, коронавирусът 
остави своя отпечатък и върху системата по здраве-
опазване, откроявайки редица нейни слабости [1]. 
Лекарствената регулация не прави изключение, още 
повече предвид незадоволената нужда от ефективна 
терапия и справяне с тази нова вирусна инфекция. 
Държавите бяха изправени пред предизвикател-
ството да осигурят навременен достъп до лекарства, 
като едновременно с това качеството, ефикасността 
и безопасността им да не бъдат компрометирани. 
Административните процедури и изисквания тряб-
ваше да се модифицират в динамика, така че да не 
се губи ценно време и потенциалните терапевтични 
възможности да не бъдат заложници на бюрокраци-
ята. От друга страна, пандемията породи необходи-
мостта от средство за превенция при разпростране-
нието на вируса. Въвеждането на ваксини за профи-
лактика на заболяването от коронавирус бе едновре-
менно лъч надежда, но и източник на нови страхове 
и скептицизъм в обществото. Така разработването, 
разрешаването за употреба и пост-маркетинговото 
наблюдение на нови лекарства бяха поставени на 
съвсем нови нива. 

Успоредно с кризата свързана с Covid-19, лекар-
ствената регулация обаче не загуби своята роля що 
се отнася до терапията на други заболявания. Евро-
пейската агенция по лекарствата (ЕМА) продължи 
своята многостранна и задълбочена оценка по от-
ношение безопасността, ефикасността и качеството 
на лекарствени продукти – както разрешени, така и 
все още неразрешени за употреба. Всеки лекарствен 
продукт, който достига Европейския пазар следва да 
има положително съотношение полза/риск, задово-
лителна ефикасност, място в терапията на заболява-
нията, за които е предназначен и популация пациен-
ти, за които да бъде средство на избор. Всяка годи-
на ЕМА извършва оценка на десетки заявления за 
разрешение за употреба, като за последните години 
около 5% от тях завършват с негативно становище 
[2]. Периодът 2020-07.2021 г. не прави изключение, 
когато освен динамичните процедури свързани с 
оценка на лекарства за лечение и профилактика на 
Covid-инфекция, протекоха и редица регулярно пла-
нирани такива. 

Цел

В продължение на предходен анализ, настояща-
та статия освен преглед на заявленията за разреше-
ние за употреба на лекарства, получили негативно 
становище от ЕМА за периода 2020 г. – м. юли 2021 
г., цели да хвърли светлина и върху динамиката в 
процедурите по разрешение за употреба, наложена 
от Covid–пандемията. Фокусът в по-общ смисъл е 
върху подходите в лекарствената регулация, които 
дават възможност да се отговори на породените в 
кризисна ситуация нужди, като същевременно га-
рантират качество, ефикасност и безопасност на 
лекарствата.

Методология 

За целите на проведеното проучване са анали-
зирани заявленията за разрешение за употреба по 
централизирана процедура завършили с отказ за 
периода 2020 г. – м. юли 2021 г. Отхвърлените за-
явления са класифицирани по редица критерии: те-
рапевтична област, лекарствена форма, принадлеж-
ност към специфична категория и др. На базата на 
официалните мотиви за отказ на ЕМА са очертани 
приоритетните аспекти от оценката на заявленията. 

Разгледани и систематизирани са инструменти-
те, с които ЕМА се стреми да отговори на предиз-
викателствата породени от коронавирусната панде-
мия. Акцент е поставен и върху получените разре-
шения за употреба под условие за периода 2020-м. 
юли 2021 г.

Резултати и дискусия:

1. За 2020 година
Общ преглед
През 2020 г. ЕМА е издала 97 положителни и 

2 негативни становища по постъпилите заявления 

Фигура 1. Постъпили заявления за разрешение за употреба по 
централизирана процедура през 2020 г. [3]
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за разрешение за употреба за хуманни лекарствени 
продукти [3] (фиг. 1).

Интересен факт е, че негативните становища на 
ЕМА за 2020 г. засягат лекарства за лечение на ред-
ки болести, едното от които предназначено за педи-
атрична употреба. В таблица 1 са показани отхвър-
лените заявления заедно с показанията, за които са 
били предназначени и лекарствената им форма. 

В хода на процедурите по оценка на заявлени-
ята, Комитетът за хуманни лекарствени продукти 
(CHMP) признава статут на нова субстанция и за 
двата лекарствени продукта. Те съдържат активни 
вещества, които не са били разрешавани преди в ЕС, 
не са свързани с други разрешени активни вещества 
[4]. Сред отхвърлените заявления няма лекарства 
на базата на гени, тъканни или клетъчни култури (т. 
нар. advanced therapy). Продуктът Gamifant е полу-
чил одобрение за програмата PRIME, която предста-
влява платформа за ранно научно сътрудничество от 
страна на ЕМА при разработването на лекарства за 
посрещане на незадоволени терапевтични нужди 
[5]. Въпреки че Gamifant и Turalio са насочени към 
заболявания без налична задоволителна терапев-
тична алтернатива, отхвърлянето на заявленията е 
показателно за задълбочената научна оценка и ви-
соките изисквания към лекарствата-сираци, чието 
разработване среща редица допълнителни предиз-
викателства [6].

Мотиви за отказ
Gamifant (emapalumab) е разработен за лечение 

на първична хемофагоцитна лимфохистиоцитоза. 
Заболяването представлява наследствено нару-
шение на имунната система, свързано с неконтро-
лирана имунна активация и хиперцитокинемия. 
Понастоящем стандартната терапия за лечение на 
хемофагоцитна лимфохистиоцитоза е насочена към 
потискане на хипер-възпалителния процес и преход 
към трансплантация на стволови клетки, което за 
момента е единствената възможност за контрол на 
заболяването. Моноклоналното антитяло в Gamifant 
е насочено към неутрализиране на про-инфлама-
торния цитокин интерферон-гама, което да облекчи 

симптомите на хемофагоцитна лимфохистиоцито-
за. Продуктът е разработен за лечение на лица под 
18 години.  Въпреки че в клиничната програма на 
Gamifant някои участници са се повлияли положи-
телно от терапията, в хода на процедурата по оценка 
на заявлението ЕМА счита, че тези данни са незадо-
волителни. От една страна, ролята на интерферон-
гама в патогенезата на заболяването не е непълно 

изяснена. От друга, участниците при които се е на-
блюдавал положителен ефект от терапията са малко 
на брой и са приемали едновременно и други лекар-
ства за лечение на състоянието си. ЕМА установя-
ва и пропуски в дизайна на клиничното изпитване, 
които не позволяват адекватна оценка на профила 
на безопасност и поносимост на лекарствения про-
дукт. Това са и мотивите за отказ при първоначал-
ната оценка на заявлението за разрешение за упо-
треба. По искане на заявителя, ЕМА провежда пов-
торно разглеждане на документацията, при което се 
намират задоволителни отговори по отношение на 
безопасността. Въпреки това крайното становище 
на ЕМА е, че ползите от употребата на Gamifant не 
надхвърлят потенциалните рискове и това е причи-
ната за отхвърляне на заявлението за разрешение за 
употреба [7].

Turalio (pexidartinib) е разработен като блокер 
на рецептора за CSF-1 протеин, който има основна 
роля в нарастването на тъканта при синовиален ги-
ганто-клетъчен тумор. Това заболяване се развива 
обикновено след 40-тата година и се свързва с на-
растване на тъканта около ставите, което води до 
болка и намалена подвижност. Въпреки че хистоло-
гично е доброкачествена, този тип неоплазия може 
съществено да влоши качеството на живот на па-
циентите [8]. По време на оценката на заявлението 
за разрешаване за употреба, CHMP установява, че 
терапията с Turalio води до намаляване обема на ту-
морите, но не са представени данни доколко това се 
свързва с клинично-значим резултат. Установена е 
непълнота и незадоволителна валидност на демон-
стрираните резултати. Като съществен проблем се 
открояват и случаи на чернодробна токсичност, кои-

Търговско 
наименование INN Лекарствена 

форма
Показания и 

терапевтична област
Оригинален 

продукт
Лекарство-

сирак
Педиатрична 

употреба

Gamifant emapalumab
Концентрат за 
инфузионен 

разтвор

Първична хемофагоцитна 
лимфохистиоцитоза; 

имунология
да да да

Turalio pexidartinib Твърди 
капсули

Теносиновиален 
гиганто клетъчен тумор; 

ортопедия/онкология
да да не

Таблица 1. Отхвърлени заявления за разрешение за употреба през 2020 г. [3]
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то са непредсказуеми и едновременно с това тежки, 
водещи до повишен риск от нужда от чернодробна 
трансплантация и смърт. Потенциалът за живото-за-
страшаващо увреждане на черния дроб на фона на 
незадоволителна ефикасност е причината заключе-
нието на ЕМА да е, че съотношението полза/риск на 
Turalio е негативно [9].

2. За периода януари – юли 2021 година
Общ преглед
За периода от началото на годината до края на 

м. юли 2021 г. положително становище по заявле-
ние за разрешение за употреба са получили 50 ле-
карствени продукта, вкл. разрешените под условие 
ваксини срещу Covid-19, разработени от компании-
те Moderna, Astra Zeneca и Janssen. През последните 
два месеца от периода две лекарства са получили 
негативно становище от CHMP [10] (табл. 2). Важно 
е да се отбележи, че към момента на провеждане на 
настоящия анализ Европейската комисия все още 
няма финални становища относно лекарствените 
продукти Flynpovi и Nouryant, както и че и в двата 
случая заявителите са поискали преразглеждане на 
заявленията. Продуктите са предназначени за упо-
треба от възрастни, като единият от тях има статут 
на лекарство-сирак.

Мотиви за отказ
Flynpovi (eflornithine/sulindac) съдържа комби-

нация от две лекарствени вещества за лечение на 
фамилна аденоматозна полипоза. При това заболя-
ване се наблюдава повишена активност на ензима 
орнитин-декарбоксилаза, което води до повишена 
продукция на полиамини. Това е предпоставка бърз 
растеж на полипите в стомашно-чревния тракт на 
пациентите. Eflornithine е насочен към намаляване 
активността на орнитин-декарбоксилаза, а sulindac 
– към ускореното изхвърляне на полиамини от чер-
вата. В заявлението за разрешаване за употреба са 
налични данни за ограничен брой пациенти, които 
са приемали лекарствените вещества отделно или 

в комбинация, като нито едно от тях не е показало 
недвусмислена полза при лечение на фамилна аде-
номатозна полипоза. В хода на клиничните изпит-
вания, ефикасността на лекарствените вещества не  
е сравнена с тази на плацебо или стандартна тера-
пия. CHMP счита, че дългосрочната безопасност и 
потенциалната генотоксичност на продукта също не 
са добре проучени. Крайното становище на ЕМА е, 
че ползите от употребата на Flynpovi не надхвърлят 
потенциалните рискове и препоръката е отхвърляне 
на заявлението за разрешение за употреба [11].

Nouryant (istradefylline) е антагонист на адено-
зиновия А2А рецептор, който има за цел да балан-
сира спада в нивата на допамин след отшумяване 
на ефекта от levodopa – т.е. да се използва в т.нар. 
off-период при болест на Паркинсон. При оценката 
на заявлението, CHMP установява, че положителен 
терапевтичен ефект се наблюдава само в половина-
та от проведените с продукта клинични изпитвания. 
В някои от проучванията проведени в ЕС се наблю-
дава липса на ефект. Поради това ЕМА заключава, 
че евентуалните ползи от лекарствения продукт не 
надвишават рисковете и препоръчва отхвърляне на 
заявлението за разрешение за употреба [12].

3. Процедури по разрешаване за употреба на 
лекарствени продукти в отговор на пандемията 
от Covid-19.

Към момента на провеждане на настоящия ана-
лиз официално разрешение за употреба в ЕС са по-
лучили 4 ваксини за превенция на коронавирусна 
инфекция и един лекарствен продукт за лечение на 
Covid-19 (табл. 3).

Всички продукти за превенция и лечение на ко-
ронавирусно заболяване са получили “разрешение 
за употреба под условие”. Тази опция е заложена в 
Регламенти 726/2004 и 507/2006. Такъв тип процеду-
ра дава възможност за по-бърза оценка на научните 
данни и по-ранен достъп до лекарствени продукти, 

Търговско 
наименование INN Лекарствена 

форма
Показания и 
терапевтична 

област 

Ориги-
нален 

продукт
Лекарство-

сирак
Педиатрична 

употреба

Flynpovi eflornithine/
sulindac Таблетки

Фамилна 
аденоматозна 

полипоза; 
онкология

да да не

Nouryant Istradefylline Таблетки
Болест на 

Паркинсон; 
неврология

да не не

Таблица 2. Отхвърлени заявления за разрешение за употреба януари-юли 2021 г. [10]
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за които няма налична терапевтична алтернатива. 
Освен лекарства-сираци, разрешение под условие е 
възможно за лекарствени продукти предназначени 
за превенция, диагностика и лечение на сериозни, 
живото-застрашаващи заболявания, както и в от-
говор на непосредствена заплаха за общественото 
здраве [14]. Лекарствени продукти, които отговарят 
на тези условия е възможно да получат разрешение 
за употреба при представяне на по-малък от стан-
дартния изискуем обем данни от клинични проучва-
ния, стига да са изпълнени следните условия:

 ●Съотношението полза/риск от употребата на 
лекарството да е положително;

 ●Лекарството отговаря на незадоволена тера-
певтична нужда и осигуряването на достъпността 
му да се свързва с повече ползи отколкото потенци-
алните недобре проучени рискове 

 ●Съществува голяма вероятност липсващите  
към момента на разрешаване данни да бъдат набра-
ни след получаване на разрешение за употреба.

Разрешение за употреба получено под условие 
е валидно за срок от една година, след която може 
да бъде както подновено, така и трансформирано в 
стандартно такова при представяне на необходими-
те данни [15,16],

За документацията на всички разрешени за упо-
треба лекарства за превенция и лечение на Covid-19 
е приложена т.нар. поетапна оценка (rolling review). 
Поетапната оценка представлява регулаторен ин-
струмент, който позволява подаване на заявление 
за разрешаване за употреба преди да са набавени 
всички необходими за това данни. В случаи на не-
обходимост или спешност, CHMP извършва анализ 
и оценка на данните от все още текущи клинични 
изпитвания с продукта, като по този начин става 
възможно и по-скорошното получаване на разре-

шение за употреба [13]. Друг интересен факт за 
лекарствените продукти посочени в табл. 3 е по-
ставянето им под допълнително наблюдение. Това 
е подход в пост-маркетинговото наблюдение насо-
чен към събиране на възможно най-много данни 
за безопасността на лекарствата. Продуктите под 
допълнително наблюдение се маркират със символ 
обърнат черен триъгълник и за тях докладването на 
всички подозирани нежелани лекарствени реакции, 
независимо от сериозността им, е задължително за 
медицинските специалисти [17]. По този начин се 
цели навременно събиране на възможно най-много 
информация за безопасността на лекарствата. Така 
би се обезпечила и по-обстоятелствена оценка на 
ползите и рисковете от употребата на лекарствените 
продукти, възможно най-скоро след навлизането им 
на пазара. 

По отношение на процедурите по разрешение за 
употреба на лекарствени продукти за двугодишния 
период 2018-2020 г. е видно, че през 2020 г. е най-
голям броят на разрешения при извънредни обстоя-
телства (валидност на разрешението една година) и 
разрешения под условие (преоценка на заявлението 
всяка година). Ускореното разглеждане на заявлени-
ята също е най-застъпено през последната година 
от периода с общо 6 заявления, но тук разликата не 
е съществена спрямо 2018 г. и 2019 г. (съответно 4 
и 3 процедури) (фиг. 2). Тези данни неминуемо се 
дължат на пандемията от Covid-19 и натискът вър-
ху здравната система. Коронавирусната инфекция 
породи нови нужди от средства за терапия и пре-
венция, на които европейската регулаторна мрежа (в 
лицето на ЕМА) се стреми да отговори навременно 
чрез заложените в законодателство инструменти. 

Като цяло за анализирания период се наблюдава 
разлика в общия брой на подадените заявления за 

Търговско 
наименование Производител Показание за употреба Процедура по разрешаване  

за употреба

Comirnaty Pfizer/BioNTech Превенция на заболяване, 
причинено от Covid-19 Разрешение под условие

Spikevax Moderna Biotech Превенция на заболяване, 
причинено от Covid-19 Разрешение под условие

Vaxzevria Astra Zeneca Превенция на заболяване, 
причинено от Covid-19 Разрешение под условие

Covid-19 vaccine Janssen Janssen-Cilag Превенция на заболяване, 
причинено от Covid-19 Разрешение под условие

Veklury Gilead Sciences
Заболяване, причинено от 

Covid-19 с пневмония и нужда 
от допълнителен кислород за 

лица на възраст над 12 г.
Разрешение под условие

Таблица 3. Разрешени за употреба в ЕС лекарствени продукти за превенция и лечение на Covid-19 към август 2021 г. [13] 
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получаване на разрешение за употреба по центра-
лизирана процедура, като най-много са те през 2020 
г., а най-малко през 2019 г. Едновременно с това, 
съотношението между одобрени, оттеглени и отка-
зани заявления се запазва почти постоянно през це-
лия период. Броят на одобрените лекарства-сираци 
за лечение на редки заболявания, както и advanced 
therapy е най-нисък през 2019 г. Извън лекарствата 
за Covid-19, за 2018-2020 г. водещите терапевтични 
области с одобрени нови лекарства са онкология, 
хематология, неврология и ендокринология. В тази 
последна част от анализа умишлено не е включена 
2021 г., т.к. окончателните данни на годишна база 
все още не са известни. 

Заключение

Аналогично на предходния анализ на центра-
лизираните процедури за разрешение за употреба 
(2018-2019 г.) и сега може да се заключи, че нега-
тивното становище на ЕМА е по-скоро изключение 
отколкото правило. Въпреки предизвикателствата 
на пандемията от Covid-19, ЕМА следва подхода 
на задълбочен научен анализ, клинична, статисти-
ческа и регулаторна оценка. Липсата на лечение за 
дадено заболяване не е основание за компромис с 
качеството и пълнотата на представените данни, 
като това се потвърждава и от работата по оценка на 
заявления за разрешаване за употреба на лекарства 
за Covid-19. От съществено значение за анализира-
ния период са процедурите за разрешение под ус-
ловие. Те представляват инструмент за осигуряване 
на бърз достъп до лекарствата, но без това да е за 
сметка на тяхното качество, ефикасност и безопас-
ност. Разрешение за употреба в ЕС може да получи 
продукт, който е демонстрирал значима ефикасност 
и задоволителна безопасност и за който съотноше-
нието полза/риск е положително. От анализираната 
информация за периода 2020 - м. юли 2021 г. ста-
ва ясно, че в работата си ЕМА е следвала стрикт-
но този принцип. В заключение, въпреки кратките 
срокове и новите предизвикателства в условия на 

пандемия, ЕМА продължава да гарантира качество, 
ефикасност и безопасност на наличните в ЕС лекар-
ствени продукти. 
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РЕЗЮМЕ
През годините видът и садържанието на фармакопеите се е изменяло многократно, докато 

през 1964 г. не е въведена първата Европейска фармакопея под юрисдикцията на Съвета на Европа, 
като част от изпълнението на Конвенцията за разработване на Европейска фармакопея. 

Важен раздел от Европейската фармакопея е и списъкът със стандартни термини. Той се 
съставя от Комисията на Европейската фармакопея, която е част от Европейският директорат 
по качество на лекарствата и здравеопазването (EDQM) по искане на Европейската комисия, за да 
бъдат използвани в заявления и в документи за разрешаване за употреба, така и в информацията 
върху опаковките, в листовката, в кратката характеристика на лекарствения продукт и при 
електронните комуникации.

Основната цел на проучването е да бъде направен подробен анализ на Списъкът на стандартните 
термини наличен на български език, както и на базата данни със стандартни термини поддържана от 
Европейският директорат по качество на лекарствата, за да бъде направено сравнение между тях 
и да бъдат установени най-често срещаните лекарствени форми в тях както и най-застъпените 
пътища на въвеждане.

Резултетите от проучването показват, че най-голям брой са стандартните термини отнасящи 
се до медицински продукти предназначени за перорално приложение и инжекционно приложение. А най-
често срещаните термини за лекарствените форми биват тези за разтвори и прахове. Също така 
установихме че най-пълен и най-актуален източник на информация относно стандартните термини 
за медицински продукти е базата данни на стандартните термини поддържана от Европейският 
директорат по качество на лекарствата, тъй като тя се актуализира непрекъснато. Въз основа 
на тези факти можем да твърдим че Европейската база данни е златен стандарт за изготвяне 
на списъци със стандартните термини във всяка държава членка на Комисията на Европейската 
фармакопея. Българският списък на стандартните термини от друга страна не се актуализира 
достатъчно често, препоръчителното е това да става на по-кратки периоди от време, тъй като 
нови термини излизат непрекъснато. Най-добре е това са се случва при всяко издаване на обновена 
версия на фармакопеята.

Ключови думи: списък, стандартни термини, Европейската фармакопея, лекарствени форми
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Въведение 

Думата „фармакопея” в съвременният техни-
чески смисъл на думата, представлява справочник, 
който съдържа насоки за съдържанието и начинът на 
идентификация на различни вещества (1). Тя бива 
публикувана от различните правителствени власти, 
в сътрудничество с членове на фармацевтичната 
гилдия (2). Въпреки съществуването на по-древни 
писания отнасящи се до лечебни растения, за ос-
новни първоизточници в тази област се смятат еги-
петския папирус на Едвин Смит, Фармакопеята на 
Плиний Стари от Рим, „De Materia Medica” на Пе-
даний Диаскорид от Древна Гърция (3). Последната 
представлява книга от произведение от пет тома на-
писана на гръцки, за което се счита, че е предшест-
веник на всички съвременни фармакопеи и една от 
най-влиятелните книги за употребата на растенията 
като лекарствени средства (4). Тя остава в активна 
употреба до 1600-та година сл. Хр. Някои автори 
смятат, че трудът De materia medica формира ядрото 
на европейската фармакопея до края на 19 век, което 
предполага, че „безвремието на работата на Диоско-
рид е резултат от емпирична традиция, основана на 
опити и грешки; че тя работи за поколение след по-
коление въпреки социалните и културните промени 
и промени в медицинската теория“ (5). Редица ран-
ни варианти на фармакопея са писани през годините 
като сред тях се отличават „Канон на медицината” 

написан от персийският лекар Авицена през 1025 г. 
и „Classic of Herbal Medicine”, която е най-старата 
известна фармакопея в Китай (6).

През годините видът и садържанието на фарма-
копеите се е изменяло многократно докато през 1964 
г. не е въведена първата Европейска фармакопея под 
юрисдикцията на Съвета на Европа, като част от 
изпълнението на специалната Конвенцията за раз-
работването й (7). Целта на всяка фармакопея е да 
подпомага общественото здраве чрез осигуряването 
на общи стандарти за качеството на лекарствените 
продукти и техните компоненти (8). Първото из-
дание на Европейската фармакопея е публикувано 
през 1969 г. и към днешна дата съдържанието и се 
обновява на всеки 3 години, като в настоящият мо-
мент в действие е десетото нейно издание (в сила от 
1 януари 2020 година). То съдържа общо 2463 мо-
нографии (включително и за дозови форми) както и 
2850 описания на реагенти (9).

Част от Европейската фармакопея е и списъкът 
със стандартни термини. Той се съставя от Комиси-
ята на Европейската фармакопея, която е част от Ев-
ропейският директорат по качество на лекарствата и 
здравеопазването (EDQM). Това става по искане на 
Европейската комисия, за да бъдат използвани тер-
мините в заявления и в документи за разрешаване 
за употреба, а така също и в информацията върху 
опаковките, в листовката, в кратката характерис-

ABSTRACT
The type and content of pharmacopoeias have changed many times over the years, until in 1964 the 

first European Pharmacopoeia was introduced under the jurisdiction of the Council of Europe as part of the 
implementation of the Convention on the Development of a European Pharmacopoeia.

An important section of the European Pharmacopoeia is the list of standard terms. It is drawn up by the 
Commission of the European Pharmacopoeia, which is part of the European Directorate for the Quality of 
Medicines and Healthcare (EDQM), at the request of the European Commission, to be used in applications 
and marketing authorizations and packaging information, in the package leaflet, in the summary of product 
characteristics and in electronic communications.

The main purpose of the study is to make a detailed analysis of the List of Standard Terms available in 
Bulgarian, as well as the database of standard terms maintained by the European Directorate for the Quality of 
Medicines in order to make a comparison between them and to identify the most the common dosage forms in 
them as well as the most common routes of administration.

The results of the study show that the largest number are the standard terms referring to medicinal products 
intended for oral administration and injection. And the most common terms for dosage forms are those for 
solutions and powders. We also found that the most complete and up-to-date source of information on standard 
terms for medical devices is the database of standard terms maintained by the European Directorate for the 
Quality of Medicines, as it is constantly updated. Based on these facts, we can say that the European database 
is the gold standard for compiling lists of standard terms in each Member State of the Commission of the 
European Pharmacopoeia. The Bulgarian list of standard terms, on the other hand, is not updated often enough, 
it is recommended that this be done at shorter intervals, as new terms are constantly appearing. This is best 
done with each release of an updated version of the pharmacopoeia.
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тика на лекарствения продукт и при електронните 
комуникации (10). Първият списък на стандартните 
термини е публикуван като специално издание на 
фармакопеята през 1996 година, а Европейският ди-
ректорат по качество на лекарствата е отговорен за 
продължаване на базата данни със стандартните тер-
мини. EDQM е част от Съвета на Европа, създаден 
през 1996 като част от Конвенцията за разработване 
на Европейска фармакопея. Той е водеща организа-
ция в опазването на общественото здраве,която дава 
възможност за развитие, подпомагаща въвеждането 
и съблюдава прилагането на стандартите за качест-
во и безопасна употреба на лекарствените продукти, 
които са международно призната база за сравнение. 
Основните му функции са създаване и осигуряване 
на официални стандарти за производство и качест-
вен контрол на лекарствата, издава „Сертификат за 
съответствие”, който потвърждава съответствието 
на дадена лекарствена субстанция със стандартите 
на Европейската фармакопея и извършва проверки 
на производителите на тези субстанции , коорди-
ниране на мрежа от лаборатории за контрол на ле-
карствата с цел осигуряване ефективен публичен 
качествен контрол на лекарствата в Европа и извън 
нея, осигуряване на стандарти за кръвопреливане, 
трансплантации( на органи, тъкани и клетки ), както 
и стандарти за козметични продукти и такива пред-
видени за контакт с хранителни продукти, опреде-
ляне на политика за безопасна лекарствена употре-
ба (11).

Стандартните термини имат двойно предназна-
чение: от една страна да предоставят информация 
на пациента, потребителя и предписващия лекар-
ствените продукти, а от друга за разграничаване 
на медицинските продуктите притежаващи едно и 
също търговско име. Комисията на Европейската 
фармакопея определя за период от три години Ра-
ботната група по стандартни термини която отговаря 
за термините, които да бъдат включени в списъкът 
на стандартните термини като мандатът им може 
да бъде удължен с цел да бъдат обмислени термини 
които могат да се използват и в други по – специ-
фични сфери като например различни проучвания 
и съобщаване на нежелани лекарствени реакции 
за отделите по лекарствена безопасност (фармако-
виджилънс) ,за да може термините за тези цели да 
бъдат разграничени от „традиционните” стандартни 
термини за употреба в споменатите по-горе случаи 
(12).

Стандартните термини се използват, за да дефи-
нират различни части от медицинските продукти, 
като например: дозова форма, начина на приемане 

и някой важни елементи на опаковката (контейнер, 
запушалка, устройство с чиято помощ се приема и 
др.). Към стандартните термини се отнасят и ком-
бинирани термини, които се използват за описване 
на два или повече елемента, пакетирани заедно, на-
пример комбинирани дозови форми ( два или пове-
че произведени продукта които са комбинирани за 
да създадат един фармацевтичен продукт за едно-
кратно приложение), комбинирани термини (когато 
опаковката е спомената заедно със фармацевтичната 
дозовата форма), комбинирани опаковки(където два 
или повече фармацевтични продукта са опакова-
ни заедно, но се приемат като две отделни дозови 
форми). В списъкът са включени и така наречени-
те термини подходящи за пациенти (Patient-friendly 
terms), които са по-кратки стандартни термини, кои-
то са одобрени от компетентната институция и се 
използват определени места като например етикети 
където мястото е ограничено (13).

Нови термини се вписват в списъкът на англий-
ски език, след като са съгласувани със Работната 
група по стандартните термини към Комисията на 
Европейската фармакопея и са добре адаптирани 
от нея. Преводите на стандартните термини се оси-
гуряват от съответните национални институции на 
текуща база. Към момента термините се превеждат 
на 34 езика (14).

В България искането за промяна или добавяне 
на стандартен термин се осъществява чрез сектор 
„Фармакопея” в Изпълнителната агенция по лекар-
ствата (15).

С преводът на български на стандартните тер-
мини одобрени от Работната група по стандартните 
термини към Комисията на Европейската фармако-
пея за включване в европейската база данни, както 
и на всички други термини и текстове включени в 
Българската фармакопея се занимават членове Фар-
макопейния комитет, който е консултативен орган 
към министъра на здравеопазването по въпроси-
те на действащата фармакопея. Той координира и 
участва в дейности, свързани с Европейската фар-
макопея и с разработването на такава. Оригинални-
те стандартни термини могат да бъдат превеждани 
само от лица които са оторизирани от Европейската 
фармакопейна комисия да извършват това, като след 
техният превод той трябва да бъде одобрен от Ко-
мисията на Европейската фармакопея. Преведените 
на български език стандартни термини трябва да 
бъдат съгласувани със Терминологична експертна 
група към Фармакопейният комитет, в постоянният 
й състав влизат освен членове от комитета и други 
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експерти, които имат научни постижения или прак-
тически опит в областта на работа на групата (16).

Цел

Основната цел на проучването е да бъде напра-
вен подробен анализ на Списъкът на стандартните 
термини наличен на български език, както и на ба-

зата данни със стандартни термини поддържана от 
Европейският директорат по качество на лекарства-
та, за да бъде направено сравнение между тях и да 
бъдат установени най-често срещаните лекарствени 
форми в тях както и най-застъпените пътища на въ-
веждане.

Фиг. 1. Общ изглед на базата данни за стандартните термини на Европейската фармакопея  
(източник: https://www.edqm.eu/en/standard-terms-database )
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Методология

За провеждане на проучването беше направен 
анализ и сравнение на два списъка със стандартни 
термини, единият е списъкът на стандартните тер-
мини преведен на български език, а другият е базата 
данни поддържана от Европейският директорат по 
качество на лекарствата, налична на страницата на 
официалният сайт на директората в раздел „полез-
на информация” и достъпна за всеки желаещ след 
регистрация на сайта на базата данни и получаване 
на персонална парола за достъп, която служи за вли-
зане в системата. 

Резултати

Европейският директорат поддържа пълна база 
данни със всички актуални стандартни термини, 
която през 2014 година е напълно преобразена, като 
част от международният стандарт ISO 11239:2012, 
който пък е интегрална част от Проекта за иденти-
фикацията на фармацевтичните продукти. Целта е 
да се осигури хармонизирана система, която може 
да бъде използвана по целия сват за идентификация 
на медицинските продукти за да позволи по-голяма 
гъвкавост при търсене на необходимата информа-
ция, както и при нужда да се прави редактиране на 
термините. Новият списък съдържа цялата инфор-
мация от преди това, но и доста допълнителна нова 
такава. 

Най-съществената промяна в последния вариант 
на базата данни е начинът, по който са представени 
лекарствените форми. Те са вече налични и могат 
да бъдат търсени в йерархична последователност 
според тяхното агрегатно състояние, начин по който 
се приемат, като в описанието на всяка лекарстве-
на форма е посочен нейният начин на приложение, 
начин на освобождаване (конвенционално, модифи-
цирано ,забавено), дали претърпява трансформация, 
анатомична част от тялото върху която е предназна-
чено да се използва (кожа, през устата, в очите и 
т.н.), както и описание на самата лекарствена форма 
според европейската фармакопея, заедно с номера 
на монографията която го представя. 

Обновената база данни дава също така и ин-
формация и за комбинираните стандартни термини 
както и за термините за комбинирани дозови форми. 
Допълнителна опция е, че отделно могат да бъдат 
търсени опаковки, контейнери и устройства за при-
лагане отделени в отделен списък, а в още един са 
отделени и методите и пътища на приемане на ле-
карствените форми.

В хода на проучването бяха анализирани общо 
476 стандартни термини, които към момента) имат 
официален превод на български език в Европейска-
та база данни със стандартни термини. Анализът 
на данните показа че най-голяма процент от всички 
стандартни термини (21%) се отнасят за медицин-
ски продукти за перорално приложение, това са 100 
от всички 476 изследвани термини. На второ място 
са стандартните термини отнасящи се до лекарстве-
ни форми и медицински изделия за инжекционно 
приложение, които биват 57 от всички термини или 
иначе казано 12%. 

На трето място се нареждат лекарствените фор-
ми за приложение върху кожата и тези за инфузи-
онно приложение, като всеки от двата вида бива 
по 7% от всички термини. Други лекарствен фор-
ми представляващи значителен процент са тези за 
очно,назално, инхалационно, ректално приложение 
и приложение в ушите, всяка от които представлява 
между 5% и 6% от всички лекарствени форми. Само 
при 4% от всички лекарствени форми са тези, чиито 
пътища на въвеждане не могат да бъде дефиниран.

След анализ на всички стандартни термини за 
медицински продукти, чийто начин на приложение 
е един от четирите най-застъпени и сортирането им 
според базовата лекарствена форма (таблетка, раз-
твор, прах и т.н), която представляват, изследовател-
ския екип установи , че сред стандартните термини 
за продукти за перорална употреба най-застъпени 
са гранулите следвани от таблетките, капсулите и 
праховете. Измежду лекарствените форми пред-
назначени за инжекционно приложение най-често 
срещани са термините за суспензии след тях тези 
за разтвори и прахове. Термините за лекарствени 

Фиг. 2. Видове пътища на въвеждане в човешкия организъм
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продукти за приложение върху кожата най-често се 
отнасят за спрей, разтвор, гел и прах. От тези за ле-
карства за инфузионно приложение най-честите са 
разтворите, следвани от концентратите и праховете.

При сравнение между българският списък на 
стандартните термини,чието най-актуални изда-
ние е от март 2015 и Европейската база данни на 
стандартните термини която се актуализира не-
престанно откриваме, че нашия е непълен и след 
последното му издаване са били приети и въведени 
на български език още 32 термина, които не фи-
гурират в него. След публикуването на последния 
списък със стандартни термини в България всяка 
година са излизали между 4 и 9 нови термина като 
най-много са през 2016 когато са приети 9 нови 
термина.

Изводи

Като имаме предвид получените от анализа ре-
зултати, можем да заключим че с най-голям брой са 
стандартните термини отнасящи се до фармацев-
тични продукти предназначени за перорално и ин-
жекционно приложение. Най-често срещаните тер-
мини за лекарствените форми биват тези за разтвори 
и прахове. Също така бе установено, че най-пълен 
и най-актуален източник на информация относно 
стандартните термини за медицински продукти е 
базата данни на стандартните термини поддържана 
от Европейският директорат по качество на лекар-
ствата, тъй като тя се актуализира непрекъснато. 

Въз основа на всички тези факти можем да твър-
дим, че Европейската база данни е златен стандарт 
за изготвяне на списъци със стандартните термини 
във всяка държава членка на Комисията на Евро-
пейската фармакопея. Българският списък на стан-
дартните термини от друга страна не се актуализира 

достатъчно често, препоръчителното е това да става 
на по-кратки периоди от време, тъй като нови тер-
мини излизат непрекъснато. Най-добре е това са се 
случва при всяко издаване на обновена версия на 
фармакопеята.
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Последният регистриран стандартен термин 
е Medicinal larvae (Медицинска ларва) – това са 
цели, живи стерилни ларви, обикновено от мухата 
зелена месарка (Lucilia sericata), предоставени в под-
ходящ контейнер (като например мрежестa торба), 
предназначени за прилагане върху рани и покрити 
с подходяща превръзка за да позволят дебридмант 
на некротична тъкан за определен период от време 
(обикновено няколко дни). Ларвите секретират ен-
зим на мястото на раната, който втечнява некроти-
зиралата тъкан и поглъщат образувалия се продукт. 

N.B! В някой региони медицинските ларви са 
класифицирани като медицинско изделие, а не като 
лекарствен продукт.
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РЕЗЮМЕ
Стратегията за развитие на перорални биомолекули винаги е била предизвикателство за 

изследователите, поради тяхното високо молекулно тегло, химична или ензимна деградация и 
непропускливост през чревната лигавица. Тиолатните полимери- тиомери изглежда да са най-
обещаващи ексципиенти за непарентерално приложение на много слабо абсорбиращи лекарствени 
хидрофилни макромолекули като пептиди, протеини и нуклеинови киселини, което би довело до 
подобряване бионаличността на тези терапевтични агенти. Поради имобилизирането на тиолни 
групи върху добре утвърдени мултифункционални полимери като полиакрилати и хитозани техните 
мукоадхезивни, контролиращи освобождаването, увеличаващи пърмишъна и ензимно инхибиращи 
свойства значително се подобряват. 

Ключови думи: тиомери, лекарствени пептиди, системи за лекарствено доставяне

ABSTRACT
The strategy for the development of oral biomolecules has always been a challenge for researchers due to 

their high molecular weight, chemical or enzymatic degradation and impermeability through the intestinal mucosa. 
Thiolate polymers – thiomers appear to be the most promising excipients for non-parenteral administration of 
very poorly absorbing drug hydrophilic macromolecules such as peptides, proteins and nucleic acids, which 
would improve the bioavailability of these therapeutic agents. Due to the immobilization of thiol groups on 
well-established multifunctional polymers such as polyacrylates and chitosans, their mucoadhesive, release-
controlling, permeation enhancement and enzyme-inhibiting properties are significantly improved.

Keywords: thiomers, peptide drugs, drug delivery systems

Въведение

Неинвазивното приложение на хидрофилни 
лекарствени макромолекули като пептиди, нукле-
инови киселини и полизахариди е един от същест-
вените проблеми в областта на съвременната фар-
мацевтична технология. До сега по-голяма част от 
тези доста мощни терапевтични агенти трябва да 
се прилагат парентерално, което е свързано с мно-
го неудобства като болка, страх и риск свързан с 
този тип на администриране. Преминаването от 

инжекционно към непарентерално и по-точно ин-
жекционно към перорално приложение предста-
влява сериозен интерес. За да се получи достатъчно 
висока бионаличност при лекарствените системи 
за непарентерално приложение различни бариери 
трябва да се преодолеят, включващи: дифузионната 
бариера, базирана на мукусния гел покриващ му-
козните мембрани, ензимната бариера представена 
от секретиращи и мембранно свързано пептидази, 
както и адсорбционната бариера. Стратегии за пре-
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начин се постига висок концентрационен градиент 
на лекарственото вещество спрямо абсорбционната 
мембрана, който представлява движещата сила на 
пасивна дифузия и последващата по-висока биона-
личност. Множество теории са били предложени да 
опишат феномена на мукоадхезия като електронна, 
абсорбционна и дифузионна. Въпреки че точният 
механизъм на адхезия на анионни полимери не е на-
пълно изследван, най-общо се приема, че вторични 
молекулни взаимодействия с мукуса посредством 
Вандервалсови сили и водородни връзки са основно 
отговорни за адхезията (11). Катионните полимери 
адхезират към негативно заредения мукус главно 
поради сили на електростатично привличане (21). 
В случая на тиомери, мукоадхезията се дължи на 
формирането на допълнителни ковалентни връзки 
между тиолните групи на тиомерите и богатите на 
цистеин събдомейни на мукусните гликопротеини, 
както е показано на Фиг. 2 (17). По този начин му-

одоляване на тези бариери включват употребата на 
ензимни инхибитори (1), пърмишън инхансери и 
мултифункционални полимери (2). При мултифунк-
ционалните полимери, които инхибират ензимите и 
имат увеличаващи пърмишъна ефект, това може да 
се случи само ако има здрав контакт на полимера с 
мукозата, осъществен идеално през целия период на 
освобождаване и резорбция на лекарственото веще-
ство. Също така мултифункционалните полимери 
трябва да предложат силно изразени мукоадхезивни 
свойства. Наред с мукоадхезивните полимери, които 
имат такива свойства, тиолатните полимери- тиоме-
ри изглежда да са най-обещаващи за непарентерал-
но приложение на лекарствени хидрофилни макро-
молекули и пептиди. Поради имобилизирането на 
тиолни групи върху добре утвърдени мултифунк-
ционални полимери като полиакрилати и хитозани 
както е показано на Фиг. 1, техните мукоадхезивни, 
контролиращи освобождаването, увеличаващи пър-
мишъна и ензимно инхибиращи свойства значител-
но се подобряват (3).

Мукоадхезивни свойства
Мукоадхезивните системи за лекарствено дос-

тавяне трябва да осигурят един продължителен кон-
такт на лекарственото вещество с мукозата. По този 

Фигура 1. Тиолатни полимери - Тиомери

Фигура 2. Формиране на ковалентни връзки между тиолатните 
полимери и гликопротеините на муцина  

А: чрез тиол/дисулфидна обменна реакция 
B: чрез процес на окисление  

(Адаптирано от Leitner et al., 2003). 

Полимер Степен на 
модификация (µmol/g)

Време за адхезия
(часове)

Съотношение  
на подобрение

Polycarbophil-cysteine 12 >10 2.1
Poly(acrylic acid)-cysteine 695 22 13
Chitosan-4-thiobutylamidine 682 >160 >94
Chitosan-thioethylamidine 140 24 8.9
Chitosan-thioglycolic acid 27 4 5

Таблица 1. Сравнение на мукоадхезивните свойства на различни тиомери. Изпитванията за мукоадхезия са извършени чрез метода 
на въртящия се цилиндър. Съотношение на подобрение = времето за адхезия на тиомера спрямо времето за адхезия на съответния 

немодифициран полимер.
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коадхезивните свойства на тиомерите се подобряват 
значително. Резултатите от изпитванията за мукоад-
хезия са показани в Таблица 1.

Контролирано лекарствено освобождаване
Контролираното освобождаване на лекарствени 

вещества от полимерни матрици в повечето слу-
чаи е есенциално за увеличаване на скоростта на 
резорбция, съответно на бионаличността. Кохезив-
ните свойства и стабилността на полимерната мре-
жа по време на планирания период на лекарствено 
освобождаване в повечето случаи е предпоставка 
за постигане на контролирано освобождаване. Ти-
омерите притежават относително високи кохезивни 
свойства. Например матричните таблетки съставе-
ни от тиолатна полиакрилова киселина са стабилни 
за повече от 48 часа в симулирана интестинална теч-
ност без да се наблюдава видима ерозия. Тиолните 
функции на тиомерите им позволяват да образуват 
външни и вътрешномолекулни дисулфидни връзки. 
Омрежването на тиомерните вериги водят до висо-
ка стабилност на полимерната верига. Следовател-
но, тиомерите, които се използват като лекарствени 
матрици, е показано че осигуряват почти нулев по-
рядък на освобождаване на лекарствени вещества 
като инсулин (8). Причината за поддържащо осво-
бождаване е омрежването в матричната таблетка, 
което гарантира една заздравена триизмерна поли-
мерна мрежа, водеща до контролирано освобожда-
ване. Следователно тиол/дисулфидните обменни 
реакции между инсулин и тиолатния полимер могат 
да се изключат. Освен поддържащо освобождаване 

на хидрофилни лекарствени макромолекули в про-
дължение на много часове, също така обаче и бързо 
лекарствено освобождаване в рамките на няколко 
минути може също така да се гарантира (16).

Свойства, увеличаващи пърмишъна
Стратегиите за преодоляване на абсорбционна-

та бариера най-общо се базират на едновременното 
администриране на ниско молекулни и полимерни 
пърмишън инхансери. Различни класове малки мо-
лекули са показани, че са полезни при подобрява-
нето на пърмишъна през интактни епителни мем-
брани като например мастни киселини със средна 
дължина на веригите. Някои от тях обаче могат да 
предизвикат увреждане на мукозата или дори да 
преминат в системното кръвообращение поради ни-
ската им молекулна маса, което може да доведе до 
системни токсични ефекти.

Тиомерите също така показват някои предим-
ства в сравнение с ниско молекулните инхансери 
като допълнително силно изразени мукоадхезивни 
свойства, които им позволяват да останат концен-
трирани на мястото на лекарствената резорбция. 
Нещо повече, тъй като високо молекулните поли-
мери не се резорбират от мукозните бариери, сис-
темни странични ефекти могат да се изключат (20). 
Различните тиомери притежават силно изразени 
пърмишън инхансер ефекти. Резултатите от изслед-
ванията на пърмишъна са показани в Таблица 2.

Ензим инхибиращи свойства
В случай на приложение на пептиди, ензимна-

та деградация върху мукозните мембрани може да 

Пърмишън Инхансер Изпитвано 
Съединение

Подобрение
Съотношение 

(Papp тиомер/Papp 
немодифициран 

полимер като 
контрола)

Коефициент на 
Пермеабилитет 

[Papp*10-6 (cm/sec)]

Chitosan-4-thiobutylamidine rhodamine 1.8 1.5 ± 0.7
Chitosan-4-thiobutylamidine/GSH rhodamine 3.6 3.0 ± 1.2
Chitosan-Cysteine bac-FITC signif. n.a.
poly(acrylic acid)-homocysteine Na-Flu 2.4 5.9 ± 1.97
Polycarbophil-cysteine LMWH 1.1 0.19 ± 0.04
Polycarbophil-cysteine/GSH LMWH 2.2 0.39 ± 0.02
Polycarbophil-cysteine/GSH bac-FITC 2.06 9.94 ± 0.82
Polycarbophil-cysteine/GSH Na-Flu 2.93 14.64 ± 0.93
Polycarbophil-cysteine Na-Flu 1.57 5.27 ± 0.11 

Съкращания: bac-FITC: flucorescein-isothiocyanate labelled bacithracin, LMWH: low molecular weight heparin, Na-Flu: sodium 
fluoresceine, rhodamine: rhodamine 123.

Таблица 2. Пърмишън подобряващи свойства на тиомери в сравнение със съответните немодифицирани полимери изследвани 
върху прясно изрязана интестинална мукоза от морски свинчета 
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се смята за една от основните причини за лошата 
бионаличност на такъв тип хидрофилни макро-
молекули. В следствие на това, разработването на 
системи за лекарствено пренасяне, които имат про-
тективен ефект спрямо секретиращи и мембранно 
свързани ензими, е от голяма полза. Две основни 
стратегии са разработени: Прибавянето на ниско 
молекулни ензимни инхибитори, както и употреба-
та на полимери имащи ензим инхибиращи свойства. 
Тъй като ниско молекулните ензимни инхибитори 
се разреждат съществено в гастроинтестиналния 
тракт и в много случай се резорбират по-бързо от 
самите пептиди, тяхната ефективност остава под 
въпрос. В допълнение различни системни токсич-
ни странични ефекти както и механизми на обратна 
регулация може да доведат до увеличена ензимна 
активност, която не може да се избегне. Тиомерите 
са обещаващи кандидати от групата на полимери-
те с ензим инхибиращи свойства. Инхибиторните 
свойства на полиакрилатите върху интестинални 
протеази са били най-напред докладвани от Hutton 
et al. (14). В последващи проучвания е показно, че 
polycarbophil и carbomer 934P са силни инхибитори 
на протеолитичните ензими trypsin, a-chymotrypsin 
и carboxypeptidase A. Чрез ковалентното закачване на 
цистеин към поликарбофил, инхибиторният ефект 
на полимера към aminopeptidase N, carboxypeptidase 
A, carboxypeptidase B и chymotrypsin са значител-
но подобрени (4). Подобрените ензим инхибира-
щи свойства на тиолатните полимери могат да се 
обяснят с инхибиторния ефект на самия L-cysteine 
спрямо carboxypeptidase A, carboxypeptidase B и 
aminopeptidase N поради свързването на Zn2+ йон от 
ензимната структура (5).

Тиомерни системи  
за лекарствено доставяне

Лекарствените форми съдържащи тиомери са 
предимно под формата на матрични таблетки и 
микрочастици. В случай на матрични таблетки, по-
висока стабилност на системата за доставяне може 
да се получи поради факта, че тиолатните полиме-
ри са способни да формират дисулфидни връзки в 
полимерната мрежа. Процесът на омрежване на 
тиомерните вериги може да доведе до по-здрава 
триизмерна полимерна мрежа, което ще доведе до 
по-контролирано лекарствено освобождаване. Про-
цесът на омрежване може да се контролира чрез на-
гласяване на полимерния разтвор до определено pH 
преди лиофилизация (12), както и чрез добавяне към 
състава на таблетките на определено количество за-
харни алкохоли като манитол. Ако полимерите се 

използват като лекарствени матрици за таблетки, 
полимерите формират гелен слой след като влязат 
в контакт с течностите на мукозните мембрани. За 
да се гарантира набъбването на перорално прило-
жените таблетки върху интестиналната мукоза, таб-
летките се ентеро-обвиват (19) и в случай на тарге-
тиране на системите за доставяне на лекарството в 
стомаха, обвиването на таблетките с триглицериди е 
показано, че е достатъчно да осигури набъбване на 
лекарствената форма след като веднъж е достигнала 
стомаха.

Микрочастициите per se показват удължено вре-
ме на престой върху мукозните мембрани в сравне-
ние с еднодозните лекарствени форми (10).

Времето на престой върху тези мембрани допъл-
нително се подобрява когато имат мукоадхезивни 
свойства. Поради имобилизицията на тиолни групи 
върху микрочастиците, мукоадхезивните свойства 
се подобряват значително. Например, микрочасти-
ците на база полиакрилова киселина-цистеин са се 
оказали 14 пъти по-мукоадхезивни върху интести-
налната мукоза в сравнение с частиците с немоди-
фициран полимер (16).

Тиомерните микрочастици могат да се пригот-
вят с различни техники като емулсионен метод с 
последващо изпаряване на разтворителя или чрез 
ултрасмилане. Поради формирането на дисулфид-
ни връзки между частиците, те не се разпадат във 
физиологични условия. В допълнение може да се 
постигне контролирано освобождаване.

Доказателства за концепцията

Перорално приложение на калцитонин
Guggi et al. (13) са оценявали таблетки с калци-

тонин на база тиолатен хитозан. Формулирани са 
състави таргетиращи стомаха и тънките черва. Ле-
карствената система за доставяне се състои от кал-
цитонин, по избор пърмишън медиатор редуциран 
глутатион и някои полимерни конюгати с ензим ин-
хибиращи свойства с цел да се подобри протектив-
ния ефект на матричната система спрямо ензимното 
разграждане. 

Различните системи за пренасяне на база калци-
тонин са администрирани перорално на плъхове и 
след което са определени серумните нива на калций.

Пероралното приложение на калцитонин в раз-
твор на аскорбинова киселина и контролни таблет-
ки съдържащи немодифициран хитозан са довели 
до несигнификантен ефект. Калцитонин включен в 
матрични таблетки от тиолатен хитозан са довели 
до повече от 5% намаление на плазмените нива на 
калций. Таблетките с хитозан съдържащи редуци-
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ран глутатион дори са показали по-висока фармако-
логична ефикасност в сравнение с таблетки съдър-
жащи chitosan-4-thiobutylamidine но без пърмишън 
медиатор. Най-високата фармакологична ефикас-
ност е постигната с лекарствена система таргетира-
ща стомаха. Нивата на калций са намаляли повече 
от 10% (13). 

Перорално приложение на инсулин
Marschütz et al. са разработили таблетки с ин-

сулин на база тиолатен polycarbophil-cysteine съ-
държащи ензимни инхибитори като еластатин и 
инхибитор на Bowman-Birk, които са ковалентно 
свързани с карбоксиметилцелулоза. Тази формула-
ция с инсулин е довела до максимално намаление 
на кръвната захар с 36% и ефектът е продължил за 
повече от 80 часа (19). В друго проучване Caliceti 
et al. са формулирали инсулинови таблетки на база 
полиакрилова киселина-цистеин като лекарствена 
матрична система. След перорално приложение на 
диабетични мишки, тези таблетки довеждат до на-
маление на кръвната захар с почти 60% като ефек-
та продължава в рамките на 20 часа. Резултатите от 
това проучване са показани на Фиг. 3. (7).

Перорално приложение на ниско молекуля-
рен хепарин

Нискомолекулният хепарин все още трябва да 
се администрира със субкутанни инжекции, които 
са доста често болезнени. Следователно перорал-
ното приложение на хепарин ще осигури по-висо-
ка терапевтична ефикасност и по-голям комфорт за 
пациентите. Поради относително големия размер и 
негативни заряди, гастроинтестиналната резорбция 
след перорално приложения е изключително лоша. 
Опитите са базират основно на употребата на пър-
мишън инхансер системи като органични бази или 
киселини. За съжаление повечето от тях са неус-
пешни тъй като пърмишън инхансерите се резорби-
рат много по-бързо от гатсроинтестиналния тракт 
отколкото самото лекарство (15).

Беше оценен потенциала на тиомерите за перо-
рално приложение на нискомолекулен хепарин. In 
vivo проучвания с различни състави с перорален 
хепарин са показали статистически несигнификан-
тен ефект. Сигнификантен ефект на хепарин при-
ложен перорално се получава чрез използването на 
тиолатна полиакрилова киселина, както е показано 
на фиг. 4. Постигна се абсолютна бионаличност от 
19.9±9.3%. Контролни таблетки на хепарин и немо-
дифицирана полиакрилова киселина показаха леко 

Фигура 3. Намаление на кръвните нива на кръвната захар при 
диабетични мишки след перорално приложение на таблетки 
с пегилиран инсулин (○) и пегилиран инсулин в разтвор (▲). 
Всяка точка представлява средната стойност ± SD от десет 

експеримента. (Адаптирано от Caliceti et al., 2004).

Фигура 4. Сравнение на профилите на концентрация на 
хепарин в плазма след перорално приложение на таблетки 
poly(acrylic acid)-cysteine и  glutathione съдържащи хепарин 

(▲) и таблетки съдържащи немодифицирана poly(acrylic acid) 
(○) (Адаптирано от Kast et al., 2003). 
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увеличение на бионаличността, която се определи 
като 5.8±1.4%. 

Назално приложения на човешки растежен 
хормон (hGH)

Разработен е състав на воден назален гел, кой-
то се състои от тиолатен polycarbophil-cysteine, 
glutathione и hGH във финална концентрация съот-
ветно от 0.3%, 0.5% и 0.6% (m/v). Контроли с 0.3% 
(m/v) гел с polycarbophil-cysteine и физиологичен 
разтвор са приготвени, съдържащи същото количе-
ство hGH. 

Системата за доставяне на база назален гел от 
Polycarbophil-cysteine/glutathione/hGH са довели до 
сигнификантно по-висока плазмена концентрация 
на hGH в сравнение с двете контроли, както е по-
казано на Фиг. 5. В допълнение, гелната тиомерна 
система за доставяне е довела до увеличаване на 
ефикасността на hGH (18).

Заключение

Поради имобилизирането на тиолатни групи на 
полимерни ексципиенти като хитозан и полиакри-
лати, техните мукоадхезивни, ензим инхибиращи 
и свойства на пърмишън инхансери се подобряват 
значително. В сравнение с пероралната лекарствена 
система за доставяне съдържаща нетиолатни поли-
мери, ефикасността на системите за пренасяне съ-
държащи тиолатни полимери е значително по-висо-
ка. Бяха предоставени доказателства за концепцията 

за различни лекарствени хидрофилни макромолеку-
ли включени в различни видове тиомери. 

Въз основа на тези резултати, тиомерите изглеж-
да, че представляват една многообещаваща нова 
генерация от мултифункционални полимери за не-
иванзивно приложение на хидрофилни лекарствени 
макромолекули. Фармацевтични компании, които 
вече използват тази нова технология, са MucoBiomer 
GmbH, Leobendorf, Austria (www.mucobiomer.com) и 
ThioMatrix, Innsbruck, Austria (www.thiomatrix.com).

Потвърждение на потенциала на тиомерната 
технология са издадените почти 500 статии от около 
50 различни изследователски групи, доказващи пре-
възходството на тиомерите пред съответните немо-
дифицирани полимери. 

Освен това, първият търговски лекарствен 
продукт съдържащ thiomer (Lacrimera®; Croma - 
Pharma) вече достигна Европейския и Канадския 
пазар през последните години (22). 
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РЕЗЮМЕ
Утеринните лейомиоми са най-честите доброкачествени тумори при жени. Най-честите 

симптоми включват абнормно маточно кървене, дисменорея, тазова болка и инфертилитет. Между 
25 и 50% от пациентките с лейомиоми подлежат на хирургично лечение – хистеректомия или 
миомектомия. В последните години се търсят все повече начини за фармакологично повлияване 
на туморите. Класическите лекарства за контрол на миомите са прогестини и комбинирани 
орални контрацептиви. Значим напредък в терапията на маточните лейомиоми е използването 
на агонисти и антагонисти на гонадотропин освобождаващия хормон, както и на селективните 
модулатори на прогестероновите рецептори. За всички тях съществуват множество проучвания, 
доказващи ефективността им. Настоящият обзор обединява информация за всички терапии, които 
се използват в момента за контрол на заболяването.

Ключови думи: фармакотерапия, утеринни лейомиоми

ABSTRACT
Uterine leiomyomas are the most common benign tumors in women. The main symptoms include abnormal 

uterine bleeding, dysmenorrhea, pelvic pain and infertility. Between 25 and 50% of patients with leiomyomas 
undergo surgical treatment - hysterectomy or myomectomy. In recent years, more ways for pharmacologic 
treatment of these tumors are being sought. The classic drugs to control fibroids are progestins and combined 
estrogen-progestin drugs. Significant advances in the treatment of uterine leiomyomas have been the use 
of gonadotropin-releasing hormone agonists and antagonists, as well as selective progesterone receptor 
modulators. There are many studies proving their effectiveness. This review brings together information on all 
therapies currently used to control the disease.

Keywords: pharmacotherapy, uterine leiomyomas

Въведение

Утеринните лейомиоми са най-честите доброка-
чествени тумори при жени. Честотата им до 50-го-
дишна възраст достига 70% при жени от европе-
идната раса и 80% при жени от афро-американски 
произход (1). Причината за появата им все още не е 
напълно изяснена (2). Смята се, че процесът започва 
от една клетка на миометриума, която се отклоня-
ва от нормалните сигнални пътища на развитие (3). 

Като цяло, етиологията на тези тумори е комплекс-
на и включва генетични, хормонални и биологични 
фактори. Лейомиомите са естроген-зависими тумо-
ри, които експресират определени рецептори за ес-
троген и прогестерон, различни от тези на клетките 
на нормалния миометриум (4). Най-честите симп-
томи включват абнормни маточни кръвотечения, 
дисменорея, болка, несвързана с менструация, ин-
фертилитет и др (5).
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логическо отражение върху оперираните. Към мо-
мента има голям брой лекарствени препарати, които 
осигуряват запазване на фертилитета и избягване на 
инвазивните процедури, а същевременно осигуря-
ват ефикасност и имат минимални странични ефек-
ти (9).

Цел

Целта на този обзор е да обобщи информацията 
за фармакологично лечение на лейомиоми от раз-

Поради високата им честота в женската патоло-
гия, лейомиомите са били обект на множество оп-
ити за лечение през годините (6). Някои от тях се 
отдалечават от традиционната медицина и липсват 
научни доказателства за ефективността им (6, 7). 
Освен това, миомите са водеща причина на хисте-
ректомия, което спомага това да е третата най-честа 
хирургична интервенция в световен мащаб (8). Тази 
опция е неприемлива за жени, които все още не 
са изпълнили репродуктивните си планове. Освен 
това, премахването на матката има сериозно психо-

Фиг. 1. Алгоритъм за лечение на утеринни лейомиоми (източник: Българското дружество по Акушерство и гинекология)
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лични източници, като се включат както класиче-
ските лекарства, така и новите. Крайната цел е да 
се открият доказателства за тяхната ефективност в 
повлияването на симптомите на миомите.

Методология

Беше направено обстойно търсене в базите данни 
PubMed, Scopus и Google Scholar по ключови думи 
„leiomyoma“, „uterine fibroids”, „pharmacologic“ и 
„treatment“. В обзора се включва и алгоритъмът за 
лечение, предложен от Българското дружество по 
Акушерство и гинекология (Фигура 1).

Нехормонално лечение

Нестероидни противовъзпалителни сред-
ства (НСПВС)

НСПВС се използват от години за повлияване на 
дисменорея и абнормно маточно кървене. Те блоки-
рат ензима циклооксигеназа и спират продукцията 
на простагладини. Ефективността им по отношение 
на контрола на кървенето е по-добра от плацебо, но 
е по-малка в сравнение с други препарати (10). Ран-
домизирано контролирано проучване показва 36% 
намаляване на абнормното утеринно кръвотечение, 
но няма значимо повлияване при кръвотеченията, 
дължащи се на миоми (11).

Транексамова киселина
Транексамовата киселина предотвратява фи-

бриновата деградация като компетативно блокира 
лизин-свързващите места в плазминогена. Ефи-
кастността й за лечение на лейомиома-асоциирано 
кървене е спорна (12). Важно е да се каже, че из-
ползването й повишава риска от некроза и инфаркт 
на лейомиомата, което би довело до болка и потен-
циално инфектиране на мястото (13). Американ-
ската агенция по храните и лекарствата е одобрила 
използването на транексамова киселина за лечение 
на утеринно кървене, свързано с овулаторни нару-
шения, но не и поради лейомиома (14).

Хормонално лечение

Комбинирани орални контрацептиви (КОК)
До неотдавна се смяташе, че КОК са рисков фак-

тор за развитие на утеринни фиброиди. Днес анали-
зите отричат това твърдение и сочат 17% намалява-
не в случаите на миоми при жените на дългосрочна 
терапия (15). КОК могат да действат в две направ-
ления – да предотвратят появата на миоми и да по-
влияят вече съществуващи такива (16). И за двете 
твърдения има доста противоречиви данни (17-19). 

За момента може да се каже, че краткосрочният 
прием на КОК се препоръчва при тежко кръвотече-
ние, причинено от миоми, тъй като те потискат ен-
дометриалната пролиферация. Въпреки това, те ня-
мат ефект върху намаляване на размера и обема на 
миомите (13, 20). Фактът, че много нови лекарства 
превъзхождат КОК по отношение на лечението на 
лейомиоми на матката, не бива да е причина за отри-
чането им като възможност за лечение. Те са лесно 
достъпни, имат ниска цена и се приемат през устата, 
което ги прави удобни за използване от пациентките 
(21). 

Прогестини
Прогестините имат инхибиторен ефект върху 

пролиферацията на ендометриума и поради това 
отдавна се използват за лечение на перименопауза-
лнни кръвотечения и кръвотечения, свързани с ен-
дометриална хиперплазия (9). Проучванията върху 
използването им в случаи на утеринни лейомиоми 
са противоречиви – някои показват свиване на тумо-
ра при лечение, а други – уголемяване (22-24). 

Влиянието на прогестините върху миомите има 
две страни – те стимулират растежа им чрез пови-
шаване на експресията на EGF и Bcl-2, а го инхи-
бират чрез потискане на инсулиноподбния растежен 
фактор (25). Този двойствен ефект може да доведе 
до хистопатологични промени, подобни на лейоми-
осаркома или други малигнени тумори на гладката 
мускулатура (9).

Ароматазни инхибитори
Те потискат активността на ензима ароматаза, 

който е отговорен за превръщането на андрогените 
в естрогени. Клетките на утеринните лейомиоми 
секретират естрогени под влиянието на ароматаза и 
това е причината за използването на тези препарати 
за лечението им (26). Няколко проучвания посочват 
добър отговор към лечение с ароматазни инхибито-
ри (27,28). Рандомизирано проучване, сравняващо 
ефективността на ароматазния инхибитор летрозол 
с агониста на гонадотропин освобождаващия хор-
мон (GnRH-а) трипторелин, показва намаляване на 
обема на туморите в еднаква степен при лечение с 
двата препарата (29). В групата на използвалите ле-
трозол са регистрирани по-малко странични ефекти 
и са избегнати първоначалните проблеми, свързани 
с лечение с GnRH-a.

Аналози на гонадотропин освобождаващия 
хормон (GnRH-a)

Гонадотропин освобождаващият хормон стиму-
лира отделянето на фоликулостимулиращия и луте-
инизиращия хормон от хипофизата, които от своя 
страна стимулират продукцията на полови хормони 
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от яйчника. Терапиите, контролиращи отделянето 
на гонадотропни хормони, са ключови в лечението 
на хормон-зависими заболявания, каквито са лейо-
миомите на матката.

GnRH-а предизвикват състояние на хипоестро-
генизъм, характерно за менопаузата, което води до 
бързо намаляване на обема на лейомиомите (14). 
Въпреки добрия им ефект върху туморите, те са 
свързани и с редица нежелани реакции - промени в 
настроението, вагинална сухота, промяна в липид-
ния профил, депресия, топли вълни, урогенитална 
атрофия и загуба на костна плътност (30,31). Всич-
ки положителни и негативни ефекти на GnRH-a 
са обратими и продължават докато тече лечението 
(21,32).

Обзор на 26 рандомизирани контролирани про-
учвания доказват ефективността на GnRH-а върху 
туморите преди хистеректомия или миомектомия 
(33). Отбелязва се подобряване на нивото на хемо-
глобин и обема на миомите. Освен това, приложени 
предоперативно, те намаляват продължителността 
на операцията, кръвозагубата и нуждата от кръво-
преливане. 

Голямо проучване, свързано с редуциране на раз-
мерите на лейомиоми при терапия с GnRH-a, срав-
нява ефективността на лепролид ацетат и плацебо 
(34). Регистрирано е 36% намаляване на размера на 
миомите след 12-седмично лечение и 45% намаля-
ване при 24-седмично лечение с 3,75мг лепролид 
ацетат. 24-седмици след прекъсването на лечението 
лейомиомите възвръщат първоначалния си размер.

Поради значимите странични ефекти, до които 
води дългосрочната употреба на GnRH-a, Амери-
канската асоциации по акушерство и гинекология 
препоръчва употребата на лепролид ацетат да се 
ограничи до жените със симтоми, на които предстои 
операция в рамките на шест месеца (30,35). При 
нужда от по-дълго лечение, се препоръчва намаля-
ване на дозата и включване на допълнителна хор-
монална терапия за предотвратяване на нежеланите 
реакции.

Антагонисти на гонадотропин освобожда-
ващия хормон (GnRH-антагонисти)

GnRH-антагонистите не се използват рутинно 
в лечението на утеринни лейомиоми (26). Основно 
предимство, което имат пред GnRH-a е липсата на 
flare-up ефект и по-бързото повлияване на миоми-
те. Рандомизирано проучване с две рамена – плаце-
бо и цетрореликс, показва значимо намаляване на 
туморите при пациентките, лекувани с GnRH-ан-
тагониста в продължение на четири седмици (36). 
Липсват проучвания относно дългосрочния прием 

на GnRH-антагонисти. Един от проблемите при тях-
ната употреба е приложението им само като инже-
кционен разтвор и нуждата от приложение на всеки 
1 до 4 дни, поради липсата на депо форми (14).

Селективни модулатори на прогестеронови-
те рецептори (СМПР)

СМПР са структурно сходни с антипрогестина 
мифепристон, но могат да действат както като аго-
нисти, така и като антагонисти. Тези лекарствени 
препарати са обещаваща терапия за контрол и ле-
чение на утеринни лейомиоми и множество проуч-
вания са провеждани за доказване на тяхната ефек-
тивност.

Рандомизирано проучване сред 129 жени показ-
ва добър контрол на абнормно маточно кръвотече-
ние след 12-седмично лечение с асоприснил в доза 
5-25мг (37). Също така се отбелязва намаляване на 
обема на туморите с 36% и минимални нежелани 
реакции.

Друг СМПР улипристал в дози 5 и 10 мг е срав-
нен с ефективността на GnRH-a лепролид (37). След 
три месеца е установено подобрение в маточното 
кръвотечение с 90% в групата с 5 мг улипристал, 
98% в групата с 10мг улипристал и 89% в групата, 
лекувана с лепролид. Намаляването на обема на ту-
мора е било съответно 36%, 42% и 53%. 

СМПР имат висок потенциал да бъдат използ-
вани за лечение на маточни лейомиоми. Пред да бъ-
дат официално вписани в алгоритъма на лечение на 
тези тумори трябва да се събере още информация 
относно дългосрочния им ефект върху маточните 
структури (26).

Дискусия

Високата честота на утеринните лейомиоми по-
казва, че тяхното лечение трябва да бъде прецизно, 
добре контролирано и индивидуализирано спрямо 
особеностите на пациентките. Лекуващите специа-
листи трябва да познават възможностите на различ-
ните медикаментозни терапии, техните особености 
и не на последно място страничните им ефекти. 
Винаги трябва да се вземат предвид проявените 
симптоми, възрастта на жените и тяхното желание 
за репродукция. Важно е да се определени дали па-
циентката ще бъде лекувана само фармакологично 
или е необходимо редуциране на тумора за бъдеща 
хирургична интервенция. Няма консенсус относно 
зависимостта на размера и скоростта на тумора и 
нуждата от оперативна намеса. Затова решението 
за типа на лечението и евентуалната му промяна с 
течение на времето се взима от лекуващия лекар за 
всеки индивидуален случай.
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Заключение

Фармакологичната терапия на утеринните лейо-
миоми дава възможност за подобряване на симпто-
матиката и запазване на възможностите за репро-
дукция. Съществуват различни препарати, които 
се използват в практиката или са все още в етап на 
клинично проучване. Към момента най-добър ефект 
за намаляване размерите на тумора и купиране на 
симптомите показват GnRH-a и СМПР. Кое лекар-
ство ще бъде използвано обаче зависи от избора на 
лекаря, чиято задача е да прецени каква е целта на 
лечението, каква би била ефективността му и дали 
има нужда от оперативна намеса.
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РЕЗЮМЕ
Антибиотичната резистентност представлява огромно предизвикателство пред човечеството, 

засягащо пряко здравето на човека и на животните. Важността на проблема се подсилва от 
факта, че в близките 10-15 години не се очаква въвеждане на нови ефективни антибиотици, 
като въздействието на антибиотичната резистентност върху здравето се очаква да се увеличи 
експоненциално през следващите десетилетия. 

На този фон различни източници описват значително увеличение на употребата на антибиотици 
по време на COVID-19 пандемията, което крие опасност от силно благоприятстване на развитието 
на високо резистентни микроорганизми. Това може значително да влоши крехкото състояние на 
спешните пациенти посещаващи интензивни отделения. 

Този обзор разглежда публикувани данни за употребата на антибиотици по време на COVID-
пандемията и риска от повишаване на антибиотичната резистентност, до което това може да 
доведе.  Това е проблем, на който трябва да се обърне сериозно внимание, за да не се окаже така, че 
битката с COVID-19 води до поява на друга заплаха за човечеството. 

Ключови думи: Антибиотична резистентност, COVID-19

ABSTRACT
Antibiotic resistance represents a huge challenge to mankind, directly affecting human and animal health. 

The importance of the problem is reinforced by the fact that no new effective antibiotics are expected to be 
introduced in the next 10-15 years, and the impact of antibiotic resistance on health is expected to increase 
exponentially in the coming decades.

Various sources describe a significant increase in the use of antibiotics during the COVID-19 pandemic, 
which hides a danger of the development of highly resistant microorganisms. This can have a negative impact 
on the fragility of emergency patients attending intensive care units.

This review examines published data on the use of antibiotics during the COVID pandemic and the risk of 
increasing antibiotic resistance that this may lead to. This is a problem that needs to be taken seriously so that 
the battle with COVID-19 does not lead to another threat to humanity.

Keywords: Antibiotic resistance, COVID-19
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зистентност представлява способността на бактери-
ите да устояват на действието на антибиотика. Го-
ляма част от бактериите са естествено резистентни 
към определени антибиотици - вродена или наслед-
ствена резистентност. По-големият проблем се поя-
вява когато бактерии, нормално чувствителни към 
антибиотици, се превръщат в резистентни, в резул-
тат на адаптация чрез генетична промяна (придоби-
та или вторична резистентност). Когато микробна 
популация бъде изложена на действието на даден 
антибиотик, чувствителните микроорганизми за-
гиват, оставяйки след себе си само тези, които са 
резистентни на селективния антибиотичен натиск. 
Тези нечувствителни бактерии могат да предадат 
своите гени за резистентност на поколението си в 
процеса на размножаване (увеличават се в логари-
тмична прогресия на всеки 20 минути) или на дру-
ги бактерии чрез различни генетични механизми за 
пренос на ДНК (главно чрез конюгация), когато ге-
ните са разположени на извънхромозомни генетич-
ни елементи: плазмиди, транспозони, интегрони. В 
този случай най-често се придобива множествена 
лекарствена устойчивост - към няколко или дори 
почти всички антибиотици. Полирезистентността 
може да се дължи също на други механизми: неп-
ропускливост на клетъчната обвивка, активиране на 
ендогенни системи, ефлукс и др. Веднъж селектира-
ни, устойчивите бактерии и гените за резистентност 
продължават да се разпространяват епидемично, 
като особено интензивен е процесът на разпростра-
нение в големите болници и животновъдните фер-
ми. Резистентните бактерии обичайно попаднат в 
индивида при директен контакт от контаминирана 
външна среда, пациенти, медицински персонал, при 
инвазивни медицински процедури или чрез храна-
та (по същите епидемични механизми на предаване 
на инфекциозните причинители: въздушно-капков, 
контактен, фекално-орален, трансмисивен), или мо-
гат да се развият в хода на антибиотичната терапия 
(2).

Антибиотичната резистентност представлява 
огромно предизвикателство пред човечеството, за-
сягащо пряко здравето на човека и на животните. В 
резултат на нейното разрастване и появата на ми-
кроорганизми, резистентни на всички и/или почти 
всички антибиотици, АР е обявена от Световната 
здравна организация (СЗО) за глобална заплаха. 
Проблемът е изключително голям, тъй като в близ-
ките 10-15 години не се очаква въвеждане на нови 
ефективни антибиотици. В случай, че развитието и 
разпространението на АР не бъде ограничено, ак-
тивността на антибиотиците ще бъде загубена за 

Въведение – какво са антибиотиците

През 1928 г., плесен случайно замърсява петри 
в лабораторията на Александър Флеминг в Болни-
ца „Света Мария“ в Лондон. Наблюдателният учен 
открива, че тя произвежда вещество (пеницилин), 
което убива бактериите, които той изучава в този 
момент. В рамките на следващите 12 години Фле-
минг и неговите колеги превръщат тази находка в 
удивително за своето време лекарство, което дава 
по-голям шанс за оздравяване на пациенти с бак-
териални инфекции. Откриването и на други анти-
биотици води до революция в здравеопазването и 
фармацията, превръщайки се в основа на много от 
най-големите медицински постижения на двадесе-
ти век. Развитието на антибиотичното лечение дава 
възможност за лекуване на често срещани тежки 
състояния и смъртоносни заболявания като пневмо-
ния и туберкулоза (1).

Научният свят е единодушен, че антибиотиците 
дават началото на нова ера в развитието на здраве-
опазването и фармацията. Днес е невъзможно да си 
представим извършването на хирургичните интер-
венции, на трансплантациите, лечението на хема-
тологични и онкологични заболявания без антиби-
отици. Тази група лекарства вече повече от седем 
десетилетия са използвани успешно за лечение и 
профилактика на инфекциите и инфекциозните бо-
лести, като съществено променят благоприятната 
прогноза при тежките инфекции и способстват за 
подобряването на качеството на живота (2,3).

Антибиотична резистентност

Бактериите и другите патогени успешно мути-
рат и се развиват, за да могат да устоят на новите 
лекарства, които медицината използва в борба с тях. 
През последните години антибиотичната резистент-
ност (АР) все повече се превръща в голям проблем 
за човечеството. Темпът, с който се откриват нови 
антибиотици, се забавя драстично през последно-
то десетилетие, докато употребата на антибиотици 
постоянно нараства в Световен мащаб. И това е не 
само проблем, ограничен до бактериите, но и за 
всички микроорганизми, които имат потенциал да 
мутират и да направят наличните лекарства неефек-
тивни. АР заплашва много от най-важните меди-
цински постижения на човечеството (1).

Много скоро след навлизането на антибиотици-
те в практиката, е установено, че чрез процеси, по-
знати като генетична мутация и генетичен пренос, 
селекция и адаптация, микроорганизмите развиват 
свойството „резистентност”. Антибиотичната ре-
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бъдещите поколения. Причините за появата и раз-
пространението на микробната устойчивост са мно-
гобройни, като водещо значение имат излишната, 
нерационална употреба на антибиотици, организа-
цията на здравеопазването, социално-икономиче-
ските условия, културата на населението и осведо-
меността по проблема (4).

Лекарствено-резистентните бактерии (superbugs) 
убиват приблизително 700 000 човека на година, 
число, което расте експоненциално, тъй като антиби-
отичната резистентност расте и отслабва способнос-
тта за лечение дори на обикновени инфекции. Тре-
вожно голям брой инфекции стават все по-трудни, 
а понякога невъзможни за лечение, поради антибио-
тична резистентност. Последиците от това могат да 
доведат до бъдеще, където да не можем да лекуваме 
обикновени инфекции като пневмония, инфекции на 
уринарния тракт и инфекции при новородени. Сега 
има възможност да се предотврати тази потенциална 
катастрофа чрез силно ръководство, сътрудничество 
и инвестиции в мерки за противодействие на лекар-
ствената резистентност. Както ясно се видя през по-
следната година, предписването на антибиотици се 
увеличава значително по време на вирусната панде-
мия и често се използва неподходящо за лечение на 
вирусни инфекции. Това може да има дългосрочно 
въздействие върху наличието и употребата на анти-
биотици и потенциално върху резистентността към 
тях (5). Антибиотичната резистентност има пряко 
въздействие върху резултатите от лечението на па-
циентите, което може значително да повиши смърт-
ността, като песимистични прогнози предупрежда-
ват за приблизително 10 милиона смъртни случая на 
годишна база до 2050 г. и да надмина прогнозирана-
та смъртност от ракови заболявания (8,2 млн/година) 
(1). Антибиотичната резистентност има и сериозно 
въздействие върху икономиката. При сценарии с ви-
соко ниво на антибиотична резистентност Световна-
та банка предвижда до 2050 г. директните разходи за 
здравеопазване да стигнат до 1,2 трилиона долара и 
намаляване на БВП с 3,8% (6,1 трилиона долара) (6).

COVID-19

Първият случай на пациент с COVID-19 бе док-
ладван в Ухан в края на 2019 г. с посочен причини-
тел SARS-CoV-2 коронавирус. Първоначално пове-
чето нехоспирализирани пациенти не са получавали 
антибиотично лечение. От друга страна, антибиоти-
ци основно се използват за лечение на пневмония и 
са били предписвани на хоспитализираните случаи, 
въпреки че при малка част от пациентите има до-
казателства за бактериални инфекции. (7) Автори 

докладват, че 72% от хоспитализираните пациенти 
с COVID-19 получават антибиотично лечение, като 
само при 8% от тях има бактериални инфекции (8,9). 
Други автори посочват, че бактериалните коинфек-
ции се среща по-рядка отколкото при грипа. (10) 
Някои болници използват хидрохлорокин в комби-
нация с азитромицин за борба срещу самия вирус, 
въпреки че всякакви ползи, както и механизма на 
действие на комбинацията, не са доказани (11,12). 
COVID-пациентите, които са интубирани са изпра-
вени пред риск от вентилаторно-свързана пневмо-
ния, най-често с Enterobacterales, Staphylococcus 
aureus и неферментиращи бактерии. Пациентите на 
вентилация често получават терапевтична схема на 
лечение с повече от един антибиотик (13,14).

Заслужава си да се отбележи фактът, че висока-
та смъртност от вируса на грипа по време на пан-
демията от 1918 г. до голяма степен се обяснява с 
вторични бактериални пневмонии (15,16). В случай 
на респираторно вирусно заболяване като грип или 
COVID-19, както вродената, така и адаптивната ан-
тибактериална защита на организма се нарушава, 
патогенните бактерии се възползват от тази времен-
на слабост на физическата и имунологичната барие-
ра, за да причинят вторични бактериални инфекции, 
причинявайки по-лоши резултати и смъртоносни 
заболявания, особено при пациенти със съпътства-
щи заболявания (17).

COVID-19 и антибиотичната 
резистентност

Имайки предвид, че COVID-19 е вирусна ин-
фекция, пандемията значително засилва директния 
антибиотичен натиск на микроорганизмите (18). 
Както бе посочено по-горе 72% от хоспитализира-
ните пациентите с COVID-19 са получили антибак-
териално средство, докато едва 8% са имали съпът-
стваща бактериална инфекция (19). В допълнение, 
няколко вида антибиотици бяха предложени или из-
следвани за лечение на COVID-19 (18,19). От друга 
страна информацията за употребата на посочените 
антибиотици за лечение на COVID-19  е лесно дос-
тъпна за пациентите, както през интернет, така и 
през новинарските емисии и телевизионни програ-
ма. Голяма част от пациентите попадат и на фалши-
ви новини, лесно достъпни в интернет и социални-
те мрежи. Затруднението от страна на пациентите 
се засилва и от факта, че някои новини съдържат 
смесица от достоверна и невярна информация (20). 
Комбинацията от страх от COVID-19 и липсата на 
адекватно познание за употребата на антибиотици 
оказва пряко влияние върху достъпа на антибиоти-
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ци без рецепта, особено в страните с ниски и средни 
доходи, със слаби мерки за контрол на употребата 
на антибиотици и ограничен достъп до здравни 
заведения. В тази връзка се съобщава, че 68,9% от 
COVID-пациентите съобщават за употребата на ан-
тибиотици (основно азитромицин и цефтриаксон) 
преди постъпване в болница, с ниво на самолече-
ние от 33% (21). Освен това, COVID-19 доведе до 
експоненциален ръст на употребата на биоциди в 
световен мащаб, което може да доведе до бъдещо 
индиректно натиск допринасящ за антибиотичната 
резистентност (19). Тази опасност се увеличава в 
световен мащаб от началото на 2020 г. и може силно 
да благоприятства развитието на високо резистент-
ни микроорганизми, което от своя страна може зна-
чително да влоши крехкото състояние на спешните 
пациенти посещаващи интензивни отделения. Съ-
ответно, при пациенти с COVID-19 се съобщава за 
фатални ко-инфекции с изключително резистентни 
микроорганизми (22).

COVID-19 постави на фокус неуспешната под-
готовката и невъзможността за предотвратяване 
на потенциални пандемии. Докато Света се тресе 
от трагедията и икономическите последствия от 
COVID-19, има жизненоважни уроци, които е добре 
да се научат и прилагат в борбата срещу лекарстве-
ната резистентност. Неконтролираният ръст на ин-
фекциите свързани с лекарствената резистентност е 
тиха пандемия с дългосрочни последици за общест-
веното здраве и световната икономика. Сега, повече 
от всякога, правителствата имат възможността да 
направят сериозни инвестиции в начина, по който 
се подготвят и отговарят на антибиотичната резис-
тентност. Това може да доведе до трайни и дълго-
срочни ползи за хората и отделните държави (5).

Въздействието на антибиотичната резистент-
ност върху здравето се очаква да се увеличи експо-
ненциално през следващите десетилетия и може да 
подкопае постигането на някои от Целите за устой-
чиво развитие (Sustainable Development Goals), 
включително прекратяване на крайната бедност до 
2030 г. , намаляване на неравенството и осигурява-
не на устойчивост и сигурност на производството 
на храни и поминък. Загубата на човешки живот е 
дълбоко болезнено и често засяга най-уязвимите. 
АР вече се е превърнала в криза за общественото 
здраве в странни с нисък и среден доход. Надеждите 
и очакванията, които много майки имат към ново-
родените си деца, често са смазани от резистентни 
към лекарства инфекции. През 2015г. около 214 000 
новородени бебета са починали поради инфекции, 
устойчиви на антибиотици от първа линия (23).

Въпреки че представлява огромни предизвика-
телства, има надежда, че COVID-19 може да бъде 
поставен под контрол в рамките на няколко години, 
чрез предотвратяване и мониториране на инфекци-
ята, подобрено клиничните практики в болниците, 
тестване, лечение и ваксинации. За разлика от това, 
АР изисква дългосрочен, устойчив отговор, вклю-
чително ресурси, политическа воля и координация 
в множество сектори, от реформи на здравните и 
хранителните системи до подобрена превенция и 
контрола на инфекциите и дългосрочни усилия за 
научни изследвания и развитие (5).

Тъй като управлението на COVID-19 кризата 
става все по-зависимо от фармакологичните ин-
тервенции, рискът за ускоряване на развитието и 
разпространението на антимикробната резистент-
ност се увеличава (24). Приемът и изписването на 
пациенти от болниците са се увеличили драстич-
но през последната година поради пандемията на 
COVID-19. С хоспитализации, надвишаващи нор-
малния капацитет поради вируса, съчетани с нару-
шена имунна функция при пациентите, рисковете 
от коинфекции значително са се увеличили (25,26). 
Към момента в световен мащаб се провеждат над 
100 клинични изпитвания за тестване на лекарства 
за лечение на COVID-19, но засега няма одобрено 
лекарство (27).

Пропастта в цялостното разбиране за коинфек-
ции и коморбидност, причинени от COVID-19, води 
до бързо променящи се протоколи за лечение на бо-
лни, включително прилагане на множество лекар-
ства по целия свят (фиг. 1).

Използването на антипаразитни, антивирусни, 
антибактериални и противовъзпалителни лекар-
ства за предотвратяване на вторични инфекции при 
пациенти с COVID-19 по време на продължителна 
пандемия неизбежно ще предизвика бъдещи услож-
нения, включително влошаване на антимикробната 
и в частност антибиотичната резистентност. Това 
е от голямо значение, особено в светлината на по-

Фигура 1. Данни за лекарствена употреба  при лечение на 
пациенти с COVID-19 (24)
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следователната поява на мутации, които повишават 
пригодността на SARS-CoV-2, което води до повта-
рящи се вълни на COVID-19 заболеваемостта (28).

С използване на лекарства, които често се заме-
нят с нови терапевтични възможности (фиг. 1), стра-
хът от повишено развитие и разпространение на ан-
тибиотична резистентност се превръща в реалност. 
Нараства търсенето и злоупотребата с различни 
лекарства при лечението на COVID-19, независимо 
от оскъдността на научните доказателства (29). Това 
се влошава от публикуване на различни статии, без 
данните в тях да бъдат подложени на задълбочен 
анализ, както и прибързани препоръки от Светов-
ната здравна организация и различни центрове за 
контрол и превенция на заболяванията без да има 
достатъчно доказателства (30). Социалните медии 
също имат тревожна роля за увеличаване на попу-
лярността (както отрицателна, така и положителна) 
на някои лекарства, включително редица лекарствен 
продукти без доказани ефекти (31).

Развитието на високи резистентни бактерии по-
ради завишената употреба на антибиотици може да 
доведе до влошаване на прогнозата на усложнени-
те COVID -пациенти, лекувани в болниците. Вече 
има съобщения, че лекарствено-резистентни бакте-
рии, които причиняват сериозни коинфекции при К 
COVID-пациенти (22) и за съжаление вече има док-
ладвани смъртни случаи свързани с тях при болни 
пациенти (32).

Що се отнася до препоръките за употребата на 
антибиотици при пациенти със съмнение или по-
твърдена зараза с COVID-19, те се различават по 
държави, като някои препоръки насърчават прила-
гането на антибиотици при голяма част от пациен-
тите, особено защото не е добре разбрано как „пнев-
монията“ може да причини радиологични промени 
дори при асимптоматични пациенти в контекста на 
вирусна инфекция, поради което много документи 
препоръчват антибиотична терапия за пациенти с 
COVID-19 и пневмония (33). Важно е да се отбеле-
жи, че макролидните антибиотици (азитромицин) 

Таблица 1. Различни антибиотици изписвани на COVID-19 пациенти и данни за тяхната резистентност (35)

Предписани 
антибиотици при 
COVID-19

Антибиотична резистентност (позната) Брой пациенти и 
местоположение Общо

Azithromycin, 
Clarythromycin  
(macrolides)

Helicobacter sr., Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae,  
Streptococcus pyogenes

18% Ухан (25/138)

54/250 (22%)
32% Италия (17/53)
21% Испания (10/48)
18% Тайланд (2/11)

Moxifloxacin 
(fluoroquinolones)

Clostridium difficile, Mycobacterium 
tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae, 
Pseudomonas aeruginosa

64% Ухан (88/138)
127/205 (62%)

58% Ухан (39/67)

Ceftriaxone, 
Cefoxatime 
(cephalosporins)

ESBL-Producing Enterobacteriaceae,  
N. gonorrhoeae, P. aeruginosa

25% Ухан (35/138)

112/338 (33%)

32% Италия (17/53)
36% Франция (14/39)
46% Испания (22/48)
38% Хонг Конг (19/49)
45% Тайланд (5/11)

Piperacillin-
tazobactam, Oxacillin, 
Amoxicillin  
(penicillin-like)

ESBL-Producing Enterobacteriaceae, S. 
aureus, S. pneumoniae

51% Франция (20/39)
41/141 (29%)16% Италия (9/53)

25% Хонг Конг (12/49)

Linezolid 
(oxazolidinone)

Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus epidermidis

16% Италия (9/53)
18/101 (17%)

19% Испания (9/48)
Levofloxacin 
(quinolone) Escherichia coli 35% Испания (17/48) 17/48 (35%)

Meropenem 
(carbapenem)

Enterobacteriaceae sp.,  
Klebsiella pneumoniae 25% Хонг Конг (12/49) 19/49 (25%)
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са второто най-предписано лечение за COVID-19. 
Публикувани са и данни, че някои антибактериални 
средства, например teicoplanin (гликопептиден ан-
тибиотик), могат да бъдат обещаващи при лечение-
то на COVID-19, след като преди това са проявявали 
антивирусна активност срещу коронавируси (34).

Информация от различни проучвания от седем 
страни, показва антибиотиците, които са изписвани 
на пациенти с COVID-19. Информацията е система-
тизирана в Таблица 1. 

На фигура 2 могат да се видят групирани данни-
те от различните проучвания по тип антибиотик, 
като визуализира процента на тяхната употреба. 

Такава широка употреба на антибиотици трябва 
да се прави с прекомерно внимание, тъй като това 
е основен двигател за развитие на антибиотична 
резистентност (35). Група европейски клиницисти 
отбелязват, че е трудно да се отличи COVID-19 от 
бактериална пневмония, което означава, че някои 
пациенти, при които няма бактериална инфекция са 
получили антибиотици без причина (36). АР повли-
ява всички страни, но бремето е непропорционал-
но висок в страните с нисък или среден доход (1). 
Инцидентите при COVID-пациенти в тези страни 
се увеличава, което повдига сериозни притеснения 
свързани със слабостта на тяхната здравна система 
и ниското ниво на осведоменост от страна на паци-
ентите. Нарастващата в тези страни АР може да бъде 
засилена вследствие на COVID-19 пандемията (37). 
Препоръки за лечение на пациенти с COVID-19, ба-
зирани на обобщение на научни статии, публикува-
ни през януари 2021г., съветват антибиотичната те-
рапия на хоспитализирани пациенти със съмнение 
за бактериална коинфекция да не надвишава 5 дни 
след подобряване на симптомите на пациента (38). 

Заключение

Световната заплаха от антибиотична резистент-
ност ще продължи и след кризата предизвикана от 
COVID-19. Желателно е събирането на данни за 
разпространението на инфекции вследствие на АР 
преди и след избухване на COVID огнища. След 
това, на база на тези данни да се определят резис-
тентните патогенни. Сравнителни геномни анализи 
на клинични инфекциозни патогени преди, по вре-
ме и след пандемията са една потенциална възмож-
ност за изясняване на различните механизми седя-
щи в основата на придобиването на резистентност 
от бактериите. Повечето препоръки посочват важ-
ността от запазване на употребата на антибиотици 
само за най-тежко болните COVID-пациенти, както 
и ограничаването на антибиотичната терапия до 5 
дни. 

В заключение, трябва да отбележим, че е важно 
да бъдем предпазливи и бдителни, за да не се окаже 
така, че битката с COVID-19 да доведе до предиз-
викване на друга заплаха за човечеството.
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DO SACUBITRIL/VALSARTAN AFFECT NEUROCOGNITIVE FUNCTION?
Ralitsa Pancheva

Cardiology Clinic, Department of Internal Diseases, University Hospital Alexandrovska, Sofia 

РЕЗЮМЕ
Сакубитрил/Валсартан е ново лекарство, одобрено за лечение на сърдечна недостатъчност с 

намалена фракция на изтласкване NYHA II-IV през 2015 г. Макар че лекарството не успя да постигне 
първичната крайна точка при пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на 
изтласкване в проучването PARAGON-HF, бяха отбелязани подобрения в няколко вторични крайни 
точки. Валсартан е блокер на ангиотензиновите рецептори и сакубитрил е инхибитор на неприлизин. 
Неприлизин е ендопептидаза, която участва в разграждането на брадикинин, натриуретичните 
пептиди и адреномедулин. Неприлизиновата инхибиция от Сакубитрил води до повишени нива на 
вазоактивните пептиди, пониждено ниво на на вазоконстрикторите, задръжка на натрий и сърдечно-
съдово ремоделиране поради ексцесивната неврохуморална стимулация при недобре контролирана 
сърдечна недостатъчност. Предполага се, че неприлизин има роля в разграждането на бета-
амилоида в мозъка; Следователно, сакубитрил може теоретично да увеличи отлагането на бета-
амилоидни плаки в мозъка и потенциално да увеличи риска от болестта на Алцхаймер. Въпреки че 
предклиничните и клиничните проучвания показват обещаващи резултати за безопасност, тези 
проучвания имат кратко време за наблюдение и са ограничени в целеви популации. В съответствие 
с изискванията на Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA), в момента 
се провежда проспективна оценка на когнитивната функция при сърдечна недостатъчност в 
проучването PERSPECTIVE: ефикасност и безопасност на Entresto в сравнение с валсартан върху 
когнитивната функция при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и запазена фракция 
на изтласкване, което е многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо проучване, оценяващо 
дългосрочните неврокогнитивни ефекти и безопасност на сакубитрил / валсартан, а резултатите 
се очакват в началото на 2022 г.

Ключови думи: сакубитрил/валсартан, когнитивна дисфункция, бета амилоид

ABSTRACT
Sacubitril/valsartan is a new medication approved in 2015 for the treatment of New York Heart Association 

(NYHA) class II to IV heart failure with reduced ejection fraction. While the drug failed to meet the primary endpoint 
in patients with heart failure with preserved ejection fraction in the PARAGON-HF trial, improvements were 
noted in several secondary endpoints. Valsartan is an angiotensin receptor blocker and sacubitril is a neprilysin 
inhibitor. Neprilysin is an endopeptidase that degrades bradykinin, natriuretic peptides, and adrenomedullin. 
Neprilysin inhibition by sacubitril results in increased levels of vasoactive peptides, decreased vasoconstriction, 
sodium retention, and cardiovascular remodeling due to excessive neurohormonal stimulation in uncontrolled 
heart failure. Research has revealed that neprilysin inhibition may impact more than just cardiovascular targets. 
Neprilysin is an enzyme involved in the clearance of beta-amyloid peptides, proteins thought to contribute to 
development of Alzheimer dementia. Although pre-clinical and clinical studies have shown promising safety 
results, those studies have been heavily criticized for short monitoring time and targeted populations. In 
accordance with the requirements of the US Food and drug Administration (FDA), the ongoing Prospective 
Evaluation of Cognitive Function in Heart Failure: Efficacy and Safety of Entresto compared to Valsartan on 
Cognitive Function in Patients with Chronic Heart Failure and Preserved Ejection Fraction (PERSPECTIVE; 
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мембраносвързани гуанилциклаза сдвоени рецепто-
ри, което води до повишена концентрация на вто-
ричния посредник цикличен гуанозин монофосфат 
(цGMP), което може да доведе до вазодилатация, 
натриуреза и диуреза, повишена скорост на гломе-
рулна филтрация и бъбречен кръвоток, потискане 
на освобождаването на ренин и алдостерон, пони-
жение на симпатиковата активност, антихипертро-
фични и антифибротични ефекти [7].

Предклинични данни

Проучване от 2017 г. оценява теоретичния риск 
натрупването на бета-амилоид след продължително 
инхибиране на неприлизин поради известните опа-
сения относно Entresto®. Тестовете in vitro показа-
ха, че неприлизин и неговият активен метаболит са-
кубрилат е селективен за човешкият неприлизинов 
ген, който е отговорен за разграждането различни 
физиологично значими субстрати като предсър-
ден натриуретичен пептид, натриуретичен пептид 
от тип C и натриуретичен пептид от тип B, както 
и бета-амилоид. Предклинични проучвания, фоку-
сирани върху краткосрочните ефекти на сакубитрил 
/ валсартан върху клирънса на бета-амилоид от це-
реброспиналната течност на маймуни cynomolgus, 
както и концентрации на бета-амилоид в церебро-
спиналната течност, мозък и плазма при хора до-
броволци. Проучване, което оценява дългосрочните 
ефекти на Entresto при отлагане на бета-амилоид в 
мозъка на маймуни cynomolgus е проведено за срок 
от 39 седмици. Концентрации в цереброспиналната 
течност на сакубрилат, активния неприлизинов ин-
хибитор установени при примати са сходни с тези 
при здрави доброволци от други проучвания. Нива-
та на сакубрилат в цереброспиналната течност са 

Въведение

Сакубитрил, едно от активните вещества съ-
държащи се в лекарствения продукт Entresto®. Той 
е инхибитор на неприлизин, който се използва в 
комбинация с валсартан за лечение на сърдечна не-
достатъчност с намалена фракция на изтласкване 
(СНрФИ) [1]. Лечението със Сакубитрил/Валсартан 
е сред най-новите фармакотерапевтични подходи 
при СНрФИ [2]. Лекарството е една от модерните 
здравни технологии в световен мащаб използвано 
в борбата с това социално-значимо заболяване. Го-
товността за заплащане за фармакотерапия на сър-
дечната недостатъчност в България е оценена като 
висока в проучването проведено от Григоров и кол. 
през 2011 година [3].

Предполага се, че неприлизин има роля в раз-
граждането на бета-амилоида в мозъка, а натрупва-
нето на бета-амилоидни плаки е патогномонично за 
болестта на Алцхаймер [4,5,6]. Няколко проучвания 
показват, че полиморфизмите в гените, кодиращи за 
ензимът неприлизин са свързани с болестта на Ал-
цхаймер. Чрез инхибиране на неприлизин, сакуби-
трил теоретично може да доведе до повишени нива 
на бета-амилоид, което поражда безпокойството, че 
може да се наложи лекарите да наблюдават внима-
телно своите пациенти на Entresto® за потенциални 
неврокогнитивни странични ефекти.

Механизъм на действие

Сакубитрил/валсартан действа като ангиотен-
зин рецепторен неприлизинов инхибитор чрез ед-
новременно инхибиране на неприлизин (неутрална 
ендопептидаза; NEP) чрез LBQ657, активният ме-
таболит на предлекарството сакубитрил, и блоки-
ране на ангиотензин II тип-1 (AT1) рецептора чрез 
валсартан. Допълващите се ползи по отношение на 
сърдечносъдовата система на сакубитрил/валсар-
тан при пациенти със сърдечна недостатъчност се 
дължат на повишената наличност на пептиди, които 
се разграждат от неприлизин, като натриуритичен 
пептид (NP), от LBQ657 и едновременното инхи-
биране на ефектите на ангиотензин II от валсартан. 
NP проявяват своите ефекти чрез активиране на 

NCT02884206) multicenter, randomized, double-blinded trial is assessing the long-term neurocognitive effects 
and safety of sacubitril/valsartan, and results are expected in early 2022.

Keywords: sacubitril/valsartan, neurocognitive function, beta-amyloid

Фиг. 1. Активиране на продръг Сакубитрил до Сацубитрилат
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били достатъчни, за да инхибират неприлизин при 
маймуните cynomolgus. В краткосрочно 16-дневно 
проучване, концентрациите на агрегируем бета-
амилоид в цереброспиналната течност се повиша-
ват поради намален клирънс. Обаче след 39 седми-
ци липсват доказателстваза за свързани със саку-
битрил/валсартан микроскопски мозъчни промени 
или отлагане на бета-амилоид в мозъчната тъкан на 
маймуните cynomolgus [8]. Въпреки че това са обе-
щаващи резултати, не е ясно дали продължителното 
излагане на човешкия мозък и цереброспиналната 
течност на сакубитрил / валсартан може да причини 
промени в нивата на бета-амилоид, достатъчни да 
предизвикат отлагане на бета-амилоид.

Одобрение на лекарството от Американска-
та администрация за храни и лекарства (FDA)

Сакубитрил / валсартан е одобрен за клинична 
употреба при пациенти със сърдечна недостатъч-
ност и понижена фракция на изтласкване (СНрФИ) 
въз основа на проучването PARADIGM-HF, но в 
писмото си за одобрение Американската агенция 
по храните и лекарствата (FDA) поиска последващо 
изпитване [проспективната оценка на когнитивната 
функция при пациенти със сърдечна недостатъч-
ност: Ефикасност и безопасност на Entresto в срав-
нение с валсартан върху когнитивната функция при 
пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и 
запазена фракция на изтласкване (PERSPECTIVE); 
NCT02884206] за изясняване на дългосрочна невро-
когнитивна безопасност на инхибирането на непри-
лизин от сакубитрил. По закон FDA изисква Novartis 
да поведе клинично изпитване (а не неклинично 
или наблюдателно проучване) за идентифициране 
на „неочаквани сериозни рискове за когнитивна 
дисфункция ”при употребата на Entresto (сакуби-
трил / валсартан). Въз основа на подходящи науч-
ни данни, FDA конкретно поиска „многоцентрово, 
рандомизирано, двойно-сляпо и активно контроли-
рано проучване за оценка на ефектите на Entresto 
в сравнение с валсартан върху когнитивната функ-
ция“, използвайки „сравнителни неврокогнитивни 
въпросници и PET изображения“ при пациенти с 
хронична сърдечна недостатъчност със запазена 
фракция на изтласкване (HFpEF) [9].

Допълнителни проучвания

Има ограничени доклади за случаи, докумен-
тиращи развитието на психиатрични симптоми и 
неврокогнитивни дефицити, включително такъв с 
необяснима иначе вътречерепна загуба на обем в 
условията на скорошно започване на сакубитрил/
валсартан [10]. Малко ретроспективно кохортно 

проучване, обхващащо 102 пациенти, проследявани 
в продължение на 3 месеца, не установява разлики в 
когнитивните показатели с помощта на Mini-Mental 
State Examination между пациенти със сърдечна не-
достатъчност, получаващи Entresto® и предишна-
та конвенционална терапия [11]. Неврокогнитивно 
подпроучване на проучването PARADIGM-HF не е 
открило никакви неблагоприятни ефекти на сакуби-
трил/валсартан, свързани с деменция, но проучване-
то е прекратено по-рано и е с относително кратка 
продължителност (27 месеца). Освен това, просле-
дяване на проучването PARADIGM-HF не устано-
ви увеличение на нежелани събития, в следствие 
на деменция след 4,25 години при участниците в 
проучването [5]. През 2016 г. проучване изследващо 
проникването в централната нервна система (ЦНС) 
сакубитрил/валсартан при млади здрави, добровол-
ци съобщиха обещаващи, но неубедителни резул-
тати. Проучването установи, че приложението на 
сакубитрил/валсартан е статистически свързано с 
повишени нива на неагрегиращи бета-амилоидни 
изоформи в ликвора при хора, но не е имало статис-
тически значимо увеличение на образуващите плака 
агрегируеми бета-амилоидни изоформи [12]. Освен 
това, резултатите от това проучване може да не са 
приложими за популацията, която обикновено ще 
получа Entresto®, тъй като това проучване включва 
предимно здрави млади доброволци. Данни от сис-
темата за докладване на нежелани събития на FDA 
между 2015 и 2017, включващи 9004 записа, пока-
заха, че сакубитрил/валсартан не е свързан с пови-
шен риск от нарушения в когнитивната функция и 
деменция на базата на съобщените неблагоприятни 
ефекти и не е свързан с непропорционален процент 
на тези събития в сравнение с други лекарства [13].

Скорошно кохортно проучване изследва връзка-
та между започването на Entresto® и последващата 
честота на възникване на депресия при 37 паци-
енти, които очакват сърдечна трансплантация. Из-
вестна е връзка между сърдечната недостатъчност 
и депресията, както и връзка между депресията и 
когнитивната дисфункция. Проучването установи, 
че при пациенти с терминална сърдечна недоста-
тъчност, лекувани с Entresto® имат подобрена сим-
птоматика, която корелира с повишено разстояние 
в 6-минутния тест за ходене (6MWT) и максимал-
ната кислородна консумация (VO2max). Успоредно 
с това, честотата на депресията, оценена по Beck 
Depression Inventory (BDI) II скалата е била по-ряд-
ко разпространена след 1 година при тези пациенти, 
които са получавали Entresto®. Бъдещи проучвания, 
изследващи връзката между сакубитрил/валсартан 



Влияе ли Сакубитрил/Валсартан върху неврокогнитивната функция? 49

и когнитивната дисфункция ще дадат допълнителна 
светлина по въпроса [14]. 

Сакубитрил/валсартан при сърдечна недос-
татъчност със запазена фракция на изтласква-
не (PARAGON-HF)

Сакубитрил/валсартан не успя да постигне пър-
вичната крайна точка за ефикасност при пациенти 
със сърдечна недостатъчност и запазена фракция 
на изтласкване (СНзФИ), но се установи подобре-
ние в няколко вторични крайни точки. Например 
функционалния клас по NYHA се подобри значи-
телно при пациентите, които били рандомизирани 
да приемат Entresto® в сравнение с тези на терапия 
с валсартан. Установява се по-ниска, но нестатис-
тически значима честота на хоспитализациите при 
пациентите на терапия със сакубитрил/валсартан, 
отколкото с валсартан. За период на проследяване 
от 29 месеца, липсват съобщения за влошаване на 
когнитивната функция при тези пациенти [15]. 

Проучването PERSPECTIVE
В съответствие с изискванията на FDA, с проуч-

ването PERSPECTIVE са включени набор от тесто-
ве за оценка на промени в когнитивната функция, 
включително памет, екзекутивна функция и внима-
ние при 592 субекта [15,16]. Пациенти със симпто-
матична хронична сърдечна недостатъчност NYHA 
клас II – IV, фракция на изтласкване над 40% и NT-
proBNP (NT-proBNP) ≥125 pg /ml са таргетна попу-
лация за това проучване и са рандомизирани да полу-
чават Entresto 97/103 mg per os два пъти дневно или 
валсартан 40 mg или 80 mg per os два пъти на ден за 
3 години. Първичната крайна точка ще бъде промя-
на в изходния резултат на CogState Global Cognitive 
Composite Score (GCCS). Вторичните крайни точки 
включват промени в отлагането на амилоидни плаки 
във времето, промяна от изходното ниво в отделни 
когнитивни области като памет, екзекутивна функ-
ция и внимание и промяна спрямо изходното ниво в 
Instrumental Activities of Daily Living (IADL) скала-
та. Основните критерии за изключване включват па-
циенти с вече съществуваща деменция, mini-mental 
status exam score<24 при скрининг и невъзможност 
за провеждане на когнитивни тестове в следствие 
на значителна двигателна или сензорна дисфункция 
[16]. Очаква се изпитанието PERSPECTIVE да даде 
дефинитивен отговор през май 2022 г. Понастоящем 
остава неясно как COVID-19 пандемия ще повлияе 
процесът за набиране на пациенти и тяхното про-
следяване, но е възможно да има забавяне в очаква-
ния график на проучването.

Въпреки че тези данни ще бъдат от полза за 
медицинската общност, това клинично изпитване, 

включващо малък брой пациенти, проследени за от-
носително кратък период от времето може да няма 
достатъчно сила, за да се стигне до дефинитивни 
заключения.

Тъй като амилоидните отлагания могат да про-
дължат да се образуват в продължение на дълъг 
период от време, постмаркетинговата фаза IV на 
наблюдение и продължително проследяването на 
може да бъде ключова за този анализ.

Заключение

В обобщение, сакубитрил, един от активните 
компоненти на Entresto®, е инхибитор на непри-
лизин, чийто механизъм на действието може да 
доведе до повишаване на бета-амилоидините нива 
в мозъка. Предклинични данни за връзката между 
терапията с Entresto® и отлагането на бета-амилоид 
показа обещаващи резултати за безопасност. FDA 
го одобрява при условие, че има клинично изпит-
ване за идентифициране на сериозните рискове от 
когнитивна дисфункция. По-нататъшни проучва-
ния, включително неврокогнитивно подпроучване 
на проучването PARADIGM, не показат данни за 
влошаване на когнитивната функция при пациенти, 
които са приемали Entresto®, въпреки че периодът 
на проследяване е относително кратък. По време 
на изпитанието PARAGON-HF, Entresto не успя да 
постигне първичните крайни точки за ефикасност, 
но подобри редица вторични крайни точки, когато 
се използва в пациенти със СНзФИ. Проучването 
PERSPECTIVE е текущо клинично изпитване, което 
ще даде важни отговори по отношение на профила 
на безопасност на Entresto® и така необходимото 
изясняване относно потенциалния риск от когнити-
вен дефицит.
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РЕЗЮМЕ
Захарният диабет се характеризира основно с хипергликемия, но при определени обстоятелства 

са възможни и хипогликемични състояния. Реабсорбцията на филтрираните през бъбречната базална 
мембрана разтворени вещества – захари, аниони, витамини, късо-верижни мастни киселини, се 
дължи на 12-членно семейство транспортни протеини (solute carrier family 5, SLС5), инкорпорирани в 
тубулните мембрани. Целта на статията е да открои позитивните ефекти на SGLT-инхибиторите 
в клиничната практика.

Ключови думи: захарен диабет, хипергликемия, патогенеза, SGLT-инхибитори

ABSTRACT
Diabetes mellitus is characterized mainly by hyperglycemia, but hypoglycemic conditions are also possible 

under certain circumstances. The reabsorption of the solutes filtered through the renal basement membrane 
- sugars, anions, vitamins, short-chain fatty acids, is due to a 12-member family of transport proteins (solute 
carrier family 5, SLC5), incorporated into the tubular membranes. The aim of this article is to highlight the 
positive effects of SGLT inhibitors in clinical practice.

Keywords: diabetes mellitus, hyperglycemia, pathogenesis, SGLT inhibitors
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Приетите като норма кръвно-захарни нива вари-
рат между 3.5-5.5 ммол/л. Ниските плазмени нива 
на глюкоза се означават като хипогликемия – най-
чувствителни на понижение на кръвната захар са 
невроните на главния мозък, a възможните наруше-
ния варират от гърчове, загуба на съзнание до нео-
братими клетъчни увреждания.

От друга страна, липсата на добър контрол над 
плазмените нива на глюкозата и надвишаването на 
горната граница на нормогликемията са в основата 
на т.нар. ендотелна дисфункция, която участва в па-
тогенезата на прогресивната ретинопатия, нефропа-
тия, невропатия, увреждане на периферните съдове, 
миокарда, мозъка. Хроничната хипергликемия води 
до възникване на т.нар. „хипергликемична памет“, 
компрометираща в дългосрочен план изхода от ле-
чението (1,2,3).

ЗД се характеризира основно с хипергликемия, 
но при определени обстоятелства са възможни и хи-
погликемични състояния. Описаните усложнения 
– на сърдечно-съдовата, отделителната, нервната, 
имунната и други системи, обуславят влошеното 
качество и намалената продължителност на живота, 
превръщайки ЗД в социално значимо заболяване, за-
сягащо над 380 милиона души по света и отговорно 
за около 1.6 милиона смъртни случая годишно (4).

Патогенеза на хипергликемията при ЗД
В патогенезата на хипергликемията при ЗД 

участват:
 ● незасегнатата от инсулиновия дефицит (абсо-

лютен / функционален) чревна резорбция на глюко-
зата;

 ● намалената в резултат на инсулиновия дефи-
цит (абсолютен / функционален) клетъчна утилиза-
ция на глюкозата;

 ● нормалната реабсорбция на глюкозата в прок-
сималните извити каналчета на нефроните в бъбре-
ците.

Резорбцията на глюкозата в тънките черва се 
осъществява под формата на ко-транспорт с натрия 
и включва два етапа: 1) активен транспорт на натрия 
през базолатералната мембрана на ентероцита към 
интерстициума, при което натриевата вътреклетъч-
на концентрация намалява и води до 2) вторичен 
активен транспорт на натрий от чревния лумен към 
ентероцита. Последният представлява именно ко-
транспорт – преносителят на натрий не е активен, 
освен свързан и с друга молекула – напр. глюкоза 
(5). Процесът не зависи от наличието, респ. липсата, 
на инсулин в кръвта. 

Използването на глюкозата от тъканите „започ-
ва“ със свързването на инсулина с рецептор върху 

Въведение

Захарният диабет (ЗД) е метаболитно заболя-
ване, което се характеризира с хипергликемия, на-
рушения в развитието и повишена склонност към 
инфекции. Известни са основно два типа ЗД – тип 
1 (ЗД1) и ЗД тип 2 (ЗД2). От гледна точка на тяхната 
патогенеза, ЗД1 се дължи на абсолютен инсулинов 
дефицит (поради което е наричан още инсулиноза-
висим) в резултат на автоимунно унищожаване на 
синтезиращите и секретиращи инсулин β-клетки на 
панкреаса; при ЗД2 (означаван и като инсулинонеза-
висим) се наблюдават функционален инсулинов де-
фицит в резултат на β-клетъчна дисфункция и/или 
периферна инсулинова резистентност. 

Автоимунното унищожаване на инсулин-произ-
веждащите клетки се развива обичайно в ранните 
фази от индивидуалното развитие, затова и този вид 
диабет се наблюдава в по-млада, в т.ч. и детска, въз-
раст. По-рядко, но е възможно, автоимунният про-
цес да протече по-бавно и заболяването да се прояви 
по-късно – латентен автоимунен диабет у възраст-
ни (latent autoimmune diabetes in adults, LADA). За 
ЗД2 е характерна изявата в по-напреднала възраст, 
въпреки че са описани и случаи на диабет на „зря-
лата възраст“ у млади (maturity onset diabetes of the 
young, MODY).

„Класическа“ лабораторна находка при захар-
ния диабет е хипергликемията.

Глюкозата е основен енергиен източник за еука-
риотните организми. Глюкозната хомеостаза при 
здрави индивиди включва (Фиг. 1):

 ● резорбция на глюкоза в тънките черва;
 ● глюконеогенеза – производство на глюкоза 

от невъглехидратни източници – протича в черния 
дроб и бъбреците;

 ● използване на глюкозата като източник на 
енергия за клетъчната обмяна.

Фиг. 1. Глюкозна хомеостаза при здрав индивид
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клетъчната повърхност – отключва се поредица от 
процеси на автофосфорилиране на отделни рецеп-
торни субединици и активиране на тирозин киназа 
с последващо фосфорилиране на вътреклетъчни 
ензими, в т.ч. и на „инсулин-рецепторни субстрати“ 
(insulin-receptor substrates, IRS). Последните са гру-
па ензими (IRS-1, IRS-2, IRS-3 и т.н.), експресирани 
в различните тъкани. Фосфорилирането активира 
някои ензими и инактивира други – съвкупността от 
следствията обуславя цялостния ефект на инсулина 
върху клетъчната / тъканната обмяна (5).

По-подробно ще се спрем на ефектите на инсу-
лина върху мускулната, мастната и чернодробната 
обмяна на глюкозата.

През по-голямата част от деня мускулната тъкан 
използва енергията, доставяна от мастните кисели-
ни. Глюкозата влиза в ролята на енергиен източник 
в два случая: при умерено и средно тежко физиче-
ско натоварване и непосредствено след нахранване.

В условия на физическо натоварване мускулни-
те съкращения предизвикват транслокация на глю-
козния транспортер 4 (glucose transporter 4, GLUT 
4) върху повърхността на клетката, което улеснява 
дифузията на глюкоза през клетъчната мембрана. 
Процесът не изисква високи нива на инсулин и се 
явява патофизиологична основа на наблюдаваното 
повишение на тъканната инсулинова чувствител-
ност при диабетици след физическо натоварване (5).

В периода между храненията нивата на кръвна-
та захар са ниски (при здрави индивиди), съответно 
и нивата на инсулина. Непосредствено след нахран-
ване се повишават както нивата на глюкозата, така 
и тези на инсулина, което повишава навлизането 
в клетката и използването на захарта като енерги-
ен източник. Доказано е, че инсулинът повишава 
приблизително 15 пъти навлизането на глюкозата 
в мускулната клетка при състояние на покой (5). 
Абсолютният / функционален дефицит на инсулин 
при пациенти със ЗД не позволява навлизането на 
глюкозата в тъканите и плазмените й нива остават 
високи и между храненията.

В черния дроб и мастната тъкан инсулинът по-
вишава поемането на глюкозата от кръвта и превръ-
щането й в гликоген (в хепатоцитите), респ. в маст-
ни киселини (в адипоцитите), като в същото време 
потиска гликогено- и липолизата, глюконеогенезата 
и освобождаването на глюкоза в кръвта. Абсолют-
ният / функционален дефицит на инсулин при па-
циенти със ЗД обуславя повишеното използване на 
мазнините като източник на енергия, което резулти-
ра в хипергликемия, поради:

 ● намаленото навлизане на глюкоза в клетките и 
използването й в енергийната обмяна; 

 ● повишеното образуване на глицерол (в резул-
тат на повишената липолиза), който е субстрат за 
глюконеогенезата.

Реабсорбцията на филтрираните през бъбречна-
та базална мембрана разтворени вещества – захари, 
аниони, витамини, късо-верижни мастни киселини, 
се дължи на 12-членно семейство транспортни про-
теини (solute carrier family 5, SLС5), инкорпорирани 
в тубулните мембрани (6). Най-ранните проучвания 
датират от началото на 80-те години на ХХ в., когато 
се откриват различия в устройството на началния и 
терминалния участък на проксималното извито ка-
налче. Така се открива група от 6 изоформи, означа-
вани като натрий-зависими глюкозни транспортери 
(sodium dependent glucose transporter, SGLТ), анга-
жирани подчертано в преноса на захари (7): 

 ● SGLТ1 – отличава се с висок афинитет към 
глюкозата, но нисък капацитет; свързва натрий и 
глюкоза в съотношение 2:1; експресира се основно 
в тънките черва (свързва глюкоза и галактоза), сър-
цето и бъбреците (6,8);

 ● SGLТ2 – обратно на SGLТ1, притежава ни-
сък афинитет към глюкозата, но висок капацитет – 
свързва натрий и глюкоза в съотношение 1:1; има 
убиквитерно разпространение, с най-висока експре-
сия в проксималните извити каналчета на бъбреци-
те, където опосредства активния пренос на глюкоза 
през луминалната мембрана (9). Постъпващите в 
тубулните клетки натрий и глюкоза се изнасят през 
срещуположната – базалната мембрана чрез акти-
вен (АТФ-зависим) транспорт (3 Na+ срещу 2 К+) 
(10) и улеснена дифузия (посредством GLUT1 и 
GLUT2 преносители) (11) (ролята на SGLT2 прено-
сителя при Na+/глюкозния транспорт е представена 
на Фиг. 2); 

Фиг. 2. 
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 ● SGLТ3 – представлява глюкозо-чувствителен 
йонен канал в тънките черва, слезката, черния дроб, 
бъбреците и мускулите;

 ● SGLТ4 – ниско-афинитетен транспортер за 
глюкоза, фруктоза, маноза и 1,5-анхидро D-глуци-
тол; открива се в бъбреците, тънките черва, черния 
дроб, мозъка и белите дробове;

 ● SGLТ5 – транспортира фруктоза, маноза, глю-
коза и галактоза в бъбреците;

 ● SGLТ6 – притежава разпределение, сходно с 
това на SGLТ4; транспортира D-хиро-инозитол и 
глюкоза (6,8). 

Патогенезата на хипергликемията при ЗД е об-
общена на фиг. 3.

Роля на SGLТ2 при здрави и при пациенти 
със ЗД

Възможността глюкозата да бъде реабсорбира-
на на ниво проксимално извито каналче (ПИК) на 
бъбречния нефрон позволява поддържането на ви-
соките плазмени нива. Това обяснява защо SGLТ1 
и SGLТ2 са най-интензивно проучваните от всички 
SLС5 при човека.

При здрави индивиди ежедневно се филтрират 
около 180 г глюкоза, която изцяло се реабсорбира 
(12). 80-90% от филтрираната глюкоза се реабсор-
бира в началния сегмент (S1) на проксималното из-
вито каналче на нефрона посредством SGLТ2; ос-
таващите 10-20% се реабсорбират в по-дисталните 
отдели (S2/S3) с помощта на SGLТ1. Зависимостта 
на реабсорбцията от молекули-преносители обу-
славя наличието на праг, при който всички налични 
транспортери са ангажирани. При здрави индивиди 
се приема, че реалният праг за реабсорбция на глю-
козата е около 10 ммол/л, макар и теоретичният да 
се изчислява на ок. 17 ммол/л (13). 

При пациенти със ЗД цялата налична глюкоза в 
кръвта, преминаваща през глумерулите, се филтри-
ра; при плазмени нива на глюкозата, надвишаващи 
10 ммол/л, обаче, всички ко-транспортери в ПИК 
се засищат и част от глюкозата не се реабсорбира. 
Оставащата в крайната урина глюкоза е причина за 
наблюдаваната при тези пациенти полиурия и, ин-
директно, полидипсия. В същото време се устано-
вява, че с времето настъпва адаптация на тубулите 
и количеството реабсорбирана глюкоза нараства, 
макар и да не достига това на филтрираната – затова 
глюкозурията „остава“ характерна находка при па-
циенти с хипергликемия (14).

Изследвания показват, че описаната по-горе ту-
булна адаптация към хипергликемията включва по-
вишена (удвоена) експресия на иРНК за SGLT2 (15). 
Възможността последните да бъдат инхибирани из-
глежда привлекателна с оглед очакваните ползи:

 ● увеличаване на отделяното през бъбреците ко-
личество глюкоза, което би позволило понижаване 
на кръвно-захарните нива. Това би било особено 
полезно за контрола на постпрандиалните нива на 
глюкозата;

 ● елиминирането на калории би позволило по-
лесен контрол на телесното тегло;

 ● понижената реабсорбция на натрий би имала 
положителен ефект върху контрола на артериалното 
кръвно налягане (16).

Инхибитори на SGLT
Веществото phlorizin е естествена съставка на 

кората на ябълковото дърво. Първоначално е изоли-
рано във Франция през 1835 г. (17). Възможността 
да бъде включено в стратегията за лечение на ЗД е 
обсъдена за първи път през 1987 г. от Росети и съав-
тори (18,19,20), които съобщават за следните ефекти 
на phlorizin:

 ● глюкозурия с понижение на плазмените нива 
на глюкозата;

 ● намаление на инсулиновата резистентност и 
β–клетъчната дисфункция.

Клиничните изпитания с phlorizin, обаче, са 
ограничени, поради ниската му резорбция в ГИТ, 
както и от страничните ефекти (напр. диария, резул-
тат от ефекта върху SGLТ1). Усилията се насочват 
в посока разработване на изкуствено синтезира-
ни SGLТ2 инхибитори – на базата на природната 
изходна молекула на phlorizin, но с висока ефек-
тивност и SGLТ2 селективност (21): към момента 
dapagliflozin, canagliflozin и empagliflozin са одобре-
ни за употреба в Европа и САЩ, докато ipraglifrozin, 
tofogliflozin и luseogliflozin са одобрени в Япония. 

Фиг. 3. Патогенеза на хипергликемията при ЗД
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SGLT2-инхибиторите в клиничната прак-
тика

Сърдечната недостатъчност и увреждането на 
бъбреците са сред най-честите усложнения на ЗД, 
като настъпването им влошава качеството на живот, 
намалява неговата продължителност и повишава 
социално-икономическата „цена“ на заболяване-
то (22). От друга страна, независимо от това, че не 
всички от над 50-те милиона пациента по света със 
сърдечна недостатъчност са диабетици, приложе-
нието на SGLT2-инхибитори подобрява сърдечно-
то състояние и при тях. Резултатите от проведени 
клинични проучвания подсказват, че SGLT2-инхи-
биторите могат да бъдат полезни не само при болни 
от ЗД. Оказва се, че те притежават редица ефекти, 
които могат да упражнят благоприятен ефект и при 
други патологични отклонения (23).

Контрол на хипергликемията (и някои нейни 
последствия)

Сред основните усложнения на ЗД1 и ЗД2, вло-
шаващи качеството и намаляващи продължител-
ността на живота, са микро- и макроваскуларните 
увреждания. Хипергликемията е призната за осно-
вен рисков фактор за пораженията на малките кръ-
воносни съдове, респ. за развитието на нефропатия, 
ретинопатия и невропатия, като нейното коригиране 
дава бърз и отчетлив благоприятен ефект. За разлика 
от това, подобрение на макроваскуларните пораже-
ния, респ. понижение на риска от инфаркт на мио-
карда, инсулт и периферна съдова болест се наблю-
дава едва след около 10-годишен период на контрол 
на кръвно-захарните нива (24, 25), тъй като за тях 
допринасят също дислипидемията, артериалната 
хипертония, наднорменото тегло, инсулиновата ре-
зистенстност и нарушенията в хемостазата (26, 27). 
Преди 2015 г. нито известните към момента сред-
ства за контрол на хипергликемията (28, 29, 30), 
нито промените в начина на живот (31) имаха до-
казан ефект върху макроваскуларните увреждания. 

Проучванията потвърждават положителния 
ефект от приложението на SGLT2-инхибитори по 
отношение на:

 ● намаляването на кръвно-захарните нива (32);
 ● контрола върху хиперинсулинемията (намаля-

ване на инсулиновата резистентност) (32);
 ● редуциране нивата на гликиран хемоглобин 

(А1с) (33);
 ● пораженията на големите кръвоносни съдове 

(34, 35). 
Ефекти върху миокарда
Човешкият миокард експресира (пренебрежи-

мо) ниско количество SGLT2, но за сметка на това 

пък – значителен брой SGLT1, особено в условията 
на кардиомиопатия (36). Във връзка с това ефектът 
на SGLT2 инхибиторите варира в зависимост от 
SGLT2 / SGLT1 сeлективността на активното веще-
ство – варираща между 6 пъти (при първоначалното 
вещество phlorizin), 155 пъти (при сanagliflozin), до 
2680 пъти (при еmpagliflozin) (21). Към момента ла-
бораторните изследвания не могат да дадат катего-
ричен отговор относно ползата / вредата от SGLT1-
блокадата върху сърдечната функция (37).

Клиничните наблюдения, от друга страна, показ-
ват, че ползата от SGLT2 инхибиторите надхвърля 
теоретичните очаквания - например от редукцията 
на хемоглобин А1с, доказана в редица изследвания 
(33,38) и предполагаща подобрение на гликемичния 
контрол. 

Глифлозините имат директен ефект върху мио-
карда, включващ блокиране на L-калциевите кана-
ли и Na+/H+-обменните канали, с което понижават 
вътреклетъчните нива на калций и натрий (39, 40). 
В експериментални модели на сърдечна недоста-
тъчност се отчита подобрение на митохондриална-
та функция и повишени нива на АТФ (41). In vitro 
е наблюдавано също така понижение на реперфу-
зия-индуцираното увреждане след исхемия, макар 
и тези данни да не се подкрепят от резултатите in 
vivo - вероятно това се дължат на други, системни, 
протективни фактори (42).

Глифлозините проявяват и системен ефект: в ре-
зултат на подобрените плазмени нива на глюкозата 
се намалява хиперинсулинемията, което повишава 
липолизата и образуването на β-хидроксибутират – 
„предпочитан“ енергиен източник за „диабетното“ 
сърце (известно е, че намалената гликолитична ак-
тивност у диабетиците повишава зависимостта от 
окисление на мастни киселини) (43). По този начин 
индиректно се подобрява миокардната функция.

Ефект върху бъбречната функция
Намалената бъбречна екскреция при диабетици 

(намален клирънс на метаболити с потенциално ув-
реждащ ефект върху сърцето) допълнително влоша-
ва миокардната функция. Клиничното изследване 
CREDENCE (2019 г.) показва снижение на услож-
ненията от бъбречен произход с 30% след употреба 
на canagliflozin (44). Намален риск за бъбречни ус-
ложнения отчитат и други проучвания - EMPA-REG 
(2015 – 2016 г.) за еmpagliflozin, DECLARE-TIMI 58 
(2019 г.) за dapagliflozin и др. 

Албуминурията е важен прoгностичен показа-
тел за влошаване на бъбречната функция, начална 
хипертония и риск от сърдечна смърт при пациенти 
със ЗД1 и ЗД2 (45, 46). SGLT2-инхибиторите пони-
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жават протеинурията след 12-седмична употреба 
(47). Ефектът се дължи на понижената натриева 
реабсорбция, с което се редуцират екстрацелулар-
ният обем течност (ЕЦТ) и вътрегломерулното фил-
трационно налягане. Конкретният механизъм на 
понижението на вътрегломерулното филтрационно 
налягане не е уточнен – съществуват две теории: 1) 
вазоконстрикция на vas afferens (48) и 2) вазодила-
тация на vas еfferens (49). Независимо от точния ме-
ханизъм на действие, ограничението на ЕЦТ нама-
лява риска от сърдечно увреждане (понижен риск от 
артериална хипертония). Пониженото количество 
белтък в бъбречните тубули, от друга страна, нама-
лява оксидативния стрес и възпалителните процеси, 
които са в основата на влошаването на хроничното 
бъбречно заболяване (50). 

Към момента точният механизъм на благопри-
ятното повлияване на хроничната бъбречна болест 
при пациенти със ЗД не може да бъде сведен до 
антихипергликемичното им действие или до анти-
хипертензивния им ефект, тъй като крайният ефект 
надвишава очаквания (44, 51).

Понижение на артериалното налягане
Артериалната хипертония е сред факторите, 

допринасящи за възникването и влошаването на 
сърдечната недостатъчност. 

Здравият бъбрек реабсорбира над 99% от фил-
трирания натрий, като приблизително 6% от ре-
зорбцията е чрез SGLT2 под формата на ко-транс-
порт с глюкоза. В условията на хипергликемия и 
хиперфилтрация (каквито настъпват при недобре 
контролирания ЗД) този процент може да достигне 
12 (52). Повишението е прогресивно и успоредно с 
повишаването на нивата на гликирания хемоглобин 
(53). Предполага се, че наблюдаваният ефект се дъл-
жи на еволюционна адаптация с цел предотвратява-
не загубата на глюкоза (респ. калории), особено в 
условия на недоимък (14). Блокирането на SGLT2 
увеличава екскрецията на натрий и вода, което по-
нижава екстрацелуларния обем течности, респ. ар-
териалното кръвно налягане (54). За намалението 
на екстарцелуларната течност допринася вероятно 
и глюкозурията - чрез осмотичната диуреза, предиз-
викана от нерезорбираната глюкоза в събирателните 
каналчета на бъбрека.

Урикозуричен ефект на SGLT2-инхибитори-
те

Описаното благоприятно въздействие на SGLT2-
инхибиторите върху артериалното кръвно налягане, 
респективно сърдечната недостатъчност, корелира с 
това на диуретиците (55). Те, обаче, понижават ек-

скрецията на пикочна киселина и повишават веро-
ятността за възникване на хиперурикемия.

Пикочната киселина е краен продукт в обмяната 
на пурините – у човека плазмените й нива надви-
шават 50 пъти тези при другите бозайници, пора-
ди липсата на уратоксидаза, която превръща урата 
в алантоин. Пикочната киселина се филтрира в бъ-
бречните гломерули, реабсорбира се в ПИК (S1-
сегмент), след което се секретира в S2-сегмента на 
ПИК. Класически нивата на пикочната киселина са 
показателни за риска от развитие на подагра, но се 
асоциират също така с метаболитния синдром (56), 
хроничната бъбречна болест (57,58) и инсулта (59). 
Повишението на сърдечно-съдовия риск също коре-
лира с нивата на пикочна киселина (60). Проведе-
но изследване показва, че всяко повишение с 0.06 
ммол/л на плазмените нива на пикочната киселина 
повишава с 19% риска за развитие на сърдечна не-
достатъчност, а смъртността - с 4% (61). 

Патогенетично директният неблагоприятен 
ефект върху сърдечно-съдовата система се асоции-
ра с увреждането на ендотелната функция, намале-
нието на нивата на азотен оксид, повишените нива 
на оксидативен стрес и стимулирането на пролифе-
рацията на съдовата гладка мускулатура (62). Инди-
ректно неблагоприятно влияят повишените нива на 
ксантиноксидазата – ензим, катализиращ последни-
те два етапа в синтеза на пикочна киселина, когато 
се генерира и супероксид (63). В най-високи коли-
чества ксантиноксидазата се произвежда в черния 
дроб и червата; тя може да навлезе в кръвта и да се 
свърже с ендотелните клетки (64). Доказана е пови-
шена експресия на ксантиноксидаза, респ. високи 
нива на оксидативен стрес, в сърдечна тъкан както 
в експериментални модели, така и у пациенти със 
сърдечна недостатъчност (65,66,67,68). Ксантинок-
сидазада допринася за механо-енергетичната десин-
хронизация1 в миокарда и за съдовата дисфункция 
при инсуфициентното сърце.

За разлика от диуретиците, SGLT2-инхибитори-
те увеличават екскрецията на пикочна киселина (62). 
Механизмът на повишението се счита за индирек-
тен ефект от намалената реабсорбция на глюкозата: 
в ПИК глюкозата се реабсорбира посредством два 
транспортера - SGLT2 и GLUT9b, който пренася и 
пикочна киселина. Блокирането на SGLT2 повиша-
ва количествата нереабсорбирана глюкоза в ПИК, а 
тя се конкурира с пикочната киселина за GLUT9b, 
намалявайки нейната интернализация в тубулните 
клетки. 
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Корекция на магнезиевия дефицит при диа-
бет

Хипомагнезиемията се наблюдава често при 
пациенти с диабет – в 14-48% от случаите срещу 
2.5–15% при не-диабетици (69). Като причина се из-
тъкват недостатъчният прием на магнезий (70); ди-
ета, богата на наситени мастни киселини, при която 
се намалява експресията на бъбречни магнезиеви 
транспортери (71); самата хипергликемия - засил-
ва хипомагнезиемията като инхибира магнезиева-
та реабсорбция, предизвиквайки магнезиурия (72); 
някои лекарства – бримкови и тиазидни диуретици, 
инхибитори на протонната помпа също допринасят 
за загубата на магнезий (73). Състоянието не винаги 
се открива, тъй като едва 0.3% от магнезия е в плаз-
мата – магнезиев дефицит може да е налице и без 
това да се отчита лабораторно (74,75).

Макар авторите да не са напълно единодушни 
относно връзката между нивата на магнезия и риска 
от развитие на сърдечна недостатъчност, повечето 
от проведените изследвания показват повишение 
на сърдечно-съдовия риск при хипомагнезиемия 
(76,77,78,79,80). Магнезият се явява естествен 
калциев антагонист – намалява свободните вътре-
клетъчни нива на калция, понижава симпатиковия 
тонус и артериалното налягане, потиска оксидатив-
ния стрес и възпалителните процеси. Конкретно за 
сърцето експериментално е доказано подобрение на 
клетъчното дишане, повишение на ударния обем, 
потискане на фиброзата на миокарда (54,81).

Механизмите, по които SGLT2-инхибиторите 
повишават магнезия в организма, не са напълно изя-
снени. По-ранните хипотези предлагаха намалената 
гломерулна филтрация – в т.ч. и на магнезий, като 
причина за намалената екскреция на магнезий, но 
по-нови изследвания показват, че нивата му се по-
качват непропорционално на намалението на фил-
трацията, което предполага по-скоро повишение на 
тубулната реабсорбция (82).

Метаболитен синдром, затлъстяване и не-
алкохолна мастна чернодробна болест (НАМ-
ЧБ)

Инсулиновата резистентност е в основата на 
метаболитния синдром, като в същото време е и 
най-важният рисков фактор за развитието на НАМ-
ЧБ - честа находка при пациенти със затлъстяване 
и ЗД (83,84,85). Последни данни сочат, че НАМЧБ 
не повишава само заболеваемостта и смъртността 
от чернодробното заболяване, а повишава риска от 
увреждане на други органи – напр. сърце и бъбре-
ци (86,87), което оправдава разглеждането й като 
системно заболяване (86). В патогенезата на посо-

чените усложнения участват оксидативният стрес и 
хроничното възпаление, които изглежда се повлия-
ват благоприятно от намалението на кръвно-захар-
ните нива (85). Съществуват данни за понижение на 
мастното съдържание на черния дроб след приложе-
ние на SGLT-2 инхибитори (89).

Сравнително проучване върху ефекта на агонис-
тите на рецептора за глюкагоно-подобен пептид 1 
(GLP-1 RAs, glucagon-like peptide-1 receptor agonists) 
и SGLT2- инхибиторите при възрастни пациенти 
със ЗД2 показа редукция на основните неблагоприт-
ни последствия за ССС (major adverse cardiovascular 
events, MACE) и при двете групи, като при пациен-
тите с SGLT2-инхибитор се наблюдава и понижение 
на честотата на сърдечна недостатъчност и бъбреч-
ните усложнения (90).

Въпреки множството положителни ефекти на 
SGLT2-инхибиторите, в литературата се обсъжда и 
възможността за възникването и на някои неблаго-
приятни такива, като например:

 − блокирането на SGLТ2 повишава нивата на 
глюкагон от панкреасните ɑ-клетки, което стиму-
лира чернодробната глюконеогенеза и би могло да 
ограничи ефекта от глюкозурията (91,92);

 − възникване на глюкозо-галактозна малабсорб-
ция в резултат инхибирането и на SGLТ1 (13);

 − повишението на глюкозата в урината е пред-
поставка за зачестяване на инфекциите на пикочо-
половите пътища, по-значимо при женския пол (93).

Въпроси, очакващи отговор

Както вече бе споменато, 80-90% от филтрира-
ната глюкоза се реабсорбира в S1- сегмента на прок-
сималното извито каналче на нефрона посредством 
SGLТ2, а оставащите 10-20% - в по-дисталните S2/
S3 отдели с помощта на SGLТ1. Последните, оба-
че, не функционират с пълния си капацитет при 
физиологични нива на глюкозата. При инхибиране 
на SGLТ2, по-големите количества глюкоза, дос-
тигащи до SGLТ1, вероятно стимулират повиша-
ване на техния капацитет и те резорбират над 50% 
от филтрираната глюкоза, което понижава ефекта 
от SGLТ2-инхибирането. Това поставя въпроса за 
разработване на комбинирани SGLТ2/ SGLТ1-ин-
хибитори. От друга страна, значителна SGLТ1-екс-
пресия е установена в различни органи, например в 
миокарда, но конкретната им функция не е напълно 
изяснена (13,94). Това налага детайлното проучва-
не на последствията от инхибирането на SGLТ1, с 
оглед недопускане на неблагоприятни последствия 
върху други органи (напр. сърце).
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РЕЗЮМЕ
Цели: Да се определи дали усъвършенстваният преглед на лекарствата, извършен в отделението 

за спешна помощ (ED), увеличава броя на препоръките за фармакотерапия (PR) и тежестта на 
откритите грешки при предписването.

Методи: Ние проектирахме аналитично обсервационно проспективно кохортно проучване 
с преинтервенционна оценка (PRE) и постинтервенционна оценка (POST). В PRE прегледът на 
рецептите е направен от фармацевти, намиращи се в аптеката на лечебното заведение; те 
взеха предвид само информацията, предоставена от компютъризираната система за въвеждане 
на лекарското предписание. В POST фармацевтите присъстваха физически в ED и извършиха 
усъвършенстван преглед на лекарствата. Основните променливи са броят на PR и тежестта на 
откритите грешки при предписване според Националния координационен съвет за докладване и 
превенция на грешки при лекарства (NCC MERP). Клиничните променливи са броят на обажданията до 
дежурните лекари през първите 48 часа от приемането, повторния прием след 30 дни, посещенията 
в ED в рамките на 30 дни, болничната смъртност и продължителността на престоя.

Резултати: Изследваната популация се състои от 102 пациенти (51 в PRE и 51 в POST). В PRE 
броят на PR за пациент е 1,1; в POST тази стойност се е увеличила с 53% (1,7 PR на пациент; P = 
0,014), особено в случай на PR, свързан с домашни лекарства. Тежестта на грешките при предписване 
е по-висока в POST (P=0.004).

The original source of this article is: de Lorenzo-Pinto A, et al Promoting 
clinical pharmacy services through advanced medication review in the 
emergency department.  
Published by group.bmj.com. 

Eur J Hosp Pharm 2020;27:73–77. doi: 10.1136/ejhpharm-2018-001599

Преводна статия от Европейското списание по болнична фармация, 
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фармацевти (EAHP) 
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подобряване на здравните резултати на пациентите 
(9).

Извършихме интервенционална проучване, за 
да преценим дали усъвършенстваният преглед на 
лекарствата в отделението за спешна помощ (ED) 
увеличава броя на PR и тежестта на откритите греш-
ки при предписването.

Методи

Това проучване е аналитично, наблюдателно, 
ретроспективно кохортно проучване с оценка преди 
интервенцията (фаза PRE) и оценка след интервен-
цията (фаза POST). Включени бяха всички възраст-
ни пациенти, хоспитализирани чрез ED с поне един 
PR. Те бяха избрани от база данни, в която фарма-
цевтите регистрират всички PR, които извършват, и 
поради тази причина бяха включени само пациенти 
с поне един PR. Всеки пациент, който е бил приет 
отново по време на същата фаза на изследването, не 
е включен отново. Проучването е проведено в ED на 
третична болница, която получава 140 000 спешни 
посещения годишно.

За да се оцени въздействието на двете програми 
за фармацевтични грижи, ние сравнихме две кохор-
ти от пациенти: фазата на кохортата PRE (април до 

Въведение

Болничните фармацевти в Испания традицион-
но се намират в аптеката на лечебното заведение 
(1). Въпреки физическото разстояние от медицин-
ските екипи, здравните технологии позволяват на 
фармацевтите да достигнат до голям брой пациен-
ти с ограничени човешки ресурси (2). Един такъв 
ресурс, компютъризираното въвеждане от лекар 
(CPOE ), позволява на фармацевтите да преглеждат 
рецептите в реално време, дори ако те физически 
не присъстват в болничните отделения (3). През по-
следните години множество проучвания показват 
увеличаване на броя на препоръките за фармакоте-
рапия (PR), свързани с индикация, ефективност и 
безопасност на лечението, които фармацевтите пре-
глеждат (4–6).

Моделът на болнична аптека в нашата страна 
обаче се променя и фармацевтите полагат големи 
усилия да се преместят в клинични отделения и 
да притежават необходимите клинични умения за 
практикуване в екипна, директна среда за грижа за 
пациентите (7,8). Тези децентрализирани аптечни 
услуги ще позволят на фармацевтите да направят 
по-качествен PR, което би могло да допринесе за 

Имаше тенденция към по-добри резултати за всички клинични резултати в POST, въпреки че не 
беше достигната статистическа значимост.

Изводи: Разширеният преглед на лекарствата в ED увеличава броя на PR и тежестта на 
откритите грешки при предписването.

ABSTRACT
Objectives: To determine if an advanced medication review carried out in the emergency departmen  t (ED) 

increases the number of pharmacotherapy recommendations (PR) and the severity of the detected prescribing 
errors.

Methods: We designed an analytic observational prospective cohort study with preintervention assessment 
(PRE) and postintervention assessment (POST). In PRE, prescription review was done by pharmacists located 
in the pharmacy department; they took into account only the information provided by the computerised physician 
order entry system. In POST, pharmacists were physically present in the ED and performed an advanced 
medication review. The main variables were number of PR and the severity of detected prescribing errors 
according to the National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP) 
severity index. Clinical variables were number of calls to physicians on duty during the first 48 hours of admission, 
readmissions at 30 days, visits to the ED at 30 days, inhospital mortality and length of stay.

Results: The study population comprised 102 patients (51 in PRE and 51 in POST). In PRE, the number 
of PR per patient was 1.1; in POST, this value increased by 53% (1.7 PR per patient; P=0.014), especially in 
the case of PR related to home medications. The severity of prescribing errors was higher in POST (P=0.004).

There was a trend towards better results for all clinical outcomes in POST although statistical significance 
was not reached.

Conclusions: An advanced medication review in the ED increases the number of PR and the severity of 
the detected prescribing errors.
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септември 2013 г.) и фазата на групата POST (януа-
ри-март 2016 г.).

Във фазата на кохортата PRE, медицинският ред 
беше прегледан от фармацевти, намиращи се в ап-
теката на лечебното заведение („преглед на рецеп-
тата“). Фармацевтът взе предвид само информаци-
ята, предоставена от системата CPOE (лекарство, 
доза, интервал на дозиране, начин на приложение, 
възраст, пол, телесно тегло, алергии и диагноза при 
приемане). В тази фаза PR бяха съобщени на пред-
писващия с бележки в системата CPOE.

През втората половина на 2013 г. двама фарма-
цевти-специалисти се преместиха в сателитен офис, 
разположен в ED. След като фармацевтът беше кон-
солидиран в ED, беше извършена фазата POST. При 
тази втора група пациенти фармацевтът е направил 
цялостна фармакотерапевтична оценка при приема-
не въз основа на анамнезата за лекарствата, инфор-
мацията за пациентите и клиничната информация 
(„напреднал преглед на лекарствата“) (10). Прегле-
дът на лекарствата е дефиниран от Pharmaceutical 
Care Network Europe като „структурирана оценка 
на лекарствата на пациента с цел оптимизира-
не на употребата на лекарства и подобряване на 
здравните резултати. Това включва откриване на 
проблеми, свързани с медикаментите, и препоръч-
ване на интервенции“. Стандартизиран формуляр 
(вижте допълнителното онлайн приложение 1) беше 
използван за събиране на следните данни: демо-
графски данни; основна диагноза; алергии; анали-
тични параметри; фармакокинетични данни; микро-
биологични параметри; оценка на болката и тром-
боемболичния риск; оценка на функционалната, 
когнитивната и социалната ситуация на пациента; 
лична история; домашни медикаменти; и лекарства, 
предписани за текущия процес. След като формуля-
рът е попълнен, фармацевтът интервюира пациента 
или болногледачите, за да потвърди дали информа-
цията е пълна и точна. След това фармацевтът пре-
ценява дали са удовлетворени нуждите на пациен-
та, свързани с лекарството, и дали има проблеми с 
лекарствената терапия. Поради присъствието на 
фармацевта в ED, PR, получени от тази оценка, бяха 
предадени устно на лекаря и общата оценка беше 
включена в клиничната документация. Професио-
налните характеристики на двамата клинични фар-
мацевти бяха сходни: и двамата бяха специалисти 
от болнична аптека; единият е с 9-годишен опит в 
управлението на спешна фармакотерапия, а другият 
е сертифициран от борда специалист по фармакоте-
рапия с 4-годишен опит в ED.

И в двете кохорти, когато беше открита потенци-
ална грешка при предписване, фармацевтът направи 
PR на лекаря. Въздействието на усъвършенствания 
преглед на лекарствата беше измерено с броя на PR 
и тежестта на откритите грешки при предписването. 
Видът на грешката при предписване е класифициран 
според таксономията на групата Ruiz – Jarabo (11), 
която е адаптация на таксономията на Националния 
координиращ съвет за докладване и превенция на 
грешки в лекарствата (NCC MERP) в Испанската 
здравна система. Видовете грешки при предписване 
включват грешно лекарство, пропуск, грешна доза, 
грешна честота, погрешна лекарствена форма, гре-
шен път, грешна продължителност на лечението и 
други. Тежестта на грешките при предписване е из-
мерена съгласно индекса на тежест на NCC MERP. 
(12) Тази класификация включва девет категории.

Няма
 ●Категория А: Обстоятелства или събития, кои-

то имат способността да причинят грешка (т.е. пред-
писване на лекарство без рецепта, без да се посочва 
неговият терапевтичен еквивалент).

Незначителен
 ●Категория В: Възниква грешка, но грешката не 

достига до пациента (т.е. предписване на 1000 фла-
кона ацетаминофен в CPOE вместо 1000 mg).

 ●Категория В: Възниква грешка, която достига 
пациента, но не му причинява вреда (напр. продъл-
жаващ прием на фолиева киселина, изпълнен преди 
2 месеца и няма индикации за нужда от рестартира-
нето му).

 ●Категория D: Възниква грешка, която достига 
до пациента и изисква наблюдение, за да се потвър-
ди, че не е довела до увреждане на пациента и/или 
да е изисквала намеса за предотвратяване на увреж-
дане (напр. продължаващ прием на еналаприл, кой-
то е бил изпълнен преди 1 месец и няма индикации 
за рестартирането му).

Умерен
 ●Категория E: Възниква грешка, която може да 

е допринесла или да е довела до временно уврежда-
не на пациента и изисква намеса. (напр. предписва-
не на метоклопрамид при пациент с болест на Пар-
кинсон).

 ●Категория F: Възниква грешка, която може да 
е допринесла или да е довела до временно увреж-
дане на пациента и е изисквала първоначална или 
продължителна хоспитализация (напр. предозиране 
на ацикловир при пациент с бъбречно увреждане).

Сериозно
 ●Категория G: Възниква грешка, която може да 

е допринесла или довела до трайно увреждане на 
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пациента (напр. едновременно лечение с еноксапа-
рин и ривароксабан).

 ●Категория Н: Възниква грешка, която е изис-
квала намеса, необходима за поддържане на живота 
(напр. предписване на лекарство на алергичен паци-
ент).

Катастрофално
 ●Категория I: Възниква грешка, която може да 

е допринесла или довела до смъртта на пациента 
(напр. предписване на калиев хлорид без подходя-
що разреждане).

PR бяха диференцирани според това дали 
са свързани с лекарствата за домашно лечение 
(reconciliation) или с предписаното лечение за теку-
щия процес. Пациентът се счита за полимедициран, 
ако е на активно лечение с шест или повече лекар-
ства. Процентът на приемане се изчислява като про-
цент от PR, приета от лекарите в рамките на следва-
щите 2 дни.

Клиничното въздействие се измерва въз основа 
на броя обаждания на дежурните лекари през пър-
вите 48 часа от приемането, повторния прием на 
30 дни, посещенията в ED до 30 дни, болничната 
смъртност и продължителността на престоя. Обаж-
дането беше включено само ако лекарят трябваше 
да коригира фармакологичното лечение след оцен-
ката на пациента (т.е. медицинската сестра трябва 
да се обади на дежурния лекар, тъй като пациентът е 
развил хипертонична криза. Причина: неговите ан-
тихипертензивни лекарства не са били продължени 
при приемането). Повторните приемания и посеще-
нията в ED бяха изчислени в съответствие с датата 
на изписване на пациента, а планираните посеще-
ния не бяха отчетени.

Променливите от изследването са получени от 
електронния клиничен запис, системата CPOE и 
програмата за първична помощ (HORUS) и са реги-
стрирани в база данни. Оценката не беше заслепена, 
тъй като всички данни бяха получени преди плани-
рането на проучването.

Изчисление на размера на извадката

Като се има предвид, че общият процент на PR, 
открит в болница със сходни характеристики след 
внедряването на CPOE, беше 0,95 PR на пациент 
(13), 50 пациенти бяха включени във всяка група, 
за да увеличат този процент с поне 50%, с α=5% и 
мощност (1-β)=80%. Стойността от 50% е определе-
на, като се вземат предвид резултатите от проучване, 
публикувано през 2012 г., което изчислява процент 
от 1,7 PR на пациент след изчерпателен преглед на 
фармакотерапията на пациента при постъпване (14).

Статистически анализ

Всички статистически анализи и изчислението 
на размера на извадката бяха извършени с помощта 
на PASW Statistics за Windows (V.18) (SPSS, Чика-
го, САЩ) и EPIDAT V.3.1. Стойност P <0.05 беше 
използвана като предел за статистическа значимост. 
Качествените променливи се изразяват като честот-
но разпределение, а непрекъснатите променливи се 
изразяват като средно ± SD. Числовите променливи 
с ненормално разпределение се изразяват като ме-
диана (IQR). Тестът на Колмогоров – Смирнов беше 
използван за тестване за нормалност. Т-тестът за 
нормално разпределени променливи беше използ-
ван за сравняване на разликите между групите. Те-
стът на Levene за равни отклонения беше използван 
за оценка на равенството на отклоненията. Тестът 
на Ман-Уитни беше използван за сравняване на 
променливи с ненормално разпределение. Тестът на 
Pearson χ2 или точният тест на Fisher бяха използва-
ни за изследване на връзката между категорийните 
променливи.

Изследването е одобрено от комисията по етика 
на клиничните изследвания. Болницата не е счела 
за необходимо да получи информирано съгласие от 
пациентите, тъй като целта на проучването е да се 
подобрят грижите въз основа на научни и организа-
ционни доказателства.

Резултати

Проучването включва 102 пациенти, 51 във фа-
зата PRE и 51 във фазата POST. Повече от половина-
та от пациентите са мъже, а средната възраст е 71,7 
години (таблица 1).

Разпространението на сърдечно-съдови риско-
ви фактори, хронична бъбречна недостатъчност и 
индексът на съпътстващата болест (коморбидност) 
по Чарлсън са сходни и в двете кохорти. Основната 
диагноза е респираторно заболяване и повечето от 
пациентите са полимедицирани (72,5%) (таблица 1).

Във фазата PRE броят на PR на пациент е 1,1, 
а във фазата на POST тази стойност се увеличава с 
53% до 1,7 PR на пациент (P=0,014), особено в слу-
чай на PR, свързан с домашни лекарства (таблица 2). 

Процентът на приемане на лекарите е бил 87,9% 
във фазата PRE и 93% във фазата POST.

По същия начин тежестта на грешките при пред-
писване е по-висока във фазата на POST (P=0.004) 
(таблица 2, таблица 3).

Времето, прекарано за всяка валидация на ре-
цепта, се е увеличило значително във фазата на 
POST (6,1 минути срещу 35,3 минути, P<0,0001) 



Ана де Лоренцо-Пинто,Ракел Гарсия-Санчес, Ана Херанс, Ириа Мигенс,  
Мариа Санхурио-Саес

66

(таблица 2). И накрая, във фазата POST имаше тен-
денция към по-добри резултати за всички клинични 

резултати, въпреки че статистическата значимост не 
беше достигната (таблица 2).

PRE фаза 
(n=51)

POsT фаза 
(n=51) P-стойности

Години (mean (SD)) 70.9 (17.6) 72.5 (14.4) 0.051
Пол n (%) 0.842
   Мъже 29 (56.9) 28 (54.9)
   Жени 22 (43.1) 23 (45.1)
Хипертония (n (%) 28 (54.9) 32 (62.7) 0.421
Хиперхолестеролемия (n (%) 26 (51.0) 25 (49.0) 0.843
Захарен диабет (n (%) 15 (29.4) 16 (31.3) 0.83
Хронична бъбречна болест (n (%) 9 (17.6) 7 (13.7) 0.586
Индекс на коморбидност по Чарлсън (n (SD) 5.1 (2.1) 5.3 (2.4) 0.229
Полипрагмазия (n (%) 35 (68.6) 39 (76.5) 0.132
Приемна диагноза (n (%) 0.921
   Респираторна болест 17 (33.3) 20 (39.2)
   Пикочно -полова болест 4 (7.8) 7 (13.7)
   Сърдечно-съдова болест 8 (15.7) 7 (13.7)
   Признаци и симптоми, които не са свързани с конкретно заболяване 6 (11.8) 5 (9.8)
   Гастроинтестинална болест 8 (15.7) 7 (13.7)
   Неврологична болест 3 (5.9) 2 (3.9)
   Друга 5 (9.8) 3 (5.9)

Табл. 1. Изходни характеристики на пациентите в двете кохорти

PRE фаза
(n=51)

POsT фаза
(n=51) P-стойност

Брой на препоръки за фармакотерапия 58 86

Брой на препоръки за фармакотерапия на пациент 1.1 1.7 0.014

Свързани с лекарствата за домашно лечение на пациента (n (%) 32 (55.2) 54 (62.8) 0.458

Свързани с лекарства, предписани за остър процес (n (%) 26 (44.8) 32 (37.2) 0.458
Категория на тежест на грешки при предписване (n (%) 0.004
   Категория A 2 (3.4) 0 0.153
   Категория B 6 (10.3) 3 (3.4) 0.461
   Категория C 9 (15.5) 2 (2.3) 0.025
   Категория D 8 (13.8) 10 (11.6) 0.603
   Категория E 16 (27.6) 39 (45.0) <0.0001
   Категория F 9 (15.5) 24 (27.9) 0.001
   Категория G 7 (12.1) 6 (11.8) 0.767
   Категория H 1 (1.7) 2 (2.3) 0.558
   Категория I 0 0 –

Време, прекарано за валидиране (min) (mean (SD)) 6.10 (3.5) 35.3 (9.3) <0.0001

Табл. 2. Препоръки за фармакотерапия и клинични резултати в двете кохорти
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Дискусия

Разширеният преглед на лекарствата в ED отне-
ма повече време, но увеличава броя на PR и тежест-
та на откритите грешки при предписване в сравне-
ние с прегледа на рецептата.

В POST фармакотерапевтичната оценка включ-
ва напасване (reconciliation) и това благоприятства 
увеличаването на броя на PR (виж таблица 2). Както 
СЗО заявява, до 67% от историята на лекарствата, 
отпускани с рецепта на пациентите, записани при 
постъпване в болница, имат една или повече греш-
ки, а 30-80% от пациентите имат несъответствие 
между лекарствата, поръчани в болницата, и тези, 
които са приемали у дома (15).

Други автори също са оценили въздействието на 
глобална фармакотерапевтична оценка. През 2014 г. 
клиничните фармацевти, работещи в ED, публику-
ват описателна статия (несравнима), която анализи-
ра броя и качеството на PR. Отчетеният процент (1,6 
PR на пациент) (16) е подобен на нашия, въпреки че 
открихме по -голям брой PR, свързани с лекарства, 
предписани за остри процеси (27% срещу 37,2%). 
В това проучване характеристиките на пациентите 
не са взети под внимание и следователно не е въз-
можно да се прецени дали разликата се дължи на 
факта, че изследваната популация е по-полимеди-
цирана. За да се оцени качеството на PR, авторите 
взеха под внимание дали препоръката се е появила 

Няма 
(A)

Незначителен 
(B, C, D)

Умерен  
(E, F)

Сериозен  
(G, H)

катастрофален 
(I)

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST
Неправилна доза
Твърде висока 2 1 2 8 6 6
Твърде ниска 5 3 4 5
Пропуск 4 3 7 19
Грешно лекарство
Излишно 
лекарство 3 3 6

Непоказано 
лекарство 1 3

Алергия към 
предписани 
лекарства

1 2

Лекарствени 
взаимодействия 1 3

Терапевтично 
дублиране 2 3 1 2

Неподходящо 
лекарство за 
пациента

1

Неправилна 
честота на 
приложение

4 2 4 11

Неправилна 
лекарствена 
форма

3 1 2 5

Неправилен начин 
на приложение 2 1 1

Неправилна 
продължителност 
на лечението

1

Друго
2 0 23 15 25 63 8 8 0 0

Табл. 3. Видове грешки при предписване според степента на тежест (категории А до I)
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в клинично ръководство и нивото на свързаните до-
казателства.

През 2017 г. рандомизирано клинично изпитва-
не сравнява въздействието на програма за фарма-
цевтични грижи, стартирана в ED, с тази на стан-
дартната грижа при 118 пациенти, диагностицирани 
с хронична обструктивна белодробна болест и/или 
хронична сърдечна недостатъчност. (17) Въздейст-
вието се измерва чрез намаляване на лекарството 
свързани отрицателни резултати. Авторите наблю-
дават статистически значимо намаляване на отри-
цателните резултати, свързани с употребата на ле-
карства, в интервенционната група (62,7% срещу 
79,7%, Р=0,042), и съобщават за по-нисък процент 
на PR, отколкото в нашето проучване (1,4 PR на 
пациент). По отношение на клиничните резултати, 
изпитването взема предвид продължителността на 
престоя, реадмисиите и смъртността на 180 дни. И в 
двата случая не се наблюдава статистически значи-
ма разлика. Въпреки това, в проучване, публикувано 
през същата година, ранният преглед на лекарства-
та, ръководен от фармацевта в ED, наистина показа 
значително въздействие върху клиничните промен-
ливи (намаляване на използването на болничното 
легло сред високорискови пациенти на възраст под 
80 години) (18).

В крайна сметка тези предишни опити показват 
как цялостен фармакотерапевтичен преглед обога-
тява качеството на PR чрез глобалния поглед на па-
циента (не е възможно само със системата CPOE). 
Поради тази причина е от първостепенно значение, 
че фармацевтът не се задоволява с преглед на рецеп-
та в аптечния отдел. Както показват нашите резул-
тати, институциите трябва да осигурят достатъчно 
ресурси, за да позволят на фармацевтите да се пре-
местят в клинични отделения, да придобият експер-
тен опит и да предложат по-качествени грижи.

Нашето проучване е обект на редица ограниче-
ния, които биха могли да повлияят на обобщеността 
и валидността на резултатите. Първо, само двама 
фармацевти са участвали в интервенцията и извър-
шената оценка не е заслепена. Второ, качеството на 
PR не е оценено или как данните са записани. Тре-
то, сравнението на две групи пациенти, разделени 
за определен период от време, има недостатъка, че 
схемите на лечение могат да се различават (исто-
рически отклонения). В нашия случай протоколите 
за лечение, одобрени в ED, бяха еднакви и в двете 
кохорти, както и информационните системи. Чет-
върто, ограниченията на ретроспективните наблю-
дателни изследвания са добре известни. Най -чес-
тото отклонение е трудността при валидиране на 

информацията, получена от медицинските досиета. 
Въпреки това, надеждността се подобрява, когато 
проучването включва две групи пациенти (случай и 
контрол), където величината на отклонение е сход-
на и при двете. И накрая, беше трудно да се демон-
стрира статистически значима разлика в по-малко 
разпространени събития, като клинични резулта-
ти. Поради тази причина би било препоръчително 
да се извърши широкомащабно проучване, за да се 
демонстрира въздействието на фармацевтичната по-
мощ върху тези аспекти. Въпреки това, като се има 
предвид, че функциите на клиничните фармацевти 
варират значително в различните институции, полу-
чените данни може да не са хомогенни.
В заключение, усъвършенстваният преглед 
на лекарствата в ED увеличава броя на 
PR и тежестта на откритите грешки при 
предписването.

Какво добавя тази статия?

Сътрудници AdL-P: събиране на данните, ана-
лиз и интерпретация на данните, изготвяне на ста-
тията и окончателно одобрение на версията, която 
ще бъде публикувана. RG-S: събиране на данните, 
анализ и интерпретация на данните и окончателно 
одобрение на версията, която ще бъде публикувана. 
AH: преразглеждане на статията критично за важно 
интелектуално съдържание и окончателно одобре-
ние на версията, която ще бъде публикувана. IM и 
MS-S: съществен принос към концепцията и дизай-
на и окончателното одобрение на версията, която ще 
бъде публикувана.

Финансиране: Авторите не са декларирали 
конкретни безвъзмездни средства за това изследва-
не от нито една финансираща агенция в публичния, 
търговския или нестопанския сектор.

Какво е вече известно по тази тема
 ●В Испания поръчките за лекарства обикнове-

но се преглеждат от фармацевти, намиращи се в ап-
течния отдел.

 ●Моделът на болнична аптека у нас се променя 
и фармацевтите започват да преминават към кли-
нични отделения.

Какво добавя това проучване
 ● Разширеният преглед на лекарствата, извър-

шен в спешното отделение, отнема повече време, но 
увеличава броя на препоръките за фармакотерапия 
и тежестта на откритите грешки при предписването.
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РЕЗЮМЕ
Предистория: Разпространението на взаимодействията между лекарства (ВмЛ) (drug–drug 

interactions, DDIs) в болничните условия е променливо, а възрастните пациенти се считат за 
високорискова популация за тях. Няма систематични прегледи, описващи разпространението на 
ВмЛ при хоспитализирани пациенти в напреднала възраст.

Цели: Да се оценят и обобщят наличните данни за разпространението на ВмЛ при 
хоспитализирани пациенти в напреднала възраст и да се опише кои лекарствени продукти, класове 
лекарства и съответните комбинации са най-често включени в ВмЛ.

Източнци на данни: Беше проведено системно търсене на електронна литература в Medline/
PubMed, Embase, Lilacs, SciElo, Web of Science, Cinahl, Scopus, Cochrane, OpenGrey, Capes Thesis 
Bank, OasisBR, OpenAire и резюмета от научни събития, без ограничение в езика или периода на 
публикуване. Изборът на проучвания приключи на 21 септември 2018 г.

Критерии за допустимост в проучването, участници и интервенции: Включени са оригинални 
наблюдателни проучвания, които съобщават за разпространението на действителни или 
потенциални ВмЛ по време на хоспитализация при пациенти на възраст 60 и повече години. Основната 
мярка за резултат е разпространението на ВмЛ и броя на им на пациент. Анализът на подгрупите 
е извършен в проучвания, които съобщават за разпространението на ВмЛ в гериатрични единици.

The original source of this article is: de Oliveira LM, et al Prevalence 
of drug interactions in hospitalised elderly patients: a systematic review. 
Published by group.bmj.com. 
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Методи за оценка и синтез в изследването: Качеството на изследването беше оценено с 
помощта на методологичния списък на Агенцията за здравни изследвания и качество (Agency for 
Healthcare Research and Quality) за срезови проучвания и описателни такива.

Резултати: Включени са 34 проучвания, обхващащи 9577 пациенти. Разпространението на ВмЛ 
варира от 8,34% до 100%. В проучвания, проведени в гериатрични единици, разпространението варира 
от 80,5% до 90,5%. Броят на ВмЛ на пациент варира от 1,2 до 30,6. Единичнi лекарствата, които 
най-често участват в ВмЛ, са фуроземид, каптоприл, варфарин и дипирон. Класовете лекарства, 
които се включват най-вече са калий-съхраняващи диуретици и инхибитори на ангиотензин 
конвертиращия ензим.

Ограничения: Основното ограничение е хетерогенността между включените проучвания, които 
изключват мета-анализa. Няколко различни метода бяха използвани за идентифициране на ВмЛ, 
главни, и потенциални ВмЛ. Малко проучвания съобщават за мерки за контрол на качеството на 
събраните данни.

Изводи и последици от ключовите констатации: Разпространението на ВмЛ варира в широки 
граници и разликата може да отразява различия в състоянията на възрастните пациенти и нивото 
на внимание (или сложността на грижите), както и методологичните девиации, особено в методите 
и/или софтуера, използвани за идентифициране на ВмЛ.

ABSTRACT
Background: The prevalence of drug–drug interactions (DDIs) in hospital settings is variable, and elderly 

patients are considered a high risk population for DDIs. There are no systematic reviews describing the 
prevalence of DDIs in hospitalised elderly patients.

Objectives: To assess and summarise the available data on the prevalence of DDIs in hospitalised elderly 
patients and to describe which drugs, drug classes and drug combinations are most commonly involved in DDIs.

Data source: A systematic electronic literature search was conducted on Medline/PubMed, Embase, Lilacs, 
SciElo, Web of Science, Cinahl, Scopus, Cochrane, OpenGrey, Capes Thesis Bank, OasisBR, OpenAire and 
abstracts from scientific events, without limitation on language or period of publication. Study selection was 
completed on 21 September 2018.

Study eligibility criteria, participants and interventions: Original observational studies that reported the 
prevalence of actual or potential DDIs during hospitalisation in patients aged 60 years or older were included. 
The main outcome measure was prevalence of DDIs and number of DDIs per patient. Subgroup analysis was 
performed in studies that reported the prevalence of DDIs in geriatric units.

Study appraisal and synthesis methods: Study quality was assessed using the Agency for Healthcare 
Research and Quality methodological checklist for cross sectional and prevalence studies.

Results: 34 studies were included, involving 9577 patients. The prevalence of DDIs ranged from 8.34% 
to 100%. In studies conducted in geriatric units, the prevalence ranged from 80.5% to 90.5%. The number 
of DDIs per patient ranged from 1.2 to 30.6. Single drugs most commonly involved in DDIs were furosemide, 
captopril, warfarin and dipyrone. Drug classes mostly involved were potassium sparing diuretics and angiotensin 
converting enzyme inhibitors.

Limitations: The main limitation is the heterogeneity between the included studies that precluded a meta- 
analysis. Several different methods were used to identify DDIs, majorly, and potential DDIs. Few studies have 
reported measures to control the quality of the collected data.

Conclusions and implications of key findings: The prevalence of DDIs ranged widely, and the variation 
may reflect differences in the conditions of the elderly patients and level of attention (or complexity of care), as 
well as methodological differences, especially the methods and/ or software used to identify DDIs.

Systematic review registration number CRD42018096720



Лусияна Мело де Оливейра, Хулияна до Амарал Карнейро Диел,Алесандра Нунеш, 
Татияне да Силва Дал Пизо

72

Въведение

Взаимодействията между лекарства (ВмЛ) се 
описва като способността на един медикамент да 
усилва, намалява и/или променя действието или 
ефектите на друг, когато се прилага последователно 
или едновременно (1). ВмЛ са особено важен вид 
нежелани лекарствени реакции, тъй като те могат 
да променят ефективността и сигурността на ле-
карствата (2). Въпреки че не винаги могат да бъдат 
избегнати, ВмЛ често са предсказуеми (3) .Фарма-
кодинамичните ВмЛ са тези, свързани с фармако-
логичната активност на взаимодействащите си ле-
карства, чрез директен ефект върху рецепторната 
функция, намеса с биологичен или физиологичен 
процес на контрол или добавка/противоположен 
фармакологичен ефект и се наблюдават по-рядко. 
 Фармакокинетичните ВмЛ са свързани с ефектите 
на едно лекарство върху абсорбцията, разпределе-
нието, метаболизма или екскрецията на друг меди-
камент и могат да променят нивата на концентраци-
ите на лекарствения продукт, което води до неефек-
тивност или токсичност, и са по-разпространени от 
фармакодинамичните ВмЛ (4). Имайки предвид ме-
ханизмите и честота им, фармакокинетичните ВмЛ 
имат по-голямо въздействие върху безопасността на 
пациентите, отколкото фармакодинамичните ВмЛ.

Действителните ВмЛ се идентифицират от не-
благоприятни резултати при пациента, докато по-
тенциалните ВмЛ са тези, идентифицирани чрез 
анализ на фармакокинетичните и фармакодина-
мичните профили на всяко използвано лекарство 
и идентифициране на възможните нежелани съби-
тия по асоциация (5). Тъй като потенциалните ВмЛ 
може или не може водят до неблагоприятен изход, 
честотата на действителните ВмЛ в литературата 
е тенденциозно по-ниска в сравнение с потенциал-
ните ВмЛ (6), и затова всеки пациент трябва да се 
оценява индивидуално, като се вземе предвид съот-
ношението риск-полза (2).

Разпространението на ВмЛ в болничните ус-
ловия е променливо. Проучванията, проведени с 
хоспитализирани пациенти в различни клинични 
условия, показват разпространение от 5,3–83,9%. 
(7–12) Смята се, че до две трети от пациентите на 
интензивно лечение изпитват поне един потенциа-
лен ВмЛ по време на престоя си в болница (13). Из-
глежда, че по-голямата част от предписаните взаи-
модействащи си лекарствени комбинации включват 
ограничен брой лекарства (14), и основният меха-
низъм на ВмЛ е фармакокинетичен, включващ ме-
таболизма на лекарството чрез цитохром Р450 (15).
Пациентите в напреднала възраст се считат за висо-

корисково население за ВмЛ (16). Наскоро се съоб-
щава, че разпространението на ВмЛ при възрастни 
амбулаторни пациенти с мултиморбидност е между 
25,1% и 100%, където броят на ВмЛ на 100 пациен-
ти варира от 30 до 388,3 (17). Честотата на ВмЛ по 
време на болничен престой не е добре дефинирана. 
Стареенето е независим рисков фактор за ВмЛ (18) 
,тъй като възрастните пациенти са склонни да при-
емат повече лекарства от другите възрастови гру-
пи вследствие на многото физиологични промени, 
свързани с процеса на остаряване и съпътстващи-
те го здравословни проблеми (19). Следователно, в 
тази популация, потенциалните ВмЛ често са неиз-
бежни. Рискът от неблагоприятни резултати, дължа-
щи се на ВмЛ, обаче изглежда особено сериозен при 
възрастните хора. Систематичен преглед показва, че 
ВмЛ са отговорни за 0,57% от всички хоспитализа-
ции, както и за 4,8% от тези при възрастните паци-
енти (20).

Към днешна дата нито един систематичен пре-
глед не е разглеждал конкретно разпространението 
на ВмЛ при пациенти в напреднала възраст в бол-
нични условия. Целта на този систематичен преглед 
е да се съберат доказателствата за действително и 
потенциално разпространение на ВмЛ при хоспита-
лизирани възрастни пациенти, получени от обсерва-
ционни проучвания. Искахме също да опишем кои 
лекарства показват най-често ВмЛ в тази кохорта от 
хора, както и методите, използвани за идентифици-
ране на ВмЛ при пациенти в напреднала възраст.

Методи

Протокол, регистрация и етика
Протоколът за този преглед е регистриран в 

PROSPERO (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/, 
регистрационен номер CRD42018096720) (21). Не 
е поискано одобрение от Комисията по етика, тъй 
като това проучване е систематичен преглед на ли-
тературата. Тази работа е извършена в съответствие 
с изявлението „Предпочитани елементи от доклада 
за систематични прегледи и мета-анализ“ (PRISMA) 
за отчитане на системни прегледи и мета-анализи на 
обсервационни проучвания (22).

Критерии за допустимост
Включени са наблюдателни изследвания (ко-

хортни, срезови и случай-контрола), докладвани 
като оригинални статии, както и резюмета от науч-
ни събития и срещи, публикувани по всяко време и 
на всякакъв език, които съобщават за действителни 
или потенциални вредни ВмЛ по време на хоспи-
тализация при възрастни пациенти. Когато инфор-
мацията, предоставена в оригиналния документ, не 
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е била достатъчна за събиране или изчисляване на 
процентите на ВмЛ, бяха поискани допълнителни 
специфични данни чрез електронен контакт с авто-
рите и обратна връзка.

Възрастните хора се определят като такива на 
възраст над 60 години. Повечето развити страни 
приемат хронологичната възраст от 65 години като 
определение за възрастен или остарял човек, но в 
развиващите се страни се приема 60-годишна въз-
раст (23).

Проучванията бяха изключени, ако те: a) се фо-
кусират върху ВмЛ, включващи едно лекарство, 
клас лекарства, няколко специфични лекарства или 
само лекарства, които биха могли да причинят спе-
цифична клинична картина; b) представи данни от 
тясна популация от заболявания; c) оценени са про-
центи на ВмЛ по рецепти, а не при пациенти; d) док-
ладвани ВмЛ само при прием в болница и при из-
писване; e) докладвани интервенции по ВмЛ, но не 
и процентите преди интервенцията; f) анализират 
разпространението на ВмЛ при възрастни, включи-
телно възрастни хора, но не предоставят достатъч-
но данни за изчисляване на разпространението на 
ВмЛ при възрастната популация от проучването, в 
оригиналния документ или след като информаци-
ята е поискана; g) докладвани данни от възрастни 
пациенти в болнични и амбулаторни условия, но 
няма достатъчно данни за извличане на проценти-
те в болничните условия от проучването и/или след 
заявяване; и h) не са имали намерение да оценяват 
разпространението, а само да характеризират ВмЛ в 
интересуващата ги популация.

Източници на информация и стратегия за 
търсене

Термините и ключовите думи на MeSH бяха из-
ползвани за търсене в бази данни. Medline/PubMed, 
Embase, Lilacs, SciElo, Web of Science, Cinahl, Scopus, 
Cochrane, OpenGrey, Capes Thesis Bank, OasisBR, 
OpenAire и резюмета от научни събития бяха търсе-
ни от самото начало до 3 юни 2018 г., за да иденти-
фицират потенциални статии и тезиси. Ние прегле-
дахме списъците с препратки към включените про-
учвания, за да проверим за други възможни. Когато 
повече от една публикация представя същите данни 
за пациент, беше включена тази, която е най-завър-
шена. Пълната стратегия за търсене, използвана в 
Medline/PubMed, е описана в каре 1.

Избор на проучване
За избор на публикации беше използван стан-

дартен формуляр. Първо, двама автори (LMO и 
JACD) независимо провериха заглавията и резюме-
та, идентифицирани във всички източници и избра-

ни статии, които изглежда отговаряха на критериите 
за включване. След това, включените по-рано доку-
менти, техният пълен текст беше независимо оце-
нен и подбран от двама автори (LMO и JACD), за 
да се намали субективността на процеса на подбор. 
Всички несъответствия бяха разрешени чрез диску-
сия с трети изследовател (TSP). Изборът на проуч-
ване приключи на 21 септември 2018 г.

Процес на събиране на данни
Двама преглеждащи изследователя (LMO и 

JACD) независимо извличат данни, използвайки 
стандартен формуляр. Разногласията между рецен-
зентите при събирането на данни бяха разрешени с 
консенсус и становище на трети оценител (TSP), ако 
това е необходимо. Съответната липсваща информа-
ция, като разпространението на ВмЛ при възрастни 
пациенти (или необработени данни за изчисление) 
в проучвания, проведени при възрастни пациенти, 
беше поискана от първоначалните автори. Също 
така беше поискана информация за броя на ВмЛ на 
пациент, данни за тежестта на ВмЛ, лекарства, кла-
сове лекарства и комбинации от лекарства, участва-
щи най-вече в ВмЛ. Процесът на събиране на данни 
приключи на 23 януари 2019 г.

Резултативни мерки (обобщени мерки)
Основната мярка за резултата е (i) разпростра-

нението на действителни или потенциални ВмЛ, 
изчислени като процента на пациентите, които са 
представили поне един ВмЛ по време на престоя си 
в болница сред общия брой на изследваните пациен-
ти. Когато е възможно, се извличат нива на разпрос-
транение на ВмЛ; в редица случаи обаче процентът 

#1. epidemiology OR epidemiology [MeSH Terms] OR 
epidemiology [mh] OR epidemiology [tw]
#2. pharmacoepidemiology OR pharmacoepidemiology[MeSH 
Terms] OR pharmacoepidemiology[mh] OR 
pharmacoepidemiology[tw] OR prevalence OR 
prevalence[MeSH Terms] OR prevalence[mh] OR 
prevalence[tw]
#3. drug interactions OR drug interactions[MeSH Terms] OR 
drug interactions[mh] OR drug interactions[tw]
#4. drug related side effects and adverse reactions OR drug 
related side effects and adverse reactions [MeSH Terms] OR 
drug related side effects and adverse reactions[mh] OR drug 
related side effects and adverse reactions[tw]
#5. aged OR aged [MeSH Terms] OR aged[mh] OR aged[tw] 
#6. aged, 80 and over OR aged, 80 and over [MeSH Terms] 
OR aged, 80 and over[mh] OR aged, 80 and over[tw]
#7. #1 OR #2
#8. #3 OR #4
#9. #5 OR #6
#10. #7 AND #8
#11. #9 AND #10

Каре 1. Пълна стратегия за търсене, използвана в MEDLINE 
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на разпространение се изчислява от предоставената 
информация. Извлечената друга информация, ако 
има такава, включва: (ii) брой ВмЛ на пациент, де-
финиран като броя на ВмЛ, разделен на броя паци-
енти с поне едно ВмЛ. Когато бяха налични, бяха 
извлечени данни за (iii) най-често срещаните ле-
карства, свързани с ВмЛ, (iv) най -често срещаните 
комбинации от лекарства, участващи в ВмЛ и (v) 
методите за идентифициране на ВмЛ.

Синтез на резултатите
Тъй като проектите на изследванията, участни-

ците, интервенциите и/или главно докладваните 
изходни мерки (разпространение на ВмЛ) не са пре-
доставени от авторите, ние се фокусирахме върху 
описанието на проучванията, техните резултати и 
върху качествен синтез, а не върху мета-анализ.

Риск от пристрастия в отделните проучва-
ния (оценка на качеството)

Поради напречния сектор на включените про-
учвания, качеството на изследването беше оценено 
с помощта на методологичния контролен списък 
на Агенцията за здравни изследвания и качество 
(AHRQ) за проучвания за напречно сечение и раз-
пространение (24–26) Този инструмент за оценка е 
въпросник с 11 точки за изследване на качеството на 
данните събиране, критерии за включване, измерва-

не на резултатите и други измервания (вижте допъл-
нителна онлайн таблица 1). На въпросите е отгово-
рено с да (+), не (-), неясно (U) и неприложимо (NA) 
за изследването.

Оценката на качеството е извършена от LMO и 
JACD. Разногласията между рецензенти бяха разре-
шени с консенсус и становище на трети рецензент 
(TSP), ако е необходимо. Качеството на изследване-
то не е критерий за изключване. Процесът на оценка 
на качеството приключи на 1 март 2019 г.

Риск от пристрастие в проучванията
Рискът от пристрастия в проучванията, по -спе-

циално отклоненията в публикациите и отклонени-
ята в селективното отчитане, не беше оценен, тъй 
като тези видове отклонения са малко вероятни за 
преобладаващо описателния изследователски въ-
прос.

Резултати

Избор на проучване
След търсенето в базата данни бяха идентифи-

цирани 2409 документа. След премахване на дуб-
ликати (премахнати 337 документа) и преглед по 
заглавие и резюме (премахнати 1839 документа), 
233 останаха за пълно четене и оценка. След пъл-

Фигура 1. Предпочитани елементи от доклада от систематичните прегледи и мета-анализи (PRISMA) диаграма за идентифициране 
на проучването и включване в систематичния преглед на разпространението на лекарствени взаимодействия при хоспитализирани 

пациенти в напреднала възраст. PIM- потенциално неподходящо лекарство; ADR- нежелана лекарствена реакция
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но четене на текст, 76 документа бяха разгледани за 
включване. От тях 46 проучвания съобщават данни 
за ВмЛ при възрастни и авторите са се обърнали с 
искане за конкретни данни за разпространението на 
ВмЛ само при пациенти в напреднала възраст. В до-
пълнение към разпространението на ВмЛ при въз-
растни хора (или необработени данни за изчисле-
ние), бяха поискани информация за броя на ВмЛ на 
пациент, данни за тежестта на ВмЛ, лекарства, кла-
сове лекарства и комбинации от лекарства, участва-
щи най -вече в ВмЛ. Само трима автори отговориха 
на имейлите ни. Следователно 34 бяха включени в 
този преглед, както е показано на фигура 1.

Характеристики на изследването
Включените проучвания са публикувани между 

2003 и 2018 г. Размерът на извадките варира от 44 
до 1510, като общо имаме 9577 пациенти. По-голя-
мата част от докладите бяха срезови и от развиващи 
се страни: 9 проучвания бяха от Бразилия (27–35), 
6 проучвания бяха от Индия (36–41), 2 от Мексико 
(42,43), 2 от Хърватия (44,45), 1 от Венецуела (46), 
1 от Сърбия (47), 1 от Непал (48), 1 от Иран (49) и 
едно от Етиопия (50). Останалите 10 проучвания са 
от Испания (51,52), Норвегия (53), Португалия (54), 
Германия (55), Италия (56), Австрия (57), Израел  
(58), Канада (15) и Австралия (59). От включените 
проучвания 5 са проведени в гериатрични отделе-
ния (32,52,55,56,58) и 15 са проведени в отделения 
по вътрешни болести (28,30,33,35,38,41,44,45,46,4
8,50,51,53,54,57). Онлайн допълнителна таблица 2 
показва общите характеристики, разпространение-
то на ВмЛ и методите за идентифициране на ВмЛ 
във всяко проучване.

Резултати от отделни проучвания
Ние идентифицирахме 21 проучвания, които 

изследваха процентите на ВмЛ или предоставиха 
достатъчно данни за тяхното изчисляване. Разпрос-
транението на ВмЛ варира от 8,34%36 до 100% 
(37,46). В проучвания, проведени в гериатрични 
отделения, разпространението варира от 80,5%до 
90,5%. В проучвания, проведени в други болнични 
отделения, разпространението варира от 8,3% до 
100%. Средният брой лекарства на пациент варира 
от 2 до 23.9. Само едно проучване оценява действи-
телните ВмЛ. (53) Петнадесет проучвания анализи-
рат ВмЛ чрез системата Drug-Reax (известна също 
като Micromedex) (27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,3
9,43,47,50,58), пет проучвания анализират ВмЛ по 
критерия на Биърс (Beers criteria), (37,40,41,44,45) 
четири проучвания анализираха ВмЛ с помощта 
на Medscape Drug Interaction Checker (38,46,47,48) 
и две проучвания използваха Epocrates Interaction 

Check (47,54). Десет проучвания оценяваха ВмЛ с 
повече от един вид софтуер (15,29,35,36,38,39,42,4
5,47,51). Учебници бяха използвани в девет проуч-
вания (15,29,35,38,39,42,49,51,59). В един случай 
източникът за оценка на ВмЛ бяха локално приети 
списъци (53), а в друг - бази данни, които не бяха 
определени (55). Допълнителна онлайн таблица 2 
представя отделни резултатите от всяко проучване.

Броят на ВмЛ на пациент е докладван само в 
12 проучвания и варира от 1,2 до 30,6. Въпреки че 
информацията, предоставена в проучванията, не 
позволява значимо количествено определяне, тъй 
като резултатите са класифицирани с помощта на 
различни методологии и следователно не могат да 
бъдат съпоставени, най-честите ВмЛ са докладва-
ни в някои статии. Самостоятелни лекарства, които 
най-често участват в ВмЛ, са фуроземид, предста-
вен в три проучвания, каптоприл, варфарин и ди-
пирон, представени в две проучвания. Класовете 
лекарства, свързани най-вече с ВмЛ, са калий-съх-
раняващи диуретици и инхибитори на ангиотензин 
конвертиращия ензим, всеки от които е докладван 
в две проучвания. Единственото проучване, което 
оценява действителните ВмЛ, съобщава, че самос-
тоятелните лекарства, които най-често участват 
в ВмЛ, са варфарин, дигитоксин и преднизолон, а 
най-масово включените класове лекарства са анти-
тромботични средства, нестероидни противовъз-
палителни средства и инхибитори на ангиотензин 
конвертиращия ензим (53). Относно комбинации от 
лекарства, такива които са били по-често описани в 
ВмЛ, са дигоксин (10 пъти), аспирин (9 пъти), кло-
пидогрел (8 пъти), метоклопрамид, хлорпромазин, 
кетоконазол, халоперидол, амиодарон и фуроземид 
(по 7 пъти всеки), спиронолактон и омепразол (по 
6 пъти всеки) и прометазин, каптоприл, дипирон и 
хепарин (по 5 пъти всеки). Антикоагулантите са най 
-често описваните лекарства (6 пъти). Най-разпрос-
транените лекарствени комбинации са дигоксин и 
фуроземид, каптоприл и спиронолактон, халопе-
ридол и прометазин (цитирани по три пъти всеки), 
дигоксин и метоклопрамид, клопидогрел и омеп-
разол и аспирин и клопидогрел (цитирани два пъти 
всеки). Допълнителната онлайн таблица 3 показва 
броя на пациентите с взаимодействия, броя на ВмЛ 
на пациент с поне един ВмЛ, лекарства или класове 
лекарства, участващи най-вече в ВмЛ и комбинации 
от лекарства, участващи най-често в ВмЛ.
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Оценка на качеството и риск от пристра-
стие в отделни проучвания

Всички проучвания, включени в този преглед, 
представят срезов анализ и следователно въпроси 
10 и 11 от методологичния контролен списък AHRQ 
(26) не са подходящи за оценка. За въпрос 7 бе за-
писано обозначението „неприложимо“, когато нито 
един пациент не беше изключен от първоначалната 
кохорта. Едно проучване е докладвано на персийски 
език (49), а друго е резюме от научна среща (58). И 
в двата случая пълната оценка не е била възможна. 
Пълна оценка на качеството на прегледаните проуч-
вания и рискът от пристрастия може да се намери в 
допълнителната онлайн фигура 1.

Дискусия

Обобщение на доказателствата
Разпространението на ВмЛ варира в широки 

граници, от 8,34% до 100%. Наблюдаваното голямо 
отклонение е подобно на това, установено при сис-
тематичен преглед с амбулаторни пациенти (25,1% 
до 100%) (17). Сред възможните причини за това 
голямо отклонение е броят на лекарствата на паци-
ент (вариращ от 2 до 23,9), разликите в здравето на 
пациентите, нивото на внимание (или сложността 
на грижите) в различни условия и методите и соф-
туера, използвани за откриване на ВмЛ. Освен това, 
противно на нашите очаквания, разпространението 
на ВмЛ при хоспитализирани възрастни хора не е 
по-високо от това, наблюдавано в общността. Сред 
възрастните хора, хоспитализирани в гериатрични 
отделения, вариацията е малко по-ниска (80,5% до 
90,5%), но с постоянно по-високи проценти. Тези 
констатации трябва да се тълкуват с повишено вни-
мание, тъй като в 13 проучвания (38% от всички 
проучвания, включени в системния преглед), да-
нните за разпространението на ВмЛ не са налични, 
което прави невъзможно обобщаването на данните 
по начин, който би позволил по-прецизно характе-
ризиране на действителното разпространение на 
ВмЛ при хоспитализирани възрастни хора. Използ-
ването на различни методи и/или софтуерни устрой-
ства за идентифициране на потенциални ВмЛ е друг 
фактор, който може да е повлиял на наблюдаваните 
разлики между изследванията, както е обсъдено по 
-долу.

Лекарствата, които най-често участват с ВмЛ, са 
диуретици, антихипертензивни лекарства, антико-
агуланти, сърдечни гликозиди и антитромботични 
средства. Тъй като по-голямата част от проучвани-
ята са проведени в развиващите се страни, често се 
цитира и дипирон. Тези лекарства се очакваха, тъй 

като те обикновено се прилагат на възрастни хора 
за лечение на състояния, свързани със стареенето, и 
по-рано бяха описани като свързани с лекарствени 
взаимодействия (14). Някои медикаменти са от осо-
бен интерес, тъй като последиците, дължащи се на 
ВмЛ, са интересни от клинична гледна точка, като 
екстрапирамидни симптоми и злокачествен невро-
лептичен синдром (прометазин, метоклопрамид, 
хлорпромазин, халоперидол), аритмии (амиодарон, 
лекарства за сърдечен гликозид, прометазин, хлор-
промазин, халоперидол), инхибиране на метаболи-
зма на друго лекарство (кетоконазол) и противосъ-
сърващи (антитромботици и антитромбоцитни ле-
карства). Важно е да се отбележи, че комбинациите 
от някои класове са преди всичко проблем с непод-
ходящо предписване, а не ВмЛ.

По отношение на лекарствените комбинации, 
клопидогрел и омепразол са свързани със значи-
телно по-големи и сериозни нежелани сърдечно-съ-
дови събития (60) и трябва да се избягват, когато е 
възможно. Но ВмЛ при аспиринът и клопидогрела, 
цитирани два пъти като вредни ВмЛ, са при двойна 
антитромбоцитна терапия, обикновено прилагана за 
предотвратяване на сърдечно-съдови събития (61) 
.Това е пример за това как системите за подкрепа на 
вземането на решения могат да отчитат ВмЛ с ниска 
клинична значимост, които биха могли да доведат 
до злоупотреби и как професионалният опит е от 
решаващо значение при тълкуването на тези резул-
тати.

Системата Drug-Reax, която според някои автори 
е най-надеждната, тъй като има най-висока чувстви-
телност, е била използвана за анализ на ВмЛ в пове-
чето проучвания (62). Високата чувствителност при 
идентифицирането на ВмЛ може да надцени ВмЛ. 
Използват се други бази данни, като Medscape Drug 
Interaction Checker, Epocrates Interaction Check, в 
домашен софтуер и учебници. Тези източници поз-
воляват анализ на комбинациите от всяко лекарство 
в двойката с останалите лекарства. Критерият на 
Beers (Beers criteria), използван в пет проучвания, 
включва предварително определени комбинации от 
лекарства (63). Използването само на Критерият на 
Beers (Beers criteria) може да подцени процентите на 
ВмЛ.

Налични са няколко софтуерни програми за 
скрининг на ВмЛ, които използват системи за под-
помагане на решенията на клиницистите, но едно 
ограничение е липсата на клинично значение, кое-
то води до свръх докладване на потенциални ВмЛ 
(64). Също така информацията, получена в една 
база данни, може да се различава от друга. Прове-
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ден систематичен преглед оценява използваемостта 
и целесъобразността на няколко бази данни и уста-
новява голямо разминаване в броя и значимостта на 
откритите ВмЛ, достигащи 81,1%, и само няколко 
проучвания използват повече от една база данни за 
оценка на ВмЛ (65). Следователно самият софтуер 
може да е променил стойностите на ВмЛ. В идеал-
ния случай трябва да се използват повече от един 
източник и получената информация да се тълкува 
с клинични познания. В този преглед само 10 про-
учвания, които оценяват ВмЛ, използвайки повече 
от един софтуерен продукт, но само две докладвад 
разлики между методите. Doan и колеги (15) уста-
новиха проценти между 80% и 97%, а Jankovic (47) 
и колегите намериха проценти между 93,84 и 95,49, 
в зависимост от използвания софтуер. Въпреки това 
честотата на разпространение в тези 10 проучвания 
варира от 8,34% до 98,6%.

Силни страни
Физиологичните промени и техните фармакоки-

нетични и фармакодинамични промени, развитието 
на хронични заболявания и придружената полипраг-
мазия и нарастващият брой терапевтични възмож-
ности поставят възрастните пациенти с висок риск 
от нежелани събития, свързани с ВмЛ, особено в 
болнична среда. Това е първият цялостен система-
тичен преглед, който описва разпространението на 
ВмЛ при хоспитализирани пациенти в напреднала 
възраст и лекарствата, които обикновено се включ-
ват в тези ВмЛ. Ние се съсредоточихме върху про-
учвания, проведени в популации пациенти, и не 
включихме документи, които описват изследвания 
върху предварително определени двойки лекарства.

Ограничения
Основното ограничение е хетерогенността меж-

ду включените проучвания, която изключва мета-
анализа. Бяха използвани няколко различни метода 
за идентифициране на ВмЛ. Документите, включе-
ни в този преглед, описват преди всичко потенци-
алните лекарствени взаимодействия; Оценката на 
потенциалните ВмЛ може да надцени процентите 
на ВмЛ, тъй като се характеризира като ВмЛ при 
всяка комбинация от лекарства, която може да до-
веде до ВмЛ всеки път, когато двете лекарства се 
прилагат заедно. Реалните или действителните нива 
на ВмЛ се получават от клинични данни. Не всеки 
потенциален ВмЛ се превежда като истински ВмЛ, 
което означава увреждане на пациента. В нашия 
систематичен преглед само едно проучване оценява 
реалните лекарствени взаимодействия и установява 
процент ВмЛ от 8,8%. За да се оценят потенциални-
те ВмЛ, биха могли да се надценят процентите на 

ВмЛ, въпреки че в това проучване потенциалните 
нива на ВмЛ варират между 8,34% и 100%. Смята 
се, че само около 6% от първоначално откритите 
ВмЛ са клинично значими, а честотата на потенци-
ално сериозни ВмЛ е по-малка от 1% в амбулатор-
ни условия (66). Изследвания, които оценяват само 
реални ВмЛ, биха могли да доведат до информация 
за комбинациите от лекарства, които би причинило 
вреда на пациента. Също така, често се предписват 
някои от лекарствата, замесени във ВмЛ, което би 
могло да доведе до голяма възможност за предиз-
викване на взаимодействие.

Понастоящем няма утвърдени стандартни ин-
струменти за изследване на срезови извадки. Оцен-
ката на методологичното качество, базирана на ин-
струмента AHRQ, показа, че по-голямата част от 
проучванията определят адекватно критериите за 
включване и изключване на пациентите, периода 
за подбор на извадката и източниците на данни, из-
ползвани за изследването. От друга страна, някол-
ко проучвания съобщават за мерки за контрол на 
качеството на събраните данни, като Blix и колеги 
(53) и Egger и колеги (55), където идентифицира-
ните ВмЛ бяха прегледани от мултидисциплинарен 
екип по здравеопазване, и Rosas-Carrasco и колеги 
(43), където идентифицираните ВмЛ бяха оценени 
от гериатри.

Въпреки обширния преглед, който включваше 
няколко бази данни, специализирана литература и 
липса на ограничения, като например годината на 
публикуване и езика, намалявайки риска от прист-
растия към подбора/публикуването, 43 проучвания 
бяха изключени от прегледа поради невъзможност 
да се получат конкретни данни. За да се намали това 
отклонение, както беше препоръчано в предишно 
проучване, беше осъществен (67) контакт с автори-
те, но процентът на отговорите беше много нисък 
(2 от 45).

Изводи и последствия  
за клиничната практика

Разпространението на ВмЛ е високо и неговото 
изменение може да отразява разликите в условия-
та на възрастните хора и нивото на внимание или 
сложността на грижите, както и методологичните 
различия, особено методите/софтуера, използвани 
за идентифицирането им. Клиницистите трябва да 
имат предвид, че различни източници ще дадат раз-
нообразни резултати. Диуретици, антихипертензив-
ни лекарства, антикоагуланти, сърдечни гликозиди 
и антитромботични средства са лекарствата, които 
обикновено се прилагат на възрастни хора за лече-
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ние на състояния, свързани със стареенето и е ус-
тановено, че те са замесени в повечето лекарствени 
взаимодействия. Използването на бази данни с ви-
сока чувствителност може да надцени ВмЛ, а ана-
лизът на избрани лекарства (в случай на използване 
на критерия за Beers) може да подцени процентите 
на ВмЛ. Важно е да се има предвид, че възрастни-
те пациенти се считат за естествена високориско-
ва популация за ВмЛ и всеки пациент трябва да се 
оценява индивидуално, а и в много случаи ВмЛ са 
неизбежни. В идеалния случай ВмЛ трябва да се ха-
рактеризират след неблагоприятни резултати от па-
циента и оценката на потенциалните ВмЛ трябва да 
се използва за оценка на съотношението риск-пол-
за. Трябва да се използва повече от един източник 
на информация и клиничните знания трябва да се 
вземат предвид при интерпретирането на резултати-
те. Бъдещите перспективи от това изследване биха 
могли да сравнят процентите на ВмЛ в развитите 
страни с ниски и средни доходи и в различни бази 
данни, като целта е да се идентифицира най-добри-
ят метод за установяване на ВмЛ.
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