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РЕЗЮМЕ
Въведение: Ракът на пикочния мехур (bladder cancer, BC) е сред най-честите злокачествени забо-

лявания в индустриално развитите страни. Заболяемостта от ВС нараства с възрастта и е почти 
3 пъти по-честа при мъжете, отколкото при жените. Терапията на ВС при възрастни пациенти с 
локално авансирал или метастазирал ВС, които преди това са получавали химиотерапия, съдържа 
платина и PD-1/PD-L1 инхибитор, изисква включване на enfortumab vedotin (EV) или химиотерапия, 
базирана на docetaxel или paclitaxel. 

Цел: Да се извърши моделиране на локални данни за разходи и здравни ползи в дългосрочен план 
от приложението на алтернативните здравни технологии за лечение на пациенти с BC, за да се 
вземе решение коя терапия има преимущество относно съотношението на терапевтичната ефи-
касност и ефективността на разходите. 

Материал и методи: Входните данни в използвания прогностичен модел са измерени и оценени 
като клинични крайни точки в многоцентровото рандомизирано клинично изпитване EV-301. Моде-
лираните данни за бъдещи здравни ползи и разходи след края на клиничното изпитване се основават 
на модел на Марков с три здравни състояния, едно от които абсорбиращо. 

Изводи: Въпреки терапевтичното си превъзходство, enfortumab vedotin в сравнение с химиоте-
рапия (docetaxel, paclitaxel) не е разходно ефективен подход за лечение на пациенти с уротелен кар-
цином след неуспех с PD-1/PD-L1 инхибитори. Единствената причина за това е твърде високата му 
цена. Стойността на съотношението на допълнителните разходи и здравни ползи на enfortumab 
vedotin е около 659 000 лв./QALY и значително надвишава прага за ефективност на разходите (ICER 
≤ 50 000 лв./QALY), който се равнява на трикратно увеличения брутен вътрешен продукт на човек 
от населението в България за предходната година.

Ключови думи: рак на пикочния мехур/локално авансирал или метастазирал/нови терапии, enfortumab 
vedotin, химиотерапия/docetaxel или paclitaxel, анализ разход/ефективност
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Въведение

Ракът на пикочния мехур (bladder cancer, BC) е 
едно от най-често срещаните злокачествени забо-
лявания в индустриално развитите страни. Заболя-
емостта от ВС нараства с възрастта и е почти три 
пъти по-чест при мъжете, отколкото при жените (1).

Рисковите фактори за ВС включват тютюнопу-
шене, фамилна анамнеза, предишна лъчева терапия, 
чести инфекции на пикочния мехур, излагане на оп-
ределени химически агенти, както и носителство на 
определени генетични вариации (2).

В Европейския съюз (ЕС) през 2020 г. при паци-
енти от мъжки пол ВС се класира на четвърто място 
по честота на онкологичните диагнози, характери-
зирайки се със заболяемост от 58,9/100 000 мъже. 
При жените в ЕС ВС е на десето място по честота 
със заболяемост: 13,4/100 000 жени. Показателите 
за смъртност са съответно 18,8/100 000 и 4,2/100 
000 за мъжки и женски пол (3).

В България регистрираните заболяемост 
(43,3/100 000) и смъртност (17,8/100 000) от ВС при 
мъжете са по-ниски от средните нива на тези пока-
затели в ЕС. При жените също се констатира подоб-
на тенденция – заболяемост 10,5/100 000 и смърт-
ност 3,5/100 000 (4).

Всички представени епидемиологични данни 
обосновават социалната значимост на заболяването 
и непрекъснато увеличаващите се публични разхо-
ди за лечението му.

Цитотоксичните лекарства, които се прилагат 
при ВС, имат специфична противотуморна актив-
ност, място на действие и токсичност. Дозата на 
цитостатика се изчислява спрямо телесното тегло, 
както и от това дали цитостатикът се прилага са-
мостоятелно или в комбинация с други лекарства. 
Дозата може да бъде титрирана и приспособена към 
пациента в зависимост от броя на неутрофилните 
клетки, чернодробната и бъбречната функция, както 
и във връзка с данните за предварително отчетени 
нежелани реакции (5).

Терапията на ВС при възрастни пациенти с ло-
кално авансирал или метастазирал ВС, които преди 
това са получавали химиотерапия, съдържа плати-
на и PD-1/PD-L1 инхибитор, изисква включване на 
enfortumab vedotin (EV) или химиотерапия, базира-
на на docetaxel (DOC) или paclitaxel (PAC).

EV е конюгатно антитяло, насочено към адхе-
зионен протеин nectin-4, който се намира на по-
върхността на уротелните ракови клетки. Състои 
се от изцяло човешко IgG1 капа антитяло, коню-
гирано с разрушаващото микротубулите вещество 
monomethyl auristatin E (MMAE). MMAE протеоли-
тично се освобождава в раковата клетка и разруша-
ва нейната микротубулна мрежа, като предизвиква 
апоптоза (6).

В резултат на увеличаващите се възможности за 
терапевтичен избор за лечение на възрастни пациен-
ти с локално авансирал или метастазирал BC, които 
преди това са имали неуспех с платина-съдържаща 

ABSTRACT
Introduction: Bladder cancer (BC) is one of the most common malignancies in industrialized countries. The 

incidence of BC increases with age and is almost 3 times more common in men than in women. The therapy 
in adult patients with locally advanced or metastatic BC who have previously received chemotherapy contain-
ing platinum and a PD-1/PD-L1 inhibitor requires the inclusion of enfortumab vedotin (EV) or docetaxel- or 
paclitaxel-based chemotherapy. 

Aim: The aim of the study is to model local data on long-term costs and health benefits from the application 
of alternative health technologies for the treatment of patients with BC to decide which therapy has an advan-
tage in terms of the ratio of therapeutic efficacy and cost-effectiveness. 

Materials and Methods: Inputs in the prognostic model used were measured and evaluated as clinical 
endpoints in the EV-301 multicentre randomized clinical trial. The modelled data on future health benefits and 
costs after the end of the clinical trial are based on Markov’s model with three health conditions, one of which is 
absorbent. 

Conclusion: Despite therapeutic superiority of enfortumab vedotin over chemotherapy (docetaxel, pacli-
taxel), it is not a cost-effective approach to treat patients with urothelial carcinoma after failure with PD-1/PD-L1 
inhibitors. The only reason for this is its high price. The value of the cost-benefit ratio of enfortumab vedotin is 
around BGN 659,000/QALY and significantly exceeds the cost-effectiveness threshold (ICER ≤ BGN 50,000/
QALY), which is equal to three times the gross domestic product per capita of the population in Bulgaria for the 
previous year.

Keywords: bladder cancer/locally advanced or metastatic/new therapies, enfortumab vedotin, chemotherapy/
docetaxel or paclitaxel, cost-effectiveness analysis
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химиотерапия и/или PD-1/PD-L1 инхибитор, е необ-
ходимо достъпните алтернативни здравни техноло-
гии да бъдат оценени от гледна точка на сравнител-
ната терапевтична ефикасност и ефективността на 
разходите. 

За целта е приложима икономическа оценка на 
тази здравна технология от типа разход/ефектив-
ност (cost-effectiveness analysis, CEA) (7,8). Посред-
ством нея могат да се анализират терапии, които 
имат еднакъв ефект в резултат от провеждането им, 
но изразен с различна величина (9).

Цел 

Целта на изследването е да се извърши модели-
ране на локални данни за разходи и здравни ползи в 
дългосрочен план от приложението на алтернатив-
ните здравни технологии за лечение на пациенти с 
BC, за да се вземе решение коя терапия има преиму-
щество относно съотношението на терапевтичната 
ефикасност и ефективността на разходите.

Материал и методи

Входните данни в използвания прогностичен 
модел са измерени и оценени като клинични крайни 
точки в многоцентровото рандомизирано клинично 
изпитване EV-301 (10).

Моделираните данни за бъдещи здравни ползи 
и разходи след края на клиничното изпитване се 
основават на модел на Марков с три здравни състо-
яния, от които едно абсорбиращо (11). В теорията 
на вероятностите моделът на Марков е стохастичен 
модел, използван за моделиране на псевдослучайно 
променящи се системи. Предполага се, че бъдещите 
състояния зависят само от текущото, а не от събити-
ята настъпили преди него.

Структурата на модела е представена на фиг. 1.

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

Входните данни в модела обхващат клиничните 
крайни точки: обща преживяемост (overall survival, 
OS), преживяемост без прогресиране на заболя-
ването (progression-free survival, PFS), честота на 
обективен отговор (objective response rate, ORR) и 
продължителност на отговора (duration of response, 
DоR), идентифицирани и измерени в клиничното 
изпитване EV-301.

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 AgePro Healthcare (12).

Проведен е анализ разход/ефективност на ал-
тернативните здравни технологии, предназначени 
за лечение на пациенти с BC. Изчислено е инкре-
менталното съотношение на допълнителни разходи 
и допълнителни здравни ползи на изследваните ал-
тернативни терапии. За оценяване на несигурност-

Фиг. 1. Структура на модела

Елементи на анализа Параметри
Сравнителни алтернативи EV, DOC, PAC
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% за разходите и ползите 
Метод за оценка на несигурността DSA, PSA

Използвани съкращения: EV – enfortumab vedotin, DOC – docetaxel, PAC – paclitaxel, CEA – cost-effectiveness analysis, QALY – 
quality-adjusted life years, EQ-5D – EuroQol-5 dimensions, DSA – deterministic sensitivity analysis, PSA – probabilistic sensitivity analysis

Табл. 1. Елементи на икономическия анализ
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та са използвани детерминистичен и вероятностен 
анализ на чувствителността.

Резултати

В анализа са включени възрастни пациенти с ло-
кално авансирал или метастазирал уротелен карци-
ном, които преди това са получавали химиотерапия, 
съдържаща платина и/или PD-1/PD-L1 инхибитор. 
Други подгрупи пациенти не са включвани в ана-
лиза.

Сравнителният анализ на данните за терапев-
тична ефикасност и безопасност, измерени като 
първични и вторични крайни точки в клиничното 
изпитване, е представен в табл. 2. 

Структурата и дизайнът на рандомизираното 
клинично изпитване са представени в табл. 3.

Моделираните здравни ползи чрез модела на 
Марков са измерени като спечелени години живот 
с добро качество (quality-adjusted life years, QALY). 

Избраният метод за сравнителна оценка на алтерна-
тивните здравни технологии за лечение на пациен-
ти с BC е икономически анализ разход/ефективност 
(cost-effectiveness analysis, CEA).

Предпочетеният метод за оценка на терапевтич-
ната ефикасност и ефективността на разходите е съ-
образен с публикуваните препоръки, указанията на 
EUnetHTA и е подходящ относно начина за измерва-
не на здравните ползи в рамките на рандомизирано-
то клинично изпитване (13).

В модела са включени разходите за алтерна-
тивните лекарствени терапии. Други болнични или 
извънболнични здравни разходи не са включени, 
защото те са идентични за сравняваните здравни 
технологии, поради което са пренебрегнати за нуж-
дите на настоящия анализ. Изключени са и разхо-
дите за загубена производителност на пациентите 
и на членовете на техните семейства, защото тях-
ното идентифициране и измерване е методологично 

Клинични крайни точки EV-301
Лекарствена терапия EV СНТ
Брой пациенти 301 307
ОS, мес., 95% CI 12,9 (10,6; 15,2) 9,0 (8,1; 10,7)
HR, 95% CI, p 0,702 (0,556; 0,886), р = 0,0042
PFS, мес., 95% CI 5,6 (5,3; 5,8) 3,7 (3,5; 3,9)

HR, 95% CI, p 0,615 (0,505; 0,748) p < 0,0001
ORR, %, 95% CI 40,6 (35,0; 46,5) 17,9 (13,7; 22,8)
HR, 95% CI, p 0,648 (0,513; 0,803) p < 0,001
DoR, мес., 95% CI 7,4 (5,6; 9,5) 8,1 (5,7; 9,6)

Използвани съкращения: EV – enfortumab vedotin, CHT – chemotherapy, OS – overall survival, PFS – progression-free 
survival, HR – hazard ratio, ORR – objective response rate, DOR – duration of response

Табл. 2. Резултати от рандомизираното клинично изпитване EV-301

Параметър EV-301
Цел на изпитването Изследване на ефикасност и безопасност на EV в сравнение с СНТ за лечение на 

пациенти с BC след неуспех с анти-PD-1/PD-L1 терапия
Фаза III
Дизайн Рандомизирано, паралелно, открито, активно контролирано, мултицентрово клинично 

изпитване
Целеви пациенти Възрасти пациенти с авансирал или метастатичен BC, преминали химиотерапия, 

съдържаща платина и с анти-PD-1/PD-L1 терапия
Брой пациенти 608
Терапия I гр.:  EV; II гр.: CHT (DOC, PAC)
Първична крайна точка OS, PFS
Вторични крайни точки ORR, DоR, EORTC QL2 Score

Табл. 3. Структура и дизайн на клиничното изпитване
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несъвместимо с гледната точка и перспективата на 
анализа (14).

Използваният цикъл на модела е шестмесечен, 
като е съобразен с времето и продължителността 
за терапевтичен отговор. Разходите за сравнявани-
те лекарствени алтернативи са изчислени на база 
регистрирани дозови режими и референтни цени в 
Позитивния лекарствен списък в България към март 
2022 г.  Данните за разходите за едногодишен тера-
певтичен курс са представени в табл. 4.

Резултатите от икономическия анализ разход/
ефективност е необходимо да бъдат представени 
като инкрементално съотношение (incremental cost-
effectiveness ratio, ICER) на допълнителни разходи 
(Δ costs) и допълнителни здравни ползи (Δ QALY) 
на алтернативните терапии.

Обсъждане

СЕА е форма на икономически анализ, който 
сравнява относителните разходи и здравни ползи на 
алтернативните терапии за лечение на целевата гру-
па пациенти. Прилагат се често в здравния сектор, 
където обикновено не е подходящо да се монетари-
зира здравният ефект. Изразява се в съотношение, 
при което знаменателят отразява здравните ползи 
от дадена терапия (най-често като мярка се използ-
ва броят спечелени QALY), а числителят отразява 
разходите, свързани с получените здравни ползи, 
изразени в парична стойност. Концепцията за ефек-
тивността на разходите се прилага широко при пла-
нирането и управлението на разходите в здравеопаз-
ването.

Икономическият анализ на лекарствените те-
рапии (фармакоикономически анализ) се характе-
ризира с две основни цели. Първо, той се занимава 
както с ресурсите, вложени в дадена терапия, така 
и с резултатите от нея. Това са важни показатели, 
защото както пациентите, така и платците, се стре-
мят към прогнозируемост и яснота на очакваните 
здравни резултати. От друга страна, дори да са ясни 
здравните резултати, платецът винаги иска да знае 
предварително каква ще бъде финансовата им стой-

ност. 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 ре-
сурси и невъзможността да се реимбурсират всички 

съществуващи лекарствени терапии за всички па-
циенти налагат необходимостта да се избере тера-
певтично 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 терапии за лече-
ние на целевата група пациенти с BC.

EV не е разходно ефективна терапия за лечение 
на пациенти с BC, въпреки терапевтичното си пре-
възходство, поради твърде високата си цена. Стой-
ността на ICER за EV е около 659 000 лв./QALY и 
значително надвишава прага за ефективност на раз-
ходите (ICER ≤ 50 000 лв./QALY), изразяващ се в 
трикратно увеличения брутен вътрешен продукт на 

Лекарствена 
терапия

Дозировка и начин на 
приложение

Количество 
лекарствен продукт 
за годишна терапия, 

mg

Референтна цена,  
лв./mg

Стойност на разхода 
за годишна терапия, 

лв.

EV 1,25 mg/kg в ден 1, 8, 15 
от всеки 28-дневен цикъл 3900 140,42141 551 543,50

DOC 75 mg/m2 в ден 1 на всеки 
21-дневен цикъл 2397 0,41544 995,81

PAC 175 mg/m2 в ден 1 на 
всеки 21-дневен цикъл 5593 0,22017 1231,41

Табл. 4. Разходи за терапия на пациенти с BC с алтернативни здравни продукти

Терапевтични алтернативи ∆ QALY ∆ costs, лв. ICER, лв./QALY
EV vs. DOC +0,835 +550 547,69 659 330 
EV vs. PAC +0,835 +550 312,09 659 050 

Табл. 5. Δ QALY, Δ costs, ICER на алтернативните терапии за лечение на BC в България, март 2022 г.
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човек от населението в България за предходната го-
дина.

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 
лечение на пациенти с BC не се изменят със статис-
тически значими стойности.

При провеждане на вероятностен анализ на 
чувствителността се установи вероятност под 1% 
EV да бъде разходно ефективна терапия в сравне-
ние с алтернативната химиотерапия за лечение на 
целевата група пациенти с BC. 

Силните страни на използвания модел са, че 
входните данни са резултат от проведено многоцен-
трово клинично изпитване. Въпреки това моделира-
нето на данни за здравни ползи и разходи след края 
на клиничното изпитване създава известна несигур-
ност относно терапевтичната ефикасност и безопас-
ност в дългосрочен план.

Заключение

Въпреки терапевтичното си превъзходство, 
enfortumab vedotin в сравнение с химиотерапия 
(docetaxel, paclitaxel) не е разходно ефективен под-
ход за лечение на пациенти с уротелен карцином 
след неуспех с PD-1/PD-L1 инхибитори. Единстве-
ната причина е твърде високата цена на enfortumab 
vedotin. Стойността на съотношението на допъл-
нителните разходи и здравни ползи на enfortumab 
vedotin е около 659 000 лв./QALY и значително над-
вишава прага за ефективност на разходите (ICER ≤ 
50 000 лв./QALY), който се равнява на трикратно 
увеличения брутен вътрешен продукт на човек от 
населението в България за предходната година.
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MARKETING AUTHORIZATION PROCEDURES WITH NEGATIVE OPINION 
FROM EMA—TENDENCIES AND NOVELTIES IN 2021–2022

Violeta Getova-Kolarova, Ilko Getov
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РЕЗЮМЕ
Европейската агенция по лекарствата ежегодно провежда научна оценка на десетки заявления 

за получаване на разрешение за употреба на нови лекарствени продукти по централизирана проце-
дура. Всяка година относително малка част от тях завършват с отказ поради незадоволителни 
доказателства за качество, ефикасност или безопасност. Настоящето проучване разглежда пери-
ода м. юли 2021 г. – м. юни 2022 г., като цели да анализира най-честите причини за отхвърляне на 
заявленията. За периода е разгледана и динамиката в специфичните процедури за ускорен достъп 
до пазара, заложени в европейската регулация. Очертана е тяхната роля в посрещането на незадо-
волени медицински нужди и навременен отговор на заплахи пред общественото здраве. 

Ключови думи: разрешение за употреба, ускорен достъп до пазара, клинична ефикасност, 
съотношение полза/риск

ABSTRACT
Every year the European Medicines Agency conducts scientific assessment of numerous applications for 

marketing authorization of new medicines via centralized procedure. Relatively few of them are being rejected 
yearly because of insufficient evidence of quality, efficacy or safety. The current study analyzes the period July 
2021–June 2022 in terms of the most frequent reasons for rejection of marketing authorization applications. For 
the same period, we take a look at the specific procedures for granting accelerated market access laid in the 
European pharmaceutical regulation. Their role in treatment of unmet medical needs and threats to global health 
status is pointed out. 

Keywords: marketing authorization, accelerated access, clinical efficacy, benefit/risk ratio

Въведение

Централизираната процедура по разрешение за 
употреба на лекарствени продукти е основен път 
за достигане до пазара на Европейския съюз, като 
поради важността си е задължителна за определе-
ни групи лекарства (1). Всяка година Европейска-
та агенция по лекарствата (ЕМА) отхвърля част от 
постъпилите за оценка заявления, основно поради 
незадоволителни данни за клинична ефикасност и 
безопасност (2,3). Въпреки че по-голяма част от за-
явленията на годишна база получават положително 

становище, все още са налице незадоволени меди-
цински нужди, което налага необходимостта от тър-
сене на алтернативни начини за достъп до терапия, 
като напр. схемата за ранно сътрудничество PRIME, 
която може да се използва доброволно от компани-
ите (4). Представянето на изчерпателни доказател-
ства от клинични изпитвания е може би най-сери-
озното предизвикателство, особено пред малките и 
средните компании (5). То се счита за определящо 
и за продължителността на оценката и повдига въ-
проса както за ефективността и приложимостта на 
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Резултати и дискусия

Резултатите от анализирания в настоящото 
проучване период в голяма степен се доближават 
до тези в предходни такива, като броят на отхвър-
лените заявления за разрешаване за употреба за м. 
януари-декември 2021 г. е същият като през 2018 
г. Запазва се и тенденцията за относително посто-
янен брой оттеглени от заявителя заявления с пик 
през 2020 г. На фигура 1 се вижда, че най-нисък е 
той през настоящата 2022 г., но тук следва да се има 
предвид, че това са данни само за първата половина 
на годината. Разрешените за употреба лекарствени 
продукти за 2020 г. и 2021 г. са сравними по брой 
– 97 и 92 (-5,15%) съответно. До момента за 2022 
г. ЕМА е издала положително становище за 47 от 
постъпилите заявления (фиг. 1) (8).

1. За периода юли–декември 2021 година
Общ преглед
До юли 2021 г. две лекарства са получили нега-

тивно становище от CHMP, а Европейската комисия 
все още няма финални становища относно лекар-
ствените продукти Flynpovi и Nouryant. В край-
на сметка и двата продукта са отхвърлени, заедно 
с още три – Aduhelm, Ipique и Raylumis (табл. 1). 
Всички продукти са предназначени за употреба от 
възрастни, като единият от тях има статут на лекар-
ство-сирак.

Мотиви за отказ
Aduhelm (aducanumab) е моноклонално антитя-

ло, свързващо се с амилоид-бета – протеин, отгово-
рен за формирането на амилоидните плаки в мозъка 
на пациентите с болест на Алцхаймер. Въпреки че 
според представените от заявителя данни продуктът 
намалява количеството на амилоид-бета в мозъка, 
клиничното подобрение остава непотвърдено. Аген-
цията счита, че профилът на безопасност също не е 

стандартната процедура по разрешаване за употре-
ба, така и за мястото на подходите за ускорен достъп 
до пазара. По-краткият срок на научна оценка и гъв-
кавостта по отношение на обема представени данни 
са важен инструмент за скъсяване на пътя между 
производителя и пациента (6). За да се гарантира съ-
ответствие между регулаторните изисквания и реал-
ните възможности за събиране на данни от терапев-
тичната практика, е необходим конструктивен диа-
лог между регулатори и индустрия (7). Въпреки че 
пандемията от Covid-19 доведе до глобална здравна 
криза, тя също така и показа необходимостта от ус-
тановяването на баланс при намирането на бърз от-
говор на заплахите пред общественото здраве. 

Цел

Настоящото проучване е част от вече тради-
ционния анализ на получилите негативно станови-
ще от ЕМА заявления за получаване на разрешение 
за употреба лекарствени продукти. Анализираният 
период е с обхват м. юли 2021 – м. юни 2022 г. и 
включва процедурите по разрешение за употре-
ба, протекли на ниво ЕС. В настоящата статия се 
подчертават сходствата спрямо изминалите анали-
зирани периоди, като в този смисъл се открояват и 
тенденциите в оценката на постъпилите заявления. 
Година по-късно търсим отговор и на въпроса в как-
ва степен се е възстановила лекарствената регула-
ция след пандемията от Covid-19 и какви са новите 
предизвикателства пред представянето и оценката 
на валидни данни за разрешаване за употреба на ле-
карствени продукти. 

Материали и методи 

За целите на проведеното проучване са ана-
лизирани заявленията за разрешение за употреба 
по централизирана процедура, завършили с отказ 
за периода м. юли 2021 г. – м. юни 2022 г. Лекар-
ствените продукти с отхвърлени заявления са кла-
сифицирани по терапевтична област, лекарствена 
форма, принадлежност към специфична категория 
и др. Анализирани са мотивите за отказ на ЕМА и 
на тази основа са изведени приоритетите в оценка-
та на данните при кандидатстване за разрешение за 
употреба. За същия период е направен и преглед на 
получените по специфични процедури разрешения 
за употреба (под условие, при извънредни обстоя-
телства и чрез ускорено разглеждане) с цел да се 
установи влиянието на пандемията от коронавирус 
върху методологията и гъвкавостта на администра-
тивните процедури година по-късно. 

Фиг. 1. Постъпили заявления за разрешение за употреба по 
централизирана процедура за периода 2018 – м. юни 2022 г. (8)
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задоволителен поради данни от образни изследва-
ния, показващи оток и кървене в мозъка, свързани с 
амилоид-бета (9). Оценката на заявлението завърш-
ва с негативно становище на ЕМА през декември 
2021 г., като заявителят изисква преразглеждане. 
През 2022 г. заявителят оттегля своето заявление 
преди края на преразглеждането, като становището 
на ЕМА остава непроменено – потенциалните ползи 
от лекарствения продукт не надхвърлят рисковете. 

Ipique (bevacizumab) кандидатства за получава-
не на разрешение за употреба с показание възрасто-
во-обусловена влажна макулна дегенерация, като се 
позовава на добре установена клинична употреба и 
данни за ефикасност и безопасност на оригиналния 
продукт Avastin. В хода на оценката ЕМА счита, че 
са налице значими за ефикасността различия между 
двата продукта, още повече с оглед различния път 
на въвеждане (за Ipique – интравитреално). Според 
агенцията профилът на безопасност на bevacizumab 
не може да бъде потвърден за предложеното пока-
зание, като данните от литературата и употреба из-
вън показанията (off-label use) са недостатъчни и 
недобре документирани. Някои аспекти от качест-
вото (наличие на примеси и невидими с просто око 
твърди частици) също имат потенциал да бъдат при-
чина за сериозни нежелани реакции като повишена 
имуногенност и възпалителни реакции в окото. Фи-
налното становище на ЕМА е за негативно съотно-
шение полза/риск и недостатъчно данни в потвърж-
дение на клинична ефикасност на bevacizumab за 
предложените показание и път на въвеждане. (10)

Raylumis (tanezumab) е лекарствен продукт за 
лечение на умерена до тежка болка, асоциирана с 
остеоартрит при възрастни пациенти, при които 
употребата на кортикостероиди, нестероидни про-
тивовъзпалителни лекарства и опиоидни аналгети-
ци е противопоказана или без ефект. Продуктът е 
предназначен за подкожно инжектиране. Предста-
вените клинични данни показват по-добър ефект 
на Raylumis спрямо плацебо, но съизмерим с този 
на нестероидни противовъзпалителни лекарства. 
Няма еднозначни данни за клинично превъзход-
ство, а основните рискове, свързани с лекарството, 
са периферни неврологични симптоми, увреждане 
на ставите (включително пълна смяна на стави) и 
ортостатична хипотония. Въпреки че съществува 
непосрещната медицинска нужда при пациентите с 
хронична болка, асоциирана с остеоартрит, преиму-
ществата на Raylumis остават ограничени. На фона 
на повишената честота на сериозни ставни уврежда-
ния при популацията, употребявала продукта, ЕМА 
счита съотношението полза/риск за негативно (11).

По отношение на получилите до м. юли 2021 г. 
негативни становища лекарствени продукти, моти-
вите на ЕМА бяха подробно разгледани в предход-
ния брой на списанието и не са обект на анализ и 
коментари. Крайното становище на ЕМА е, че пол-
зите от употребата на Flynpovi не надхвърлят потен-
циалните рискове, тъй като дългосрочната безопас-
ност и потенциалната генотоксичност на продукта 
не са добре проучени (12). Заключението на ЕМА 
за Nouryant (istradefylline) е, че евентуалните ползи 
от лекарствения продукт не надвишават рисковете, 

Търговско 
наименование INN Лекарствена 

форма
Показания и 

терапевтична област 
Ориги-
нален 

продукт
Лекар-

ство-сирак
Педиат-
рична 

употреба

Flynpovi eflornithine/
sulindac Таблетки Фамилна аденоматозна 

полипоза; онкология да да не

Nouryant Istradefylline Таблетки Болест на Паркинсон; 
неврология да не не

Aduhelm aducanumab
Концентрат 
за разтвор за 

инфузия
Болест на Алцхаймер;  

неврология да не не

Ipique bevacizumab Разтвор за 
инжекции

Възрастово-
обусловена влажна 

макулна дегенерация; 
офталмология

не не не

Raylumis tanezumab Разтвор за 
инжекции

Умерена до тежка 
хронична болка при 
възрастни пациенти 

с остеоартрит; 
ревматология

да не не

Табл. 1. Отхвърлени заявления за разрешение за употреба за 2021 г. (8)
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като в хода на оценката се установяват незадоволи-
телни данни за ефикасността му (13).

2. За периода януари – юли 2022 година
Общ преглед
От началото на 2022 г. досега ЕМА е издала 47 

положителни и 2 негативни становища по постъпи-
лите заявления за разрешение за употреба на лекар-
ствени продукти за хуманната медицина. И двете 
негативни заключения са издадени след срещата 
на Комитета за лекарствени продукти в хуманната 
медицина (CHMP) през м. май и се отнасят за био-
подобни лекарствени продукти с активно вещество 
trastuzumab (табл. 2). 

Мотиви за отказ
Hervelous и Tuznue са разработени като био-

подобни лекарствени продукти на оригиналния 
Herceptin. Макар че данните, представени от заяви-
телите, в голяма степен дават основание за подобие 
на активното вещество, ЕМА счита че в производ-
ствения процес на продукта, предназначен съответ-
но за употреба в клинични изпитвания и за евро-
пейския пазар, се наблюдават съществени различия. 
Въз основа на тези различия ЕМА заключава, че 
данните от клиничните изпитвания не представля-
ват достатъчно доказателство за подобие между 
оригиналния и предназначените за пазара продукти 
Hervelous и Tuznue. Поради тази причина агенцията 
препоръчва отхвърляне на заявлението за разреше-
ние за употреба и на двата продукта. Към момента 
на осъществяване на настоящето проучване Евро-
пейската комисия не е взела финално решение по 
препоръките на ЕМА. Заявителите за поискали пре-
разглеждане на становището на агенцията (15,16).

3. Мястото на специфичните процедури по 
разрешаване за употреба извън контекста на 
Covid-19

В европейското лекарствено законодателство 
са заложени механизми, които дават възможност за 
по-гъвкава и ускорена процедура за научна оценка 
на заявленията за разрешение за употреба, с цел да 

се осигури възможност за отговор на незадоволени 
терапевтични нужди или сериозни заплахи пред об-
щественото здраве. На фигура 2 са представени ос-
новните видове специфични процедури по научна 
оценка, които дават възможност за достъп до пазара 
при непълен обем от данни или за по-кратък срок. 

На базата на резултатите от предишен анализ е 
известно, че продуктите за превенция и лечение на 
коронавирусно заболяване са получили „разреше-
ние за употреба под условие“ (3). Тази процедура 
е вписана в Регламенти 726/2004 и 507/2006 и дава 
възможност за по-ранен достъп до лекарствени про-
дукти, за които няма налична терапевтична алтерна-

тива. За 2021 г. броят на разрешените под условие 
лекарствени продукти е същият, както през 2020 
г., като това свидетелства както за персистиращия 
проблем с Covid-19, така и за повишената нужда от 
по-бърз и навременен отговор на незадоволени те-
рапевтични нужди като цяло. 

Разрешените при извънредни обстоятелства ле-
карства през 2021 г. са с едно по-малко спрямо 2020 
г., а процедурите по ускорено разглеждане са нама-
лели наполовина. Важно е да се отбележи, че про-
дуктите, получили разрешение вследствие ускорено 
разглеждане, са в области онкология, гастроентеро-

Търговско 
наименование INN Лекарствена 

форма
Показания и 
терапевтична 

област
Оригинален 

продукт
Лекарство-

сирак
Педиатрична 

употреба

Hervelous trastuzumab
Прах за 

разтвор за 
инфузия

HER-2 позитивен 
рак на гърдата; 

онкология
не не не

Tuznue trastuzumab
Прах за 

разтвор за 
инфузия

HER-2 позитивен 
рак на гърдата; 

онкология
не не не

Табл. 2. Отхвърлени заявления за разрешение за употреба за периода м. януари – юли 2022 г. (14)

Фиг. 2. Специфични процедури за разрешение за употреба на 
ЕМА (17)
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логия и неврология, което сочи за навлизане на тези 
подходи в по-широк кръг от медицински области. 

За анализирания период лекарствата-сираци и 
advanced therapy лекарствата се запазват относител-
но постоянен брой. Значимо по-голям брой са ле-
карствата, получили одобрение като нови активни 
субстанции. Тук може в дълбочина да се проследи 
връзката между по-гъвкавите процедури за оценка 
на документацията и улеснения достъп на инова-
тивни терапии до пазара. Някои изследвания обаче 
сочат за по-бавен темп на навлизане на разрешените 
по специфични процедури лекарствени продукти в 
България, където те остават познати основно в кон-
текста на коронавирус (18).

Водещите терапевтични области с постъпили 
най-многобройни заявления за 2021 г. остават он-
кология, неврология и имунология, като е важно да 
отбележим, че данните биха могли да се съпоставят 
коректно едва след края на 2022 г.

Заключение

Разрешението за употреба на нови лекарствени 
продукти, освен една от най-важните задачи на Ев-
ропейската агенция по лекарствата, е и от същест-
вено значение за посрещането на актуалните меди-
цински нужди в Европа. Макар че отхвърлянето на 
заявление за разрешение за употреба понастоящем 
е по-скоро изключение от правилото, то има и сво-
еобразна роля на гарант за качеството на научната 
оценка и високите критерии към лекарствата, полу-
чаващи достъп до пазара. 

Въз основа на проведения анализ и съпоставка-
та му с резултатите от предходни такива, може да 
се заключи, че изчерпателните данни за клинична 
ефикасност остават от първостепенно значение за 
получаване на разрешение за употреба. Въпреки 
липсата на терапевтични алтернативи за някои от 
отхвърлените заявления, незадоволителното съот-

ношение между ползите и рисковете е пречка за по-
лучаване на разрешение за употреба. Остава важна 
ролята и на специфичните процедури за ускорен 
достъп, основаващи се на по-кратък срок за оценка 
и по-малък обем представени данни. Значението на 
тези регулаторни подходи беше фокус в оценката на 
лекарства за превенция и лечение на Covid-19, като 
занапред се очаква те да навлизат все повече в об-
ластите с най-сериозни незадоволени медицински 
нужди. Балансът между гъвкавост на процедурата 
и качество на оценката е сред бъдещите предизвика-
телства пред европейската лекарствена регулация. 
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РЕЗЮМЕ
Въведение: Още през 80-те години на XX век множество анализи показват, че централизирано-

то разтваряне на цитостатици дава възможност за съкращаване на времето за тяхното пригот-
вяне, намаляване на експозицията на персонала на токсичното им действие, минимизиране на неиз-
бежните остатъци при приготвянето им (подлежащи на бракуване), поради което тази стратегия 
постепенно започва да се внедрява в различни европейски страни.

Цел: Сравнение на изискванията и дейностите по централизираното приготвяне на лекарстве-
ни продукти за системно лечение на злокачествени заболявания в няколко избрани европейски дър-
жави и България.

Методология: Проучването е проведено чрез онлайн комуникация с болнични фармацевти, пряко 
свързани с централизирано приготвяне на цитостатици в техните страни. Периодът на реализи-
ране на дълбочинните интервюта с целевите респонденти е юни – август 2022 г.

Резултати: В участвалите 9 страни пациентите със злокачествени заболявания се лекуват 
само в болници, в които ценрализираното разтваряне на цитостатици се извършва основно в бол-
ничните аптеки. Макар и рядко, все още се среща практика на приготвяне в отделенията, като 
това се наблюдава главно в държави, започнали въвеждането му през последните години (България, 
Хърватия, Румъния, Литва). Характерно за Ирландия и Швеция е, че част от лечението може да се 
провежда и на места извън болниците (напр. в лечебни заведения за извънболнична помощ или в дома 
на пациента). Приготвянето на разтворите за системно лечение на злокачествените заболявания 
в Ирландия може да се извършва както от болничните аптеки, така и от външни изпълнители по 
поръчка на лечебните заведения, докато в Швеция се извършва в т.нар. централизирани болнични 
аптеки, където се приготвят разтвори за няколко болници. В Ирландия и Нидерландия само фарма-
цевтични техници разтварят цитостатиците, както и в Литва, когато това се прави в аптеката. 
Предимно фармацевтични техници са тези, които извършват тази дейност в Португалия и Есто-
ния, докато в другите държави от проучването приготвянето се извършва и от магистър-фарма-
цевти, и от техници/помощник-фармацевти, като в Швеция са магистър-фармацевти и бакалаври 
по фармация.

Преобладаващо е използването на ламинарни боксове или изолатори, като обикновено изборът 
за това е на лечебното заведение. Стандартите, касаещи централизираното приготвяне на ци-
тостатици, най-често са национални, препоръчителни, като в България, Естония, Литва са осно-
вани на QUAPOS. Задължителни стандарти има в Нидерландия, България и Швеция.

Ключови думи: цитостатици, централизирано разтваряне, системно лечение, злокачествени 
заболявания, болнични аптеки
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изпитвания и др. (7) Все повече расте и броят на 
лекарствата, които са налични на болничния пазар 
в България (8). Едно популярно научно проучванe 
показва, че средното време за приготвяне на един 
разтвор може да намалее повече от 4 пъти при цен-
трализирано разтваряне в болничната аптека в срав-
нение с приготвяне от медицински сестри в отделе-
нията (9).

При децентрализираното приготвяне на антине-
опластични лекарства всяка клиника/отделение 
сама разтваря необходимите разтвори (10) – това 
води до повече лекарствени остатъци от процеса, 
повече контактни на цитостатици служители, пове-
че замърсени повърхности и липса на защита на 
персонала поради невъзможност за осигуряване на 
необходимото оборудване на всички места.

Преди влизането в сила на промяната в норма-
тивната уредба, централизирано приготвяне на ци-
тостатици в България има само в аптеките на три 
лечебни заведения – една частна болница и две дър-
жавни, като в държавните тази специфична дейност 
е започнала през същата година (2015г.) (11).

В България централизирано разтваряне стартира 
при лекарствените продукти за системно лечение 
на злокачествени заболявания. Това регулаторно 
се случва през месец октомври 2015 година с 
приетите промени в Наредба № 28/9.12.2008 г. на 
Министерството на здравеопазването на Република 
България. Създаден е нов член:

Чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 81 от 2015 г. (*)) (1) 
Лекарствените продукти за системно лечение 
на злокачествени заболявания се приготвят в 
аптеката на съответното лечебно заведение във 
вид за директно приложение на пациента.

(2) При приготвяне на лекарствените проду-
кти се спазват изискванията на Закона за здра-
вословни и безопасни условия на труд.

Въведение

Още през 80-те години на XX век множество 
проведени анализи показват, че централизираното 
разтваряне на цитостатици дава възможност за съ-
кращаване на времето за тяхното приготвяне, нама-
ляване на експозицията на персонала на действието 
им поради ограничението на броя на хората, заети 
с приготвянето им във вид за директно приложе-
ние (1,2). Чрез него се минимизират неизбежните 
остатъци при разтварянето им (подлежащи на бра-
куване) (3,4). Поради тези причини тази стратегия 
постепенно започва да се внедрява в различни стра-
ни (5,6). Централизирано разтваряне представлява 
асептично разтваряне на парентерални лекарствени 
продукти (прахообразни и концентрирани разтво-
ри) във вид за директно приложение на пациента 
на едно място – най-често болничната аптека, не-
зависимо от броя на звената, които ги прилагат. По 
този начин (централизирано) могат да се приготвят 
антинеопластични лекарства, антибиотици, парен-
терални храни, лекарствени продукти за клинични 

ABSTRACT
Introduction: Back in the 1980s many analyses indicated that the centralized preparation of cytotoxics gave 

the opportunity to shorten the time for their preparation, to decrease the staff exposure to their toxic impact, to 
minimize the unavoidable residues (to be destroyed) after their preparation; therefore, this strategy has been 
getting implemented in different European countries.

Purpose: The aim of this article is to make a comparison between the requirements and activities on central 
preparation of drugs for systemic treatment of malignant disease in a couple of chosen European countries and 
Bulgaria. 

Methodology: The research has been carried out via online communication with hospital pharmacists di-
rectly involved in the centralized preparation of cytotoxics in their countries. The period of making the detailed 
interviews with the target respondents was June–August 2022.

Results: In the 9 countries that participated in the research, patients with malignant diseases are treated 
only in hospitals where the centralized solution of cytotoxics are performed predominantly at hospital pharma-
cies. Rarely though, one can still encounter the practice of preparation of those drugs in the departments as this 
process has been practiced mainly in countries that have started with the centralized preparation in recent years 
(Bulgaria, Croatia, Romania, Lithuania).

Typically for Ireland and Sweden, the treatment can be performed in places out of the hospital, too, (e.g., at 
medical institutions for outpatient services or at patient’s home). The solution of the drugs for systemic treatment 
of malignant diseases in Ireland can be achieved both at hospital pharmacies and by independent contractors 
upon the hospital’s order; whereas in Sweden, it is done in the so-called centralized hospital pharmacies where 
solutions for a couple of hospitals are prepared. In Ireland and the Netherlands, only pharmacy technicians dis-
solve cytotoxics; it refers to Lithuania, too, as all that is performed at the pharmacy. Mostly pharmacy technicians 
deal with this activity in Portugal and Estonia, while in the other countries involved in the research, the prepara-
tion is done by Masters of pharmacy and by technicians/assistant pharmacists; in Sweden there are Masters of 
Pharmacy and Bachelors of Pharmacy. 

Predominantly, safety cabinets or isolators are used and usually their choice depends on the hospital. Stan-
dards related to the centralized preparation of cytotoxics are usually at national level, they are of advisable 
nature as it is in Bulgaria, Estonia, Lithuania, and are based on QUAPOS.

The Netherlands, Bulgaria, and Sweden have mandatory standards. 

Keywords: cytotoxics, centralized preparation/solution, systemic treatment, malignant disease, hospital 
pharmacies
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Системното лечение на злокачествените заболя-
вания през последните 20 години има все по-голямо 
значение благодарение на откриването и разработ-
ването на множество нови лекарствени молекули, 
включително и за таргетна и имунотерапия. Като 
иновативни технологии те са с висока цена и при-
ложението им изисква голям финансов ресурс. Цен-
трализираното приготвяне на ижекционните раз-
твори съобразно утвърдени стандарти е гаранция 
за максималното оползотворяване на обществените 
средства и за защита на персонала (12,13).

Методология

Проучването е проведено чрез онлайн комуни-
кация с болнични фармацевти, пряко свързани с 
централизирано приготвяне на цитостатици в стра-
ни, където практикуват. Периодът на реализиране 
на дълбочинните интервюта с целевите респонден-
ти е юни–август 2022 г.

В проучването участват болнични фармацевти 
от 9 европейски държави (България, Естония, Ир-
ландия, Литва, Нидерландия, Португалия, Румъния, 
Хърватия и Швеция). Общият брой на страните, от 
които бяха поканени участници, беше 12. На всич-
ки респонденти бе изпратен специално създаден за 
целите на проучването въпросник, като допълни-
телно с тях бе осъществена онлайн комуникация и 
провеждане на дълбочинно интервю. Бяха подбрани 
участници, които да са представителни за всяка от-
делна държава, като основен критерий беше да са 
активни личности в EAHP (European Association of 
Hospital Pharmacy) или ESOP (European Society of 
Oncology Pharmacy). 

Въпросите в анкетната карта засягат следните 
специфични данни, които бяха обект на нашето про-
учване:

1. Общ брой на лечебните заведения за болнич-
на помощ в съответната страна

2. Брой болнични лечебни заведения, които 
работят с онкологични (ОП) и онкохематологични 
(ОХП) пациенти.

3. Специфики на местата, където се провежда 
онкологично лечение

4. Работното място, където се разтварят ци-
тостатиците и от какъв персонал се извършва тази 
дейност

5. Има ли задължителни стандарти, касаещи 
разтварянето на антинеопластичните лекарства?

6. Изисква ли се допълнителна квалификация 
на персонала, който приготвя цитостатиците?

7. Какво е оборудването на сектора (мястото) за 
разтваряне на цитостатици.

Резултати

От предварително подбрани 12 държави, от кои-
то да бъдат интервюирани болнични фармацевти, 
съгласие за участие дадоха респонденти от 9 страни. 
Отговорите на всички включили се в проучването 
бяха валидирани и обработени статистически. 

За нуждите на изследването бяха взети статис-
тически данни за населението през 2022 г. на проуч-
ваните държави, като с цел минимизиране на евен-
туалните отклонения и информацията да бъде срав-
нима, тя е взета от един източник – интернет сайта 
World Population Review. Той може да бъде публич-
но достъпен на адрес: https://worldpopulationreview.
com.

Както се вижда от таблица 1, броят на болнич-
ните лечебни заведения за държавите, които са 
включени в проучването, невинаги корелира с насе-
лението на дадената страна. В България, която има 
по-малко население от Португалия и Нидерландия, 
има значително повече болници, както и най-ви-
сок коефициент на осигуреност с болници на 100 
000 жители от изследваните държави. В Ирландия, 
която има приблизително 27% по-малко жители от 
нашата страна, болниците са около 86% по-малко в 
сравнение с тези в България. Въпреки че е с най-
малък брой лечебни заведения на 100 000 жители, 
Нидерландия има най-ниска смъртност в резултат 
на лечими причини от изследваните държави (14). 
Причината за големия брой болници у нас е, че 
здравеопазването в България е прекомерно концен-
трирано около болничната помощ и състояния, кои-
то могат да се лекуват в доболничната помощ, у нас 
се контролират чрез хоспитализации (15). Пациен-
тите със злокачествени заболявания (онкологични 
и онкохематологични) в България се лекуват само в 

изпитвания и др. (7) Все повече расте и броят на 
лекарствата, които са налични на болничния пазар 
в България (8). Едно популярно научно проучванe 
показва, че средното време за приготвяне на един 
разтвор може да намалее повече от 4 пъти при цен-
трализирано разтваряне в болничната аптека в срав-
нение с приготвяне от медицински сестри в отделе-
нията (9).

При децентрализираното приготвяне на антине-
опластични лекарства всяка клиника/отделение 
сама разтваря необходимите разтвори (10) – това 
води до повече лекарствени остатъци от процеса, 
повече контактни на цитостатици служители, пове-
че замърсени повърхности и липса на защита на 
персонала поради невъзможност за осигуряване на 
необходимото оборудване на всички места.

Преди влизането в сила на промяната в норма-
тивната уредба, централизирано приготвяне на ци-
тостатици в България има само в аптеките на три 
лечебни заведения – една частна болница и две дър-
жавни, като в държавните тази специфична дейност 
е започнала през същата година (2015г.) (11).

В България централизирано разтваряне стартира 
при лекарствените продукти за системно лечение 
на злокачествени заболявания. Това регулаторно 
се случва през месец октомври 2015 година с 
приетите промени в Наредба № 28/9.12.2008 г. на 
Министерството на здравеопазването на Република 
България. Създаден е нов член:

Чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 81 от 2015 г. (*)) (1) 
Лекарствените продукти за системно лечение 
на злокачествени заболявания се приготвят в 
аптеката на съответното лечебно заведение във 
вид за директно приложение на пациента.

(2) При приготвяне на лекарствените проду-
кти се спазват изискванията на Закона за здра-
вословни и безопасни условия на труд.
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болнични заведения, които могат да бъдат многоп-
рофилни или специализирани.

От участвалите в проучването държави само в 
Нидерландия всяка болница лекува и пациенти със 
злокачествени заболявания. В другите страни това 
се извършва в определени лечебни заведения. По-
особени са случаите в Ирландия и Швеция. В Ир-
ландия определени, по-леки терапии могат да се 
провеждат извън болниците – при личния лекар или 
в дома на пациента с цел осигуряване на по-добър 
достъп. В Швеция има 25 централни болници, в 
които се определя и контролира лечението на злока-
чествените заболявания, а в болничните им аптеки 
се приготвят разтворите на цитостатици в тези заве-
дения, както и за намиращи се в региона множество 

по-малки лечебни заведения, в които се провежда 
също терапия на ОП и ОХП. В България лечение-
то на болни със злокачествени заболявания може да 
се провежда само в болници, многопрофилни или 
специализирани, като за всяка болница трябва необ-
ходимите й разтвори да се приготвят в болничната 
аптека на съответното лечебно заведение (11).

От изследваните държави България, Румъния и 
Литва са страните с най-много лечебни заведения на 
100 000 жители и едновременно с това са и с най-ни-
ски проценти на болници, които лекуват онкологич-
ни и онкохематологични пациенти. Ако разгледаме 
обаче коефициента на осигуреност с такива болници 
на 100 000 жители, то България и Румъния са с най-
високи коефициенти – съответно 0,59 и 0,56, които 
са по-високи дори от Нидерландия, където всички 
болници лекуват и пациенти със злокачествени за-
болявания. Това показва, че по-малкият процент на 
онкологични лечебни заведения невинаги означава 
по-ниска осигуреност на населението с този тип ме-
дицински грижи. Това важи само при Литва, а Бъл-
гария е с най-добра осигуреност от страните, участ-
ващи в проучването, въпреки че само 12% от всички 
болници лекуват неопластични заболявания.

Според текстовете на Наредба 28 от 9 декем-
ври 2008 г. за устройството, реда и организацията 
на работата на аптеките и номенклатурата на лекар-
ствените продукти разтворите за системно лечение 
на злокачествени заболявания във вид за директно 

Държава Население 2022 г.* Брой болници
Коефициент на осигуреност 

на 100 000 жители с 
болници

Румъния 19 350 000 535 2,76

Нидерландия 17 564 000 95 0,54

Швеция 10 551 000 115 1,08

Португалия 10 270 000 200 1,94

България 6 847 000 341 4,98

Ирландия 5 018 000 46 0,91

Хърватия 4 060 000 40 0,98

Литва 2 749 000 62 2,25

Естония 1 322 000 17 1,28

*По данни от сайта https://worldpopulationreview.com

Табл. 1. Сравнение на броя на жителите и броя на болниците в изследваните държави

Фиг. 1. Сравнение на общия брой болници с броя на болниците 
за лечение на онкологични (ОП) и онкохематологични пациен-

ти (ОХП) в изследваните държави.
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приложение на пациента се приготвят задължител-
но в болничните аптеки. След приемането на про-
мяната през октомври 2015 на лечебните заведения 
се дават шест месеца гратисен период, в който да 
предприемат необходимите действия, за да бъдат в 
съответствие със законовата уредба. Въпреки това, 
дори през 2022 г., в България все още има лечебни 
заведения, в които това се прави в отделенията, от 
медицински сестри, в нарушение на законодател-
ството. Румъния, Литва и Хърватия са другите дър-
жави от нашето проучване, в които още няма 100% 
централизирано приготвяне на цитостатици. От 
проведените интервюта изследователският екип ус-
танови, че в Ирландия част от лечебните заведения 
приготвят сами разтворите за лечение на злокачест-
вени заболявания, а друга част ги поръчват на друг 
изпълнител, а в Швеция една болнична аптека при-
готвя цитостатици за няколко лечебни заведения.

След обработката на резултатите от въпросни-
ците може да се направи изводът, че разтварянето на 
цитостатиците се извършва само от фармацевтични 
техници в три страни: Ирландия, Нидерландия и 
Литва (когато това се прави в аптеката). В други две 

респондентите споделят, че тази дейност се прави 
„основно“ от фарм. техници (в Естония и Португа-
лия). Данните, които бяха събрани, показват, че по-
мощник-фармацевти/бакалавър-фармацевти/техни-
ци и магистър-фармацевти разтварят цитостатици в 
България, Румъния, Хърватия и Швеция. Единстве-
но в Нидерландия и Швеция се изисква служители-
те, които разтварят противотуморните лекарства, 
да имат допълнителна квалификация за асептично 
приготвяне на разтвори и работа с опасни вещества, 
като имат и периодични валидации на уменията. В 
другите изследвани страни такава не се изискват, но 
всички минават някакъв вид обучение на работното 
място.

От отговорите в проучванията може да се обоб-
щи, че навсякъде се използват съоръжения и апа-
ратура, отговарящи на специални изисквания за 
разтваряне на противотуморни лекарства, за да се 
осигури защита на персонала от опасни за здраве-
то агенти, лекарствения продукт от замърсяване и 
околната среда от отделяне в нея на токсични веще-
ства. Най-широко разпространени са цитостатич-
ните ламинарни боксове и изолаторите, при които 

Държава Брой болници % болници за лечение на ОХП и 
ОП спрямо общия брой болници

Нидерландия 95 100%

Ирландия 46 52%

Естония 17 35%

Хърватия 40 27%

Португалия 200 25%

Швеция 115 21,70%

Румъния 535 21,00%

България 341 12%

Литва 62 10%

Забележка: Лечението на ОП и ОХП може да се извършва в многопрофилни или специализирани ЛЗ

Табл. 2. Процентно сравнение на болниците за лечение на ОП и ОХП с общия брой болници

България Естония Ирландия Литва Нидерландия Португалия Румъния Хърватия Швеция*

0,59 0,45 0,51 0,22 0,54 0,48 0,56 0,27 0,23

*Взети са предвид само централните онкологични болници

Табл. 3. Коефициент на осигуреност с болници за лечение на ОП и ОХП на 100 000 жители за отделните държави, включени в  
проучването
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разтварянето се извършва мануално. В Ирландия 
използват предимно изолатори, в Румъния, Нидер-
ландия и Литва – ламинарни боксове, а в другите 
страни и двата вида съоръжения. В Нидерландия 
и Швеция се използват и автоматизирани системи 
за приготвяне (роботи). Изборът какво оборудване 
ще бъде закупено е на управлението на болницата. 
Стандартите, касаещи централизираното пригот-
вяне на цитостатици, обикновено са национални, 
препоръчителни, някои са базирани на QUAPOS 
(Quality Standard for the Oncology Pharmacy Service 
– ESOP) – в България, Естония и Литва. Само в 
България, Швеция и Нидерландия от изброените 
държави изискванията са нормативно регулирани и 
задължителни. В Португалия и Естония има разра-
ботен стандарт, който се спазва, но не е нормативно 
регулиран.

В Правилата за добра фармацевтична практи-
ка, одобрени от министъра на здравеопазването на 
Република България през 2020 г., са регулирани ус-
тройството и организацията на работа в помещени-
ята за разтваряне на цитостатици (16), но не и про-
цедурите на приготвяне. Те трябва да бъдат израбо-
тени от отговорния магистър-фармацевт. Това пред-
полага значителни вариации в работата на всяка 
болница и на всеки фармацевт, работещ в сектора за 
приготвяне на разтвори, поради липса на стандарти.

Заключение

Направеното проучване показва, че в изследва-
ните 9 държави има централизирано приготвяне на 
противотуморни лекарства за системно лечение на 
злокачествени заболявания, които се прилагат ин-
травенозно, макар че в някои от тях (включително 
България) то все още не се прилага във всички бол-
ници. Нашата страна е една от малкото, в която има 
нормативно регулирани стандарти, касаещи устрой-
ството и организацията на работа в сектора за при-
готвяне на цитостатици, но няма национални стан-
дарти за обучението, което трябва да преминават 
работещите фармацевти там (както е в Нидерландия 
и Швеция), което да гарантира еднаквия начин на 
работа във всички болнични аптеки.
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РЕЗЮМЕ
Въведение: Антибиотиците са едно от най-ключовите открития в човешката история. За съ-

жаление, глобалното нарастване на антимикробната лекарствена резистентност се превърна в 
един от най-актуалните съвременни медицински проблеми. Мониторирането на антибиотичната 
консумация е един от най-важните компоненти на всички програми, целящи овладяване на проблема 
с резистентността.

Цел: Да бъде представен безплатен и международно стандартизиран електронно-базиран ме-
тод за изчисляване консумацията на антибиотици в болниците и в обществото.

Методология: Системата за класификация на антимикробните средства ATC/DDD (Anatomical 
Therapeutic Chemical/Defined Daily Dose), която е международен стандарт за изчисление на антибио-
тична консумация в единна техническа мерна единица –дефинирана дневна доза (DDD).

Практически примери и препоръки: Проблемът с нарастващата антибиотична резистент-
ност е обсъждан за първи път на официален международен форум на конференцията „Микробната 
заплаха“ в Копенхаген през 1998 г. Мониторирането на антибиотичната употреба е един от клю-
човите компоненти в „Стратегията на Европейската общност за борба с антибиотичната резис-
тентност“ от 2001 година. За улеснение на потребителите за изчисляването на антибиотична 
консумация са създадени готови софтуерни програми като ABC calc и AMC Tool, които инкорпори-
рат в себе си ATC/DDD системата и се предлагат свободно за работа без заплащане.

Дискусия: Според последния доклад на ECDC общата консумация на антибиотици в страните 
от ЕС бележи тенденция за намаляване след 2014 година, като данните за 2020 година показват, 
че антибиотичната консумация е спаднала още повече по време първата година от пандемията от 
COVID-19. Единственото изключение е България, където тя се е увеличила двойно. 

Заключение: Данните на ECDC показват, че страната ни изостава значително от останалите 
държави в ЕС и са необходими незабавни строги мерки и действия в борбата с нарастващата ан-
тибиотична резистентност. При наличието на безплатни електронно-базирани автоматизирани 
програми за мониториране на антибиотичната консумация много полезно би било те да се използ-
ват по-широко в българските болници, като болничните фармацевти трябва да играят ключова 
роля в този процес.

Ключови думи: антибиотици, антибиотична резистентност, антимикробна лекарствена 
резистентност, антибиотична консумация
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и един от най-актуалните съвременни медицински 
проблеми – глобалното нарастване на антибиотич-
ната резистентност (3).

Цел

Целта на настоящата работа е да представи пред 
медицинската общественост един стандартизиран 
с европейските и световните изисквания, същевре-
менно безплатен електронно-базиран автоматизи-
ран метод, чрез който може да се изчислява консума-
цията на антибиотици в болниците и в обществото.

Методология

Представена е системата за класификация 
(Anatomical Therapeutic Chemical – ATC) на антими-
кробните средства ATC/DDD която е международен 
стандарт за изчисление на антибиотична консума-
ция в единна техническа мерна единица, нарече-
на дефинирана дневна доза (Defined Daily Dose – 
DDD).

Практически примери и препоръки

Нарастващата антимикробна лекарствена резис-
тентност през последните години е сред водещи-

Въведение

Повечето инфекциозни заболявания и техните 
причинители са известни още от древността. Ост-
рите респираторни инфекции, ХИВ/СПИН, диарий-
ните инфекции, туберкулозата и маларията и досега 
вземат ежедневно хиляди жертви по целия свят. С 
откритието на ваксините и въвеждането на широко-
мащабни имунизационни практики и програми ня-
кои от инфекциозните заболявания като вариолата 
бяха ерадикирани. Независимо че ваксинацията си 
остава най-надеждният метод за предпазване от за-
разните болести, за повечето от най-смъртоносните 
инфекциозни заболявания, ваксини не са разработе-
ни (1). Така като един лъч светлина, през 19-ти век в 
помощ на човечеството се появяват антибиотиците 
(АБ). Това са и двете революционни открития в ин-
фектологията: имунопрофилактика чрез ваксини и 
антимикробната лекарствена терапия на инфекции-
те. 

Като резултат от тези открития е постигнато 
отчетливо намаляване на смъртността от инфекци-
озни болести, много осезаемо повишена продъл-
жителност на живота и преживяемост след все по-
сложни съвременни инвазивни медицински интер-
венции (2). За съжаление, паралелно с това се появи 
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Introduction: Antibiotics are one of the key discoveries in human history. Unfortunately, the global rise in 

antimicrobial drug resistance has become one of the most pressing medical problems. Monitoring of antibiotic 
consumption is one of the most important components of all programs aimed at controlling the problem with the 
rising antimicrobial resistance.

Aim: The aim of this article is to present a free and internationally standardized electronic-based method for 
calculating the consumption of antibiotics in hospitals and in society.

Methodology: The system for classification of antibiotic agents ATC/DDD (Anatomical Therapeutic Chemi-
cal/Defined Daily Dose), which is an international standard for calculation of antibiotic consumption in a univer-
sal technical unit of measurement—defined daily dose, is used.

Practical Examples and Recommendations: The problem with the increasing antibiotic resistance was 
first discussed internationally at The Microbial Threat conference in Copenhagen in 1998. Monitoring antibiotic 
consumption is one of the key components of The European Community Strategy Against Antimicrobial Re-
sistance from 2001. For the convenience of the users, open-source free software programs, incorporating the 
ATC/DDD system, such as ABC Calc and AMC Tool have been created for easy calculation of antimicrobial 
consumption.

Discussion: According to the latest ECDC report, total antibiotic consumption in EU countries has been 
decreasing since 2014, with data for 2020 showing that antimicrobial consumption has decreased further during 
the first year of the COVID-19 pandemic. The only exception is Bulgaria, where it has doubled.

Conclusion: ECDC data show that our country lags significantly behind other EU countries and immediate 
strict measures and actions are needed to combat the rising tide of antimicrobial resistance. Given the availabil-
ity of free open-source programs for monitoring antimicrobial consumption, it would be very helpful to use them 
more widely in Bulgarian hospitals, and hospital pharmacists should play a key role in this process.
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те проблеми на световното здравеопазване и сред 
главните приоритети, изискващи незабавни мерки и 
тясно международно сътрудничество на най-високо 
ниво: Световната здравна организация (СЗО), Цен-
търа за контрол и превенция на заболяванията в гр. 
Атланта, САЩ (CDC), Европейския център за кон-
трол на заболяванията (ECDC) и т.н. Антибиотична-
та резистентност (АР) е свързана с нерационалната, 
прекомерната и неправилната употреба на антибио-
тиците. Навлизаме в ерата на полирезистентите бак-
терии или „Superbugs“, които са устойчиви на почти 
всички известни до момента антибиотици. За съжа-
ление, отскоро, особено в болничните отделения, 
започнаха да се изолират дори и панрезистентни (от 
старогръцки πᾶν = всичко) бактерии, показващи ре-
зистентност към всички известни до момента анти-
биотични препарати (4).

Известно е, че АР се предизвиква от няколко 
взаимносвързани фактора:

 ● свръхупотребата (в хуманната медицина, ве-
теринарната медицина и в селското стопанство): не-
правилната периоперативна профилактика, силният 
антибиотичен натиск и консумация в интензивните 
отделения, презастраховането и използването на 
дълги лекарствени курсове и ненужни антибиотич-
ни комбинации, масовата употреба на антибиотици 
при животните и т.н.

 ●недостатъчната употреба: липсата на при-
държане към предписанията (compliance) при паци-
ентите, използването на недостатъчна доза, непра-
вилен дозов интервал, недостатъчна продължител-
ност на терапията и т.н.

 ●неправилната употреба: самолечението без 
консултация с доктор, погрешно назначение на ан-
тибиотик (за вирусни инфекции или при нетежко 
болни деца), съхраняването и употребата на стари и 
неактивни медикаменти и т.н.

Нарастващата АР и намаляването на ефектив-
ността на антибиотиците води до терапевтични про-
блеми в световен мащаб и в крайна сметка пациен-
тите с инфекции, причинени от мултирезистентни и 
панрезистентни микроорганизми, не могат да бъдат 
излекувани (5). Този факт сам по себе си, освен че 
е причина за покачването на смъртността от инфек-
ции за пациентите, генерира и голяма икономическа 
и социална тежест върху системата на здравеопазва-
не и семейството на пациента (6). Те са свързани със 
продължителна загуба на работоспособност, удъл-
жен болничен престой, високи разходи за диагно-
стика и лечение и водят до нарастващо недоверие в 
медицината (7,8).

Резистентността на бактериите към даден анти-
бактериален препарат може да бъде първична (вро-
дена) или вторична (придобита).

Първична/вродена (Intrinsic) резистентност: 
определя се от генетичния материал на дадения 
бактериален вид. Тя е видово-специфичен белег и 
опосредства неподатливост на целия бактериален 
вид към някое конкретно антибиотично средство. 
Например всички Грам-отрицателни бактерии са 
природно-резистентни към Penicillin G и към гли-
копептиди.

Вторична/придобита (Aquired) резистент-
ност: микробният вид е естествено чувствителен 
към даден антибиотик, но някои щамове вътре във 
вида проявяват резистентност към него или това 
вече е щамово-специфичен белег. Например дивите 
щамове Escherichia coli са обичайно чувствителни 
към почти всички бета-лактамни антибиотици, но 
продуцентите на Extended spectrum beta-lactamas 
(ESBL) са резистентни към повечето пеницилини и 
цефалоспорини (9).

Вторичната резистентност на бактериите към 
антимикробните агенти може да бъде медиирана 
посредством един или няколко от следните основни 
механизми:

 ●Пермеабилитетни: Намаляване вътреклетъч-
ната кумулация и концентрация на антимикробния 
агент в резултат на затруднено навлизане и/или на 
увеличен ефлукс на антибиотика (напр. увеличе-
ният ефлукс и загубата на ключови транспортни 
OprD-протеини при карбапенем-резистентните 
Pseudomonas aeruginosa)

 ●Ензимна инактивация: Ензимно унищожа-
ване на антибактериалния агент вътре или извън 
клетката (напр. ESBL-продуциращите Грам-отрица-
телни бактерии от род Escherichia и род Klebsiella).

 ●Таргетна модификация: Промяна в мише-
ната на действие на антимикробното средство, 
така че то да не може да се свързва и взаимодейст-
ва с нея (напр. метицилин-резистентните щамове 
Staphylococcus aureus – MRSA).

Световната конференция „Микробната заплаха“ 
по проблеми на антибиотичната резистентност в гр. 
Копенхаген 1998 г. е може би първият официален 
международен форум, на който основно и задълбо-
чено се разглежда именно сериозността на пробле-
ма с разпространението на все повече щамове ми-
кроорганизми, показващи множествена лекарствена 
резистентност и необходимостта от обединени и 
навременни мерки за ограничаването на този пов-
семестно наблюдаван процес (10). Ключов елемент 
в обединените международни усилия в тази посока 
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е становището на комисията на независимите уче-
ни към ЕС от 1999 година, препоръчващо баланси-
раното намаляване на световната консумацията на 
антибиотици в хуманната медицина, ветеринарната 
медицина и селското стопанство (11).

През юни 2001 г. специална комисия към Евро-
пейския съюз представя „Стратегия на Европейска-
та общност за борба с антибиотичната резистент-
ност“ (12). Стратегията се състои от петнадесет точ-
ки на действие в четирите ключови области: 

I. Надзор (Surveillance) на лекарствената резис-
тентност и на антибиотичната консумация; 

II. Превантивни и профилактични мерки; 
III. Научноизследователска дейност и разрабо-

тване на нови продукти; 
IV. Международно сътрудничество.
Важна част от Стратегията е и приетата през 

ноември същата година „Препоръка на Съвета по 
рационално използване на антибиотици в хуманна-
та медицина“. Основен момент в нея е изискването 
към страните членки и кандидат-членки (каквато по 
това време е България) да разработят „Национал-
ни стратегии за борба с антибиотичната резис-
тентност“, както и изграждането на „Национална 
мрежа за надзор и контрол на заразните болести“ 
(13). В последните години се приеха и имплемен-
тираха още няколко международни плана и страте-
гии, като последната е програмата „The EU4Health“ 
(2021-2027), приета в рамките на пандемията от 
КОВИД-19. Това е и най-мащабната във финансо-
во отношение здравна програма досега, в която са 
отделени 1,5 милиарда евро като средства за стра-
ните от ЕС, различни здравни и неправителствени 
организации, за разработването на приоритети в 
националното и глобално здравеопазване, целящи 
ограничаване и намаляване на антимикробната ле-
карствена резистентност (14).

Връзката между антибиотичната консумация 
(АК) и АР се изследва отдавна, като в голям про-
цент от случаите е доказана неоспорима зависимост 
между активното използване на даден антибиотик 
или антибиотична група и нарастването на лекар-
ствената резистентност към тях (15). Мониторира-
нето на антибиотичната употреба е много важно за 
всяко отделение, болница, град и държава и неслу-
чайно е един от четирите ключови компонента от 
„Стратегията на Европейската общност за борба с 
антибиотичната резистентност“ от 2001 година (12). 
Сферата на изследване на употребата на лекарства 
започва да привлича внимание още през 60-те и 70-
те години на миналия век. В началото на 90-те го-
дини на 20-и век редица болници в Европа започват 

усилено да публикуват данни от различни проучва-
ния относно връзката между употребата на антимик-
робни средства и бактериалната резистентност (15). 
Използвайки главно данните от болничната аптека 
някои от тях отчитат антибиотичната консумация, 
отнесена към броя пациенти (пациентодни), други 
– отнесена към броя дни на антибиотична употреба 
(антибиотикодни), трети отбелязват антибиотична-
та консумация към броя на заетите болнични легла 
(леглодни) и т.н. (16). В резултат на това различните 
изследвания използват различни мерни единици и 
често сравнението на резултатите от проучванията 
е затруднено или дори невъзможно. Постепенно се 
налага заключението, че за целите на мониторинга 
на антибиотична консумация е необходимо уни-
фицирането на методологията за събиране, обра-
ботване и представяне на данните и резултатите от 
системите за надзор, както и приемането на единна 
универсална мерна единица.

В стремежа да се елиминират несъответствия-
та между системите за мониторинг на лекарствена 
употреба и използваните различни мерни единици 
за първи път в Норвегия е разработена нова техни-
ческа мерна единица, наречена дефинирана дневна 
доза (Defined Daily Dose – DDD). Дефинираната 
дневна доза е предполагаемата средна поддържа-
ща дневна доза за едно лекарство, използвано за 
основното му показание при възрастен пациент със 
средно тегло 70 килограма. DDD е техническа мер-
на единица и не отразява непременно препоръчи-
телната или реално предписаната дневна доза при 
всеки един пациент. Освен това е неприложима при 
деца, но позволява унифицирано събиране на данни 
и сравняване на резултатите от проучванията. В до-
пълнение, нарастващият интерес в това поле на на-
уката закономерно довежда до разработването и на 
единна класификационна система на лекарствата. 
Това е Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) – сис-
темата за класификация на отделните лекарствени 
вещества в йерархичен ред с пет отделни нива. Така 
всяко лекарствено вещество получава уникален 
единен международен код.  

Например:
ATC кодът на азитромицин (azithromycin) е 

J01FA10, което означава, че той е в 
Група: J – антиинфекциозни лекарства за сис-

темна употреба
Подгрупа: J01 – антибактериални лекарства за 

системна употреба
Подгрупа: J01F – макролиди, линкозамиди и 

стрептограмини
Подгрупа: J01FA – макролиди
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През 1981 г. системата ATC/DDD е препоръчана 
от СЗО като международен стандарт в изследвани-
ята на употребата на лекарства, а през 1982 г. е съз-
даден Специализиран център за статистическа ме-
тодология към СЗО (WHO Collaborating Centre for 
Drug Statistics Methodology), на който е възложено 
менажирането на ATC/DDD системата (17). За улес-
нение на потребителите за изчисляването на АК са 
създадени готови софтуерни програми, които ин-
корпорират в себе си ATC/DDD системата и се пред-
лагат свободно за работа без заплащане. Началото 
на такива програми е поставено от д-р Доминик 
Моне, работещ тогава в Statens Serum Institute (SSI) 
в гр. Копенхаген, Дания, който създава апликацията 
в Excel: ABC Calc (18). Антибиотичният калкулатор 
– ABC Calc, е програма, предназначена изключи-
телно за изчисляване на антибиотичната употреба в 
болниците. Тя е лесна за употреба, съдържа подроб-
но упътване и се състои в няколко последователни 
стъпки. 

На първия етап се попълва наименованието на 
съответния антибиотик, който е използван в болни-
цата и съответства на точно определеното антибио-
тично вещество в системата ATC/DDD. В предста-
вения пример (Фиг. 1) ще изчислим броя употре-
бени DDD за един антибиотик за в едно болнично 
отделение със 16 легла за месец юни 2022 година. 
В дадения пример антибиотикът е Vibramycin от 
100 mg, отговарящ по системата ATC на перорален 

Doxycycline с код J01AA02. В първата графа впис-
ваме името на антибиотика (VIBRAMYCIN caps 
100 mg). В следващите графи се попълват грамо-
вете (100 mg = 0,1 g) и броят на таблетките в опа-
ковката (10 броя), които са изразходвани за периода. 
Следват графи с предварително зададени стойности 
(ATC-код, DDD, както и брой DDD в опаковка). Ос-
тава да се попълни броят на използваните опаковки 
за периода на проучването. В дадения пример са из-
разходвани 25 опаковки за един месец. В последна-
та графа приложението автоматично изчислява броя 
DDD за този антибиотик (в примерния вариант кон-
сумацията е 250 DDD).

Преминава са на следващия етап: въвеждане 
на знаменателя, т.е. в посочения примерен случай 
на броя леглодни. Този показател или се взима ди-
ректно от болничната система или се изчислява по 
формулата: брой легла в отделението Х индекса на 
заетост на леглата Х броя дни. В дадения пример 
отделението е с 20 легла, от които за целия пери-
од (юни 2022 г.) 18 са били заети всеки ден (индекс 
на заетост = 0,9). Получава се 540 броя леглодни. 
Отдолу в приложението автоматично се изчисляват 
данните за консумацията на антибиотици като цяло 
и по групи (Фиг. 2).

В посочения пример се получава цялостна кон-
сумация на антибиотици от 46,3 DDD на 100 лег-
лодни (като в този пример всичко е за сметка на 
Doxycyclin). Естествено при всяко проучване тряб-

Фиг. 1. Въвеждане на данните за употребените таблетки и опаковки Doxyxycline в едно болнично отделение за един месец в Excel-
апликацията ABC Calc
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ва първо да се въведат всички употребени антиби-
отици за периода на проучването и след това да се 
разглеждат резултатите за броя изразходвани DDD 
на 100 леглодни, както и разпределението по анти-
биотични групи и подгрупи.

Програмите и приложенията за автоматично из-
числяване на АК естествено еволюират, постепенно 
преминават под егидата на СЗО и ECDC (за Европа) 
и в момента официалната програма за изчисления 
на АК със свободен достъп е общодостъпна на сай-
та на European Society of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (ESCMID). Наименованието и е 
AMC Tool (Antimicrobial Consumption Tool).

AMC Tool е наследник на създаденото от D. 
Monnet Excel-приложение ABC Calc. Между 2011 и 
2015 г. AMC Tool e частично финансиран от Евро-
пейския център за превенция и контрол на заболява-
нията (ECDC) по рамковия договор ECDC/2012/042 
(19). AMC Tool е официалната програма на ECDC 
за изчисляване на АК, предоставя се безплатно за 
свободно ползване и се актуализира всяка година, 
за да включва най-новите номенклатури, кодове и 
промени в системата ATC/DDD (Фиг. 3).

Демонстриран е същият пример с антибиоти-
ка Vibramycin от 100 mg. И тук на първия етап се 
попълва наименованието на съответния антибио-
тик (Vibramycin). В следващите графи се попълват 

броят на таблетките в опаковката – в тази апликация 
след бройката се добавя и буквата „i“, отговаряща 
на 10 items (или 10 броя таблетки в опаковка), а след 
това се попълва грамажа (0.1 g) на една таблетка в 
грамове (100 mg = 0,1 g). Избира се от системата 
ATC кодът, отговарящ на доксициклин (J01AA02), 
указва се начинът на приложение („O“ – oral или 
перорален) и най-долу се попълва броят на опаков-
ките, които са изразходвани за периода (25 броя опа-
ковки) за 30 дни (Фиг. 4). 

В следващия етап аналогично се въвеждат броят 
леглодни, като програмата AMC Tool отново авто-
матично изчислява резултатите за консумацията на 
антибиотици като цяло и по групи (Фиг. 5).

Дискусия

Excel-апликацията ABC Calc е използвана за 
изчисляването на първите национални данни за 
АК в страната през далечната 2002 г. като част от 
Националната програма за надзор на инфекции-

Фиг. 2. Въвеждане на данните за броя леглодни за периода на 
изследването в ABC Calc и автоматично изчисляване на консу-

мацията на антибиотици

Фиг. 3. Официална програма на ECDC за изчисляване на 
антибиотична консумация със свободен достъп AMC Tool 

(Antimicrobial Consumption Tool)

Фиг. 4. Въвеждане на данните за употребените таблетки и опа-
ковки Doxycycline в едно болнично отделение за един месец в 

програмата AMC Tool

Фиг. 5. Въвеждане на данните за броя леглодни за периода на 
изследването в програмата AMC Tool и автоматично изчисля-

ване на консумацията на антибиотици
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те, антибиотичната резистентност и антибиотич-
ната консумация – Bulgarian Surveillance Tracking 
Antimicrobial Resistance (BulSTAR). Информацията 
за използваните антибиотици е получена на база 
продажбите в страната по данни на Intercontinental 
Marketing Services Health Inc. (IMS-Health). Според 
получените данни болничната АК за 2002 е равна 
на 47,4 DDD на 100 леглодни (20). Това означава, 
че приблизително всеки втори пациент в болницата 
всеки ден е на терапия с някакъв антибиотик. Обоб-
щените национални данните за АК във всяка една 
страна от ЕС по настоящем се събират чрез програ-
мата ESAC-Net на ECDC (21).

Според последния доклад на ECDC общата кон-
сумация на антибиотици в страните от ЕС показва 
тенденция за намаляване след 2014 г., като данните 
за 2020 година предполагат, че АК е спаднал още 
повече по време първата година от пандемията от 
COVID-19. Единственото изключение е България, 
където тя се е увеличила двойно (за сметка на уве-
личената употреба главно на azithromycin) и в ам-
булаторния, и в болничния сектор (22). Тази тен-
денция се потвърждава и от данните за дейността в 
лечебните заведения за първото тримесечие на 2022 
г. (23) Недобрият контрол върху антибиотиците, 
липсата на национална стратегия и план за действие 
по проблема с нарастващата антибиотична резис-
тентност и данните на ECDC показват, че страната 
ни изостава значително от останалите държави в ЕС 
и са необходими незабавни, категорични и строги 
мерки и действия в тази насока.

Заключение

Проследяването на консумацията на антибиоти-
ци в дадена страна е важен компонент от национал-
ната стратегия и план за действие в международната 
борба с нарастващата антибиотична резистентност. 
Количеството на потреблението може да бъде изме-
рено на много различни нива (на ниво държава, ре-
гион, болница, болнично отделение). Това позволява 
да се вземат информирани решения за това къде да 
се съсредоточат усилията за намаляване на ненуж-
ното използване на антибиотици. При наличието 
на безплатни електронно-базирани автоматизирани 
програми за мониториране на антибиотичната кон-
сумация много полезно би било те да се използват 
по-широко в българските болници. Данните от по-
добни изследвания са полезни както за оценката на 
резултатите от различни инициативи и интервенции, 
целящи намаляване на антибиотичната резистент-
ност, така и за целите на сравнителния анализ меж-
ду отделните държави/региони/болници/болнични 

отделения. Болничните фармацевти имат ключова 
роля и трябва много активно да се включват като 
задължителен участник в интердисциплинарните 
комисиите по антибиотична политика, борбата с 
антибиотичната резистентност, мониторирането на 
антибиотичната консумация и контрола на инфек-
циите свързани с медицинско обслужване (ИСМО).
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ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМНИТЕ ПОДХОДИ И АДЮВАНТНАТА ТЕРАПИЯ  
ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА РЕЗЕКТАБИЛЕН КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ  
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REVIEW OF SYSTEMIC APPROACHES AND ADJUVANT THERAPY  
IN THE TREATMENT OF RESECTABLE COLORECTAL CANCER  

IN ADULT PATIENTS
Krum Kafedjiiski

Faculty of Pharmacy, Medical University–Pleven

РЕЗЮМЕ
Колоректалният карцином продължава да представлява сериозен проблем за съвременната 

медицина и в частност лечението при възрастни пациенти. Описани са и специфичните затруд-
нения при лечението на тази популация. Също така в този литературен обзор е анализирана и 
адювантната химиотерапия при лечението на резектабилен колоректален карцином, стадии II и 
III. Разгледана е още и безопасността и ефикасността на адювантната химиотерапия, както и 
специфичните затруднения при лечението на тези пациенти. Оценена е продължителността на 
живота в години в зависимост от възрастта по време на поставяне на диагнозата, както и на броя 
на съпътстващите хронични заболявания. Обобщени са и последните данни, които препоръчват 
рутинната употреба на адювантна химиотерапия при по-здрави възрастни пациенти със стадий III, 
както и стадий II с по-висок риск. Отчетено е, че възрастните пациенти със значими функционални 
нарушения не са подходящи кандидати за адювантна химиотерапия.

Ключови думи: колоректален карцином, обща преживяемост, флуоропиримидини, адювантна 
химиотерапия

ABSTRACT
Colorectal cancer continues to present a serious problem for the modern medicine and in particular regard-

ing the treatment of older patients. Specific difficulties are described for the treatment of this population. The 
adjuvant chemotherapy for the treatment of stage II and III resectable colorectal cancer is analyzed. The safety 
and efficacy of the adjuvant chemotherapy as well as the specific difficulties for the treatment of these patients 
are also reviewed. The life expectancy in years depending on the age during diagnosis and also the number of 
concurrent chronic diseases are assessed. The latest data are summarized, which recommend the routine use 
of adjuvant chemotherapy in more fit patients with stage III and high-risk stage II cancer. It is also outlined that 
older patients with significant functional impairments are not suitable candidates for adjuvant chemotherapy. 

Keywords: colorectal cancer, overall survival, fluoropyrimidines, adjuvant chemotherapy
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гите рискови фактори спадат тютюнопушенето, 
употребата на алкохол, консумацията на червени 
меса, захарен диабет, затлъстяване и други.

Роля на витамин D при КРК
Проучванията показват, че недостигът на вита-

мин Д може да доведе до развитие на КРК и че сво-
евременното приемане на хранителни добавки, съ-
държащи витамин Д, намаляват този риск. При па-
циентите с КРК ниските плазмени нива на витамин 
Д най-общо са свързани и с по-лоша преживяемост. 

Екзогенни фактори
Приемът на богата на целулоза храна в дебело-

то черво има свойството да абсорбира и неутрали-
зира действието на канцерогените. От своя страна, 
бедната на целулоза храна намалява обема на из-
пражненията, като също и забавя чревния пасаж, с 
което удължава действието на канцерогените върху 
лигавицата. Други съществени фактори са тютюно-
пушенето и злоупотребата с алкохол.

TNM система за стадиране
Стадирането на КРК се основава на известната 

TNM класификация (6). Съществуват пет стадия: 
стадий 0 (нула) и стадии от I до IV. Стадият предос-
тавя общ начин за описание на раковото заболяване. 
Според тази система буквата Т плюс буква или но-
мер от 0 до 4 се използва, за да се опише до колко 
първичният тумор е прораснал в стената на дебело-
то черво. Някои стадии са съответно разделени на 
по-малки групи, което помага да се опише туморът 
с повече подробности:

T – Първичен тумор
Тx – Първичният тумор не може да бъде оценен
T0 – Няма данни за първичен тумор
Tis – Карцином in situ: инвазия на lamina propria
T1 – Тумор, инвазирал субмукозата
T2 – Тумор, инвазирал muscularis propria
T3 – Тумор, инвазирал субсерозата или непери-

тонизираните периколични или периректални тъка-
ни

T4 – Тумор, инвазирал директно други органи 
или структури и/или перфорирал висцерален пери-
тонеум

T4a – Тумор, перфорирал висцералния перито-
неум

T4b – Тумор, инвазирал директно други органи 
или структури

N – Регионални лимфни възли
Nx – Регионалните лимфни възли не могат да 

бъдат оценени
N0 – Няма метастази в регионалните лимфни 

възли

Въведение

Колоректалният карцином (КРК) е социално-
значимо злокачествено заболяване поради високата 
си честота на заболеваемост и смъртност като се 
нарежда на трето място по честота сред онколо-
гичните заболявания, както и на второ място като 
причинител на смърт от онкологични заболявания 
в глобален мащаб (1). През 2020 г. са регистрирани 
1 931 590 нови случаи на КРК като от тях са почи-
нали 935 173, което представлява съответно 10,0% 
и 9,4% от общия брой на онкологични заболявания 
и смъртни случаи в глобален мащаб. Заболяемост-
та от КРК е с по-висока честота сред мъжете, като 
съотношението мъже-жени е 1.4/1. За страните от 
Европейския съюз смъртността, причинена от КРК, 
варира между 9–14/100 000 жени и 15–20/100 000 
мъже, като 5-годишната преживяемост при тези 
пациенти е 30,9–60% при жените и 28,5–57% при 
мъжете. Регистрирани са 2531 нови случаи с КРК, 
от които 54,4% са при мъже. Фактическата забо-
ляемост по пол е 41,2/100 000 мъже и 32,7/100 000 
жени. Тенденциите в средногодишната заболяемост 
показват увеличение – при мъжете с 4,1%, а при же-
ните с 3,0%. Заболяемостта от КРК се увеличава с 
напредване на възрастта, като достига своя пик при 
75–85-годишните. През 2016 г. са диагностицирани 
в метастазирал стадий (IV) 22,0% от болните с КРК 
в България.

През последните години в терапията на КРК се 
въведоха комбинирани терапии с таргетен агент, 
които са основното средство на избор на лечение 
на метастазирал КРК (2 3). Докато непрекъснато се 
развиват и въвеждат нови лекарствени комбинации, 
все още е трудно да се направи пробив при лече-
нието на метастазирал КРК, като прогнозата остава 
лоша при средна обща преживяемост (mOS) между 
25–30 месеца (4,5).

Рискови фактори

Синдром на Линч 
Синдромът на Линч представлява най-честата 

форма на генетично детерминиран КРК, като забо-
ляването е в резултат на наличието на герминативна 
мутация на гени, които са свързани с ДНК-репа-
рацията (Mismatch Repair Genes – MMR): MLH1, 
MSH2, MSH6 и PMS2.

Други рискови фактори за КРК
Пациенти, които са били диагностицирани с 

хронични възпалителни заболявания на дебелото 
черво, като улцерозен колит или болест на Крон, 
имат завишен риск от развитието на КРК. Към дру-
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N1 – Метастази в 1 до 3 регионални лимфни въ-
зли

N2 – Метастази в 4 или повече регионални 
лимфни възли

M – Далечни метастази
M0 – Няма далечни метастази
M1 – Наличие на далечни метастази

Стадии

Цел

Да се направи оценка на рутинната употреба на 
адювантна химиотерапия при по-здрави възрастни 
пациенти със стадий III, както и при стадий II КРК 
с по-висок риск.

Методи и материали

Проведено е литературно търсене на публику-
вани данни от клинични проучвания относно хими-
отерапията при възрастни пациенти. Анализирани 
са също стандартната химиотерапия при възрастни 
пациенти със стадий II и стадий III. Също така се 
взети под внимание и препоръките на ESMO ръ-

ководствата. Анализът на данни обхваща периода 
2015–2022 г.

Резултати

Преглед на стандартната адювантна хими-
отерапия при КРК

Ползите от адювантната химиотерапия са ясно 
показани при стадий III на заболяването, където 
има приблизително 30% намаление на риска от ре-

цидив и на 22 до 32% намаление на леталния изход. 
За разлика, ползите от адювантната химиотерапия 
при стадий II са много по-противоречиви. Данни-
те от рандомизирани проучвания показват, че ако 
има полза от адювантно базирана химиотерапия с 
fluoracil (FU) при пациенти с резектабилен стадий 
II, то тя не превишава абсолютно подобрение от 5% 
по време на петгодишния период на преживяване. 
Поради високия риск от рецидив адювантната хи-
миотерапия често се прилага при пациенти с по-ви-
сок риск при стадий II или пък в случаите, когато 
съществуват два или повече от следните рискови 
фактори: перфорация, обструкция, лимфоваску-
ларна или перинеурална инвазия, въпреки че няма 
данни, които да поддържат мнението, че тези фак-

Стадий 0 Tis N0 M0
Стадий I T1, T2 N0 M0
Стадий II T3, T4 N0 M0
Стадий IIA T3 N0 M0
Стадий IIB T4a N0 M0
Стадий II C T4b N0 M0
Стадий III T от всяка степен N1, N2 M0

Стадий III A T1, T2 N1 M0

T1 N2a M0

Стадий III B T1, T2 N2b M0

T2, T3 N2a M0
T3, T4a N1 M0

Стадий IIIC T3, T4a N2b M0
T4a Na M0
T4b N1, N2 M0

Стадий IV T от всяка степен N от всяка степен M1
Стадий IVA T от всяка степен N от всяка степен M1a
Стадий IVB T от всяка степен N от всяка степен M1b
Стадий IV T от всяка степен N от всяка степен M1c
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тори, които идентифицират тези пациенти, могат да 
имат сравнително по-голяма полза от адювантната 
химиотерапия. Всъщност някои данни от епидеми-
ологични проучвания показват, че адювантната хи-
миотерапия съществено не подобрява общата пре-
живяемост при пациенти на възраст над 65 години 
със стадий II, със или без някои от лошите прогнос-
тични фактори (7,8). Въпреки това ръководствата за 
употреба на адювантна терапия при резектабилен 
стадий II на заболяването са подобни при по-млади 
и по-стари пациенти, за които се смята, че могат да я 
понесат. Изборът на режим се определя основно от 
стадия на заболяването.

При стадий III рандомизираните клинични 
проучвания установиха превъзходството на режима 
от oxaliplatin заедно с leucovorin и краткoтрайната 
инфузия с fluoracil (FOLFOX режим) в сравнение с 
FU и leucovorin самостоятелно като адювантна тера-
пия при пациенти с резектабилен стадий III на КРК. 

Докато режими, съдържащи oxaliplatin като моди-
фициран FOLFOX6 (Таблица 1), се предпочитат за 
повечето пациенти, но ако има контраиндикация 
към oxaliplatin (например съпътстваща невропатия), 
fluoracil заедно с leucovorin е една друга опция.  

От своя страна, краткотрайни инфузионни ре-
жими на FU/ Leucovorin, като например режим на de 
Gramont, са свързани с много по-благоприятен ток-
сичен профил в сравнение с месечен или седмичен 
режим, но те също изискват централен венозен дос-
тъп и амбулаторна инфузионна помпа (Таблица 2).

Друга алтернатива на FU/ Leucovorin е перо-
рален capecitabine. В рандомизирани проучвания 
и двата флуоропиримидини са показали сравни-
ма ефикасност както болусни режими на FU и 
leucovorin при адювантна терапия. 

При стадий II оптималният режим за адювант-
на химиотерапия е все още доста противоречив. 

Дължина на цикъла: 14 дни

Лекарство Доза и път на прием Администриране Дни на администриране

Oxaliplatin 85 mg/m2 IV

Разрежда се с 500 mL 5% декстроза и се 
администрира за 2 часа (на Ден 1 и 15, 
oxaliplatin и leucovorin могат да се приемат 
едновременно в отделни инфузионни торби 
като се използва Y-конектор). По-кратко-
трайни режими на прием изглежда са по-
безопасни 

Ден 1

Leucovorin 400 mg/m2 IV
Разрежда се с 250 mL 5% декстроза и се 
администрира за 2 часа едновременно с 
Oxaliplatin 

Ден 1

FU 2400 mg/m2 IV
Разрежда се с 500 до 1000 mL 5% декстроза 
и се администрира в рамките на 46 часа 
(започва се веднага след FU IV bolus) 

Ден 1

Fluorouracil (FU) 400 mg/m2 IV bolus
Бавно интравенозно натискане в 
продължение на пет минути (прилага се 
незабавно след Leucovorin) 

Ден 1

Табл. 1. Модифицирана FOLFOX6 химиотерапия

Дължина на цикъла: 14 дни

Лекарство Доза и път на прием Администриране Дни на администриране

Fluorouracil (FU) 400 mg/m2 IV bolus
Бавно интравенозно натискане в продълже-
ние на пет минути (прилага се незабавно 
след Leucovorin)

Ден 1

Leucovorin 400 mg/m2 IV Разрежда се с 250 mL 5% декстроза и се 
администрира за 2 часа Ден 1

Fluorouracil (FU) 2400 mg/m2 IV
Разрежда се с 500 до 1000 mL 5% декстроза 
и се администрира в рамките на 46 часа 
(започва се веднага след FU IV bolus) 

Ден 1

Табл. 2. Краткосрочен инфузионен режим на Fluorouracil и Leucovorin (модифициран режим на de Gramont) 
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Според резултатите от проучването MOSAIC, из-
вършено при пациенти със стадий II и III, FOLFOX 
режимът е по-ефикасен в сравнение с краткoтрайна-
та инфузия от FU и leucovorin. Въпреки това обща-
та преживяемост без прогресия е ограничена само 
до стадий III. В Европа и САЩ FOLFOX режимът 
е одобрен за адювантна терапия само при пациенти 
със стадий III. 

Режим, съдържащ oxaliplatin, също се предпочи-
та спрямо режима само от флуоропиримидини при 
пациенти със стадий II, които имат микросателитна 
нестабилност (dMMR). Тези тумори са относително 
рефракторни към употребата само на флуоропири-
мидини.

Докато все още няма данни, които да потвърж-
дават ползите от употребата на capecitabine при па-
циенти със стадий II, монотерапията с capecitabine 
е една разумна алтернатива на FU и leucovorin при 
този стадий, при положение, че туморът няма ми-
кросателитна нестабилност. 

Продължителността на тези режими в повечето 
случаи е стандартизирана. Ако се използват само 
флуоропиримидини, терапията е обикновено с про-
дължителност шест месеца. Ако се използва режим, 
базиран само на oxaliplatin, оптималната продължи-

телност все още не е ясна. В повечето случаи три 
до шест месеца химиотерапия се смята за разумно, 
въпреки че процентите на невротоксичност са зна-
чително по-големи при продължително лечение, 
като в крайна сметка решението трябва да се инди-
видуализира.

Безопасност и ефикасност на адювантната 
химиотерапия при възрастни пациенти

Проучванията върху индивидуалната адювантна 
химиотерапия предоставят малка информация от-
носно нейната ефективност при възрастни пациен-
ти, защото те се изключват или пък се предоставят 
резултати само върху по-млади пациенти. Въпреки 
това първоначалните анализи на данни от по-въз-

растни пациенти, включени в клинични изпитвания, 
предполагат, че те получават максимално същата 
полза от адювантна терапия както и по-младите па-
циенти. От друга страна, е много по-малко устано-
вено дали степента на токсичните ефекти е много 
по-голяма при по-възрастни пациенти. Докато мно-
го от наличните проучвания не индикират клинично 
значимо увеличение в тежките усложнения при по-
възрастни в сравнение с по-млади възрастни паци-
енти, един системен анализ на 25 изпитвания относ-
но адювантната терапия при по-възрастни пациенти 
(режими, включващи oxaliplatin и флуоропирими-
дини) заключи, че нежеланите събития като неутро-
пения, инфекции, кардиоваскуларни увреждания, 
дехидратация, диария или умора със степен 3 или 4 
са повече при по-възрастните пациенти. 

Специфични затруднения при лечението 
на възрастни пациенти

Възрастовите изменения, свързани с намале-
ние на функциите на органите

Има няколко важни фактори при лечението на 
възрастни пациенти, лекувани с адювантна химио-
терапия, които са описани в Таблица 3:

Чернодробна/ренална функции: Свързаните с 
възрастта намаления на функциите на черен дроб и 
бъбреци могат значително да променят лекарстве-
ния метаболизъм и елиминиране. От лекарствата, 
които се използват най-често при адювантна тера-
пия за лечение на КРК, само capecitabine доминант-
но се екскретира от бъбреците. 25% намаление на 
дозата се препоръчва за пациенти, които имат ин-
декс на гломерулна филтрация (GFR) между 30 до 
50 mL/min и лекарството трябва да се избягва при 
GFR <30 mL/min. Също така чернодробните и бъ-
бречните заболявания поставят такива пациенти 
под огромен риск от леталитет с несвързани с КРК 
причини.  

Орган/Система Възрастови изменения Потенциално значение при лечението на КРК

Черен дроб Намален паренхимен обем По-малка толерантност към оксалиплатинов стеатохепатит, 
метастасектомия

Бъбреци Намалена гломерулна филтрация Увеличен риск от пререналана азотемия

Костен мозък Намалена клетъчност и резерв Повишен риск от левкопения: изисква се намаление на 
дозата и включването на растежен фактор

ЦНС Намалена церебрална перфузия Свързана с fluorouracil церебрална токсичност, оказваща 
голям ефект върху баланса и походката

Табл. 3. Възрастови органни функционални промени, които са релевантни при лечението на КРК
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Сърдечносъдови функции: Застаряването се 
свързва с повишен риск от коронарни заболявания. 
Сред пациентите, които се третират с адювантна 
химиотерапия за КРК, възможността за индуциран 
вазоспазъм от fluorouracil или capecitabine трябва да 
се има предвид при пациенти, които развиват бол-
ки в гърдите или друга необяснима декомпенсирана 
сърдечна недостатъчност на фона на лечение.

Костномозъчни функции: Резервът на костния 
мозък намалява по време на застаряване, което по-
ставя пациентите под по-голям риск от развитие на 
тежки или пролонгирани хоспитализации в резул-
тат на индуцирана от химиотерапията цитопения. 
Може да се наложи намаляване на дозата при хи-
миотерапия или пък забавяне на следващия цикъл. 
Друга възможност е използването на хематопоетич-
ни растежни фактори по време на лечение.

Коморбидност: Пациентите на възраст над 75 
години имат средно по пет съпътстващи състояния 
по време на поставяне на диагнозата за КРК (9,10). 
Най-често срещаните са анемия, хипертония, сър-
дечно-съдови заболявания или други гастроинтес-
тинални диагнози. От всички тях чернодробните 
и бъбречните заболявания поставят тези пациенти 
под по-голям риск от летален изход, несвързан с 
КРК (11). 

Сред пациентите, които са претърпели хирур-
гична интервенция, тежката коморбидност допъл-
нително усложнява менажирането на терапията, 
като се намалява общата преживяемост (Таблица 4).

За тежкоболните пациенти с множество комор-
бидности, които намаляват общата преживяемост, 

рисковете от адювантна химиотерапия за лечение 
на КРК могат значително да превишават ползите. 
От друга страна, при пациенти с множество, но не 
животозастрашаващи заболявания, ползите от адю-
вантна терапия са налице без допълнително увели-
чен риск от тежка токсичност, индуцирана от хими-
отерапията или пък хоспитализация, вследствие на 
адювантната терапия (13).

Проблеми, свързани с качеството на живот: 
Качеството на живот е важен компонент при взимане 
на решение, когато се третират възрастни онкобол-
ни. Литературните данни посочват, че възрастните 
пациенти желаят да бъдат лекувани с химиотерапия, 
както е и при по-младите пациенти, но, от своя стра-
на, имат по-малко желание да претърпяват тежки не-
желани реакции, свързани с химиотерапията. 

Дискусия

При относително стабилни пациенти със стадий 
III, които са приемливи кандидати за oxaliplatin, и 
които имат очаквана продължителност на живот от 
поне пет години, се препоръчва химиотерапия, ба-
зирана на oxaliplatin, отколкото FU/Leucovorin, или 
пък монотерапия с capecitabine. Въпреки това, ако 
се отчете несигурността относно ползата на бази-
рани на oxaliplatin режими при по-възрастни па-
циенти върху общата преживяемост, една разумна 
алтернатива е самостоятелното използване на флу-
оропиримидини. За относително стабилни пациен-
ти със стадий II КРК, които са с дефицит в механи-
зма за възстановяване на несъответствията на ДНК 
(dMMR) и са също и кандидати за oxaliplatin, имащи 

Жени Мъже

Възраст Хронични 
болести 

Преживяемост 
(95% CI) Възраст Хронични 

болести 
Преживяемост 

(95% CI)

67 
0 8.5 (7.6-9.5)

67 
0 8.4 (7.6-9.2)

1-2 7.9 (7.0-8.9) 1-2 6.8 (6.1-7.6)
≥3 4.7 (3.5-6.1) ≥3 4.6 (3.3-6.0)

71 
0 8.3 (7.8-8.8)

71 
0 7.4 (7.0-7.9)

1-2 6.6 (6.1-7.0) 1-2 6.1 (5.7-6.5)
≥3 3.7 (3.1-4.3) ≥3 4.4 (3.9-5.0)

76 
0 7.4 (7.0-7.9)

76 
0 6.3 (5.8-6.8)

1-2 5.8 (5.5-6.2) 1-2 5.2 (4.8-5.6)
≥3 3.8 (3.4-4.2) ≥3 3.6 (3.2-4.0)

81 
0 6.4 (5.9-6.9)

81 
0 5.5 (5.0-6.1)

1-2 4.8 (4.4-5.1) 1-2 4.9 (4.5-5.3)
≥3 2.8 (2.5-3.2) ≥3 2.9 (2.6-3.3)

Табл. 4. Оценена продължителност на живота в години след поставяне на диагноза КРК, стадий III, стратифицирана по възраст по 
време на диагностициране и брой на хроничните заболявания (12).
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очаквана продължителност на живот от поне пет го-
дини, се препоръчват химиотерапевтични режими, 
базирани на oxaliplatin, отколкото на монотерапия с 
флуоропиримидини. Относно продължителността 
на терапията, ако се използват самостоятелно флу-
оропиримидини, шестмесечната терапия се смята 
за стандарт. Ако се използват режими, базирани на 
oxaliplatin, оптималната продължителност не е ясна. 
Продължителността на тази химиотерапия от 3 и 6 
месеца изглежда разумна, въпреки че процентът на 
невротоксичност е значително по-голям при дъл-
госрочна терапия и следователно такова решение 
трябва да се вземе на индивидуална база (14). 

Заключение

Ползата от FU базирана адювантна химиоте-
рапия при по-възрастни пациенти е сходна с тази 
при по-млади, въпреки че нарастващата полза от 
oxaliplatin може да е по-малка. Последните данни 
препоръчват рутинната употреба на адювантна хи-
миотерапия при по-здрави възрастни пациенти със 
стадий III, както и при стадий II КРК с по-висок 
риск. Възрастните пациенти със значими функцио-
нални нарушения не са подходящи кандидати за 
адювантна химиотерапия. Една по-изчерпателна ге-
риатрична оценка може да е много полезна, за да се 
определи дали е подходяща адювантната терапия, 
както и да се формулира един подходящ и индиви-
дуализиран план за лечение. 
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РЕЗЮМЕ
Пандемията от COVID-19, придобила глобален мащаб, причинена от вирусния патоген SARS-

CoV-2 подтикна биомедицинската общност към действие за разкриване и разработване на ефек-
тивни антивирусни лекарства. Един потенциален терапевтичен подход, който в момента се оценя-
ва в многобройни клинични изпитвания, е агентът Remdesivir, който през последните осем години е 
извървял до момента криволичещ път на своето развитие. По своята същност той е нуклеотиден 
аналог, пролекарство, което възпрепятства вирусната репликация. Първоначално е оценен в кли-
нични изпитвания за предотвратяване на епидемията от ебола през 2014 г. Последваща оценка от 
множество вирусологични лаборатории по света демонстрира способността на Remdesivir да ин-
хибира коронавирусната репликация, включително и на вируса SARS-CoV-2, който е причинителят 
на настоящата пандемия. В представената разработка авторите правят общ преглед на откри-
тието на Remdesivir, механизма му на действие и настоящите проучвания, изследващи неговата 
клинична ефективност.

Ключови думи: Remdesivir, COVID-19, пандемия, лекарства

ABSTRACT
The global COVID-19 pandemic caused by the viral pathogen SARS-CoV-2 has surged the biomedical 

community into action to discover and develop effective antiviral drugs. One potential therapeutic approach 
currently being evaluated in multiple clinical trials is the medicinal product—remdesivir, which has had a tortu-
ous development path over the past eight years. In essence, it is a nucleotide analog prodrug that inhibits viral 
replication. It was initially evaluated in clinical trials to prevent the Ebola outbreak in 2014. Subsequent evalu-
ation by multiple virology laboratories around the world demonstrated remdesivir’s ability to inhibit coronavirus 
replication, including the SARS-CoV-2 virus which is the cause of the current pandemic. In the presented paper, 
the authors provide an overview of the discovery of remdesivir, its mechanism of action, and current studies 
investigating its clinical effectiveness.

Keywords: remdesivir, COVID-19, pandemic, medicament
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ският грип от 1956-1958 г. е довел до смъртта на 2 
милиона души, а от грипната пандемия от 1968 г. са 
починали 1,4 милиона души (Jester et al. 2018; Jester 
et al., 2020; Johnson and Mueller, 2002; Salzberger и 
др., 2018).

От началото на новия век патогенните, пре-
дизвикващи глобални пандемии, се изместиха от 
грипните вируси към коронавируси. Пандемията от 
грип H1N1 от 2009 г., наричана „свински грип“, е 
единствената грипна пандемия през двадесет и пър-
ви век (Staniland and Smith, 2013). Тази пандемия 
първоначално се заражда в Мексико и убива около 
300 000 души по целия свят (Staniland and Smith, 
2013). Успоредно с това вече има три регистрирани 
пандемии, причинени от коронавируси през пър-
вите две десетилетия този век. При пандемията на 
SARS-CoV от 2002 г. (коронавирус, свързан с тежък 
остър респираторен синдром) има потвърден брой 
от над 8000 случая на заболели с приблизително 813 
летални изхода (Anderson et al., 2004; Hui и Zumla, 
2019). Пандемията MERS-CoV от 2012 г. (коронави-
рус на респираторния синдром на Близкия изток), 
макар че е с много по-малък брой потвърдени слу-
чаи (~2500), то е с подобен брой смъртни случаи 
(858), което представлява процент на смъртност 
от >35% (Azhar et al., 2019 г.). Третата регистри-
рана коронавирусна пандемия, тази, причинена от 
SARS-CoV-2 от 2019 г. (коронавирус-2, свързан с 
тежък остър респираторен синдром), беше съобще-
на първоначално през декември 2019 г. До средата 
на 2021 година потвърдените случаи на заболели в 
световен мащаб достигнаха 203 милиона, а общата 
смъртност, която беше отчетена, беше 4,3 милиона 
в световен мащаб (Ресурсен център за коронавирус 
на университета Джон Хопкинс, 2021 г.). С тези по-
казатели тази пандемия се очерта като най-смърто-
носната след грипната пандемия от 1918 г. (Jester et 
al., 2018; Jester et al., 2020; Johnson and Mueller, 2002; 
Salzberger et al., 2018). 

Макар че всички инфекциозни пандемии през 
този век, с изключение на грипната пандемия от 
2009 г., са свързани с коронавируси, техните харак-
теристики като потвърдените случаи и смъртността 
се различават значително. Пандемията SARS-CoV-2 
от 2019 г. се характеризираше с огромния брой 
потвърдени случаи и смъртност (Johns Hopkins 
University Coronavirus Resource Center, 2021), а пан-
демията MERS-CoV от 2012 г. се отличаваше с най-
малкия брой потвърдени случаи, но с най-високата 
смъртност (Azhar et al., 2019).

Въведение

Здравето е един от най-важните, най-желаният 
и едновременно с това най-зависещият от самия 
него актив на всеки човек. Доброто здраве може да 
се постигне от човека чрез начина на му на живот, 
умерена физическа активност и вземане под внима-
ние на фамилната обремененост и предразположе-
нието към дадени заболявания. За инфекциозните 
заболявания обаче тези твърдения не важат и те не 
се вписват в тях. Инфекциозните пандемии, причи-
нени от инфекциозните заболявания, се определят 
като огнища на инфекциозни болести в големи пло-
щи сред всички популации. Макар че здравословно-
то състояние на конкретния индивид може донякъде 
да предопредели тежестта на протичане на инфек-
циозното заболяване при конкретния човек, то пан-
демиите силно засягат човешкия социум (Салчев и 
кол., 2020). Историята на инфекциозните пандемии 
по отношение на предаването на заболяването е не-
разривно свързана с развитието на човечеството и 
дейностите, които то развива, включително индус-
триализацията, повишената мобилност и засилената 
концентрация от дейности, влияещи върху околната 
среда (Димитров и кол., 2019). Последният допри-
насящ фактор е от значение, особено в настоящата 
ситуация на пандемия от COVID-19. Като резултат 
от всичко изброено дотук, може да се заключи, че 
инфекциозните пандемии, дори в днешния високо-
технологичен свят, имат потенциала да унищожат 
големи човешки популации и да нанесат огромни 
загуби на цялото човечество.

В историята на човешкия вид до момента е има-
ло немалък брой инфекциозни пандемии. Едрата 
шарка, испанският грип, чумата и азиатската холера 
са само част от заболяванията, донесли най-голе-
мите пандемии, погубили милиони хора. Смята се, 
че едрата шарка е убила между 300 и 500 милиона 
(Blower and Bernoulli, 2004; Krylova and Earn, 2020). 
От 1346 до 1353 г. бубонна чума, причинена от бак-
терията Y. pestis, е погубила 75–200 милиона души 
в континентите Азия, Европа и Африка (Glatter and 
Finkelman, 2021). Някои инфекциозни пандемии, 
въпреки че протичат бурно, са кратки и стихват 
бързо сами, докато други продължават десетиле-
тия наред. Настоящата пандемия от ХИВ/СПИН, 
започнала преди четири десетилетия, до момента 
е убила 38 милиона души по целия свят (de Cock 
et al. 2021; GBD 2017; 22, 23). Сред всички позна-
ти инфекциозни патогени до момента е признато, 
че грипният вирус е причинил най-много пандемии 
през последния век. Грипната пандемия от испански 
грип от 1918 г. е убила 20-50 милиона души, азиат-
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Цел

Целта на настоящата работа е да се направи об-
зор на един от терапевтичните подходи при лечение-
то на Covid-19, като се акцентира върху лекарстве-
ния продукт Remdesivir, неговата фармакологична 
активност и проведените клинични проучвания, с 
които се доказва ефикасността на тази нова здравна 
технология.

Методология

Направен е преглед на данни от официални из-
точници на медицинска и фармацевтична научна ли-
тература по предварително зададени ключови думи: 
ремдесивир, терапевтични подходи за лечение на 
коронавирусна инфекция, клинични изпитвания, 
възможности за лечение. Данните от откритите кли-
нични изпитвания са систематизирани и анализира-
ни, като са сравнени проучванията със съпоставими 
характеристики. Акцентирано е върху механизмите 
на противовирусна активност и ефективността на 
фармакотерапията с този антивирусен лекарствен 
продукт.

Епидемията от COVID-19 и терапевтични-
те подходи за нейното овладяване

Коронавирусите са обичайни и неизменни чо-
вешки и животински патогени. В края на 2019 г. 
обаче един нов вид коронавирус беше идентифи-
циран като причина за клъстер от случаи на пнев-
мония в град Ухан, в китайската провинция Хубей. 
Той се разпространи бързо, което доведе до епиде-
мия от това заболяване в цял Китай. През януари 
2020 г. се появиха изолирани случаи в някои дър-
жави – членки на ЕС, а в края на февруари 2020 г. 
Италия докладва за рязко нарастване на случаите 
на COVID-19, концентрирани в северните райони 
на страната. Впоследствие много други държави – 
членки на ЕС, започнаха да съобщават за случаи на 
заразени от новия вирус хора. До март 2020 г. всич-
ки държави – членки на ЕС, вече бяха докладвали 
случаи на COVID-19. На 11 март 2020 г. Световната 
здравна организация (WHO) официално обяви из-
бухването на пандемията от COVID-19. Вирусът, 
който причинява COVID-19, се нарича „тежък ос-
тър респираторен синдром коронавирус 2“ (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), като първоначално беше посочен като 2019-
nCoV. Още с първите идентифицирани случаи на 
този тип коронавирусно заболяване започнаха да се 
търсят терапевтични подходи и лекарства, проявя-
ващи специфично противовирусно действие спрямо 
новия вирус. COVID-19 се превърна в най-голяма-

та глобална здравна криза в съвременната история 
на човечеството (Bassetto et al., 2021; Johns Hopkins 
University Coronavirus Resource Center, 2021; Tabish, 
2020). Тази криза се подсили от високите нива на 
предаване на вируса и от липсата на утвърдени спе-
цифични терапевтични подходи. Отличаващият се 
с високи стойности на репродуктивно число вирус 
(стойност R0) SARS-CoV-2, т 1,8–3,6 (Linka et al., 
2020; Liu et al., 2020; Song et al., 2020), в определе-
ни региони, където се разпространяваше, достигна 
стойността на R0 до 5,0, което доведе до изключи-
телно бързо предаване на заболяването (Linka et al. 
2020; Liu et al., 2020; Song et al., 2020). 

Въпреки че ваксините са важна част от преван-
тивните мерки за спиране на разпространението на 
епидемиите и включването на огромен научен по-
тенциал в цял свят в тази област (Гетов и кол., 2013), 
коронавирусите, причиняващи заболяването, по-
казаха бърза адаптивност и диференциация, което 
затрудни този процес. Тъй като се идентифицират 
различни щамове на вируса, обусловено от способ-
ността на патогена да мутира този процес изпревари 
способността да се създават достатъчно ефективни 
ваксини. Пример за това е новият вариант делта на 
SARS-CoV-2, който показа пробив във ваксините на 
Pfizer, Moderna и Covaxin. Това естествено навежда 
на мисълта, че е необходимо да се търси и друг под-
ход, основан на лечение с антивирусни средства, в 
допълнение към превенцията, която дават ваксините 
(Веков и кол., 2019). Съществуващите към момента 
на избухване на третата коронавирусна пандемия 
антивирусни лекарствени продукти, насочени към 
подобен вид заболявания, не се оказаха ефективни, 
въпреки факта, че SARS-CoV-2 принадлежи към съ-
щото семейството вируси. Този факт най-вероятно 
е обусловен от значителната разлики в структурата 
на отделните членове на семейството като SARS-
CoV и MERS-CoV, SARS-CoV-2 (Liya et al., 2020; 
Rabaan et al., 2020; Satarker and Nampoothiri, 2020). 
Необходимостта от спешно овладяване на панде-
мията при тази ситуация доведе до използване на 
лекарства, прилагани за SARS-CoV-2 (Chenoweth et 
al., 2020; Dong et al., 2020; Gao et al., 2020; Gordon 
et al., 2020; Gurwitz, 2020). Отличиха се обаче ня-
колко антивирусни лекарствени продукта, насочени 
към фармакотерапия на заболявания, предизвикани 
от други вируси, показващи забележителна ефи-
касност и срещу този причинител. Такива са лекар-
ственият продукт, разработван за лечение на ебола – 
Remdesivir, анти-HIV комбинацията лопинавир/ри-
тонавир и антипаразитното лекарство – Ivermektin 
(Bixler et al., 2017; Gilead Sciences, 2020).
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Remdesivir като терапевтична алтернатива
Непосредствената нужда и спешността за спра-

вяне с настоящата пандемия в терапевтичен аспект 
се съсредоточи до голяма степен върху оценка на 
ефективността на вече разработени лекарствени 
продукти за други заболявания върху SARS-CoV-2. 
В тази връзка Remdesivir, първоначално разработен 
за вирусно заболяване ебола, за който е доказано, че 
има ефект върху широк спектър от вируси, вклю-
чително коронавируси (Eastman et al., 2020), се яви 
подходяща терапевтична алтернатива за пренасоч-
ване към COVID-19.

Химична структура и характеристики на 
Remdesivir 

По своята структура Remdesivir (RDV) принад-
лежи към клас нуклеозидни лекарства. Болшин-
ството от лекарствата от този клас имат антивирус-
на, противоракова или имуносупресивна активност. 
Структурата на молекулите на тези лекарства се 
характеризира с хетероцикличен пръстен, свързан 
с фосфорния атом, H-P връзката (хетероцикличен 
пръстен-фосфор), като той може да варира при този 
тип терапевтици. Основните лекарства, посочени 
от СЗО за лечение на ХИВ – tenofovir disoproxil и 
(tenofovir alafenamide fumarate), имат линкер на про-
пан, докато Remdesivir и sofosbuvir имат линкер на 
оксолан (Santander-Ballestín et al., 2021; Tao et al., 

2020). Дори между Sofosbuvir и Remdesivir линке-
рът варира, което обуславя и сериозните разлики 
във фармакологичната активност. 

Remdesivir има циано-структура, прикрепе-
на към оксолан. Циано-структурата има отно-
шение към евентуална противоракова активност 
(Jordheim et al., 2013; Labbé et al., 2020; Liu et al., 
2021; Ruchelman et al., 2011; Tretyakova et al., 2019). 
Remdesivir, подобно на други, е естер и естерната 
връзка повишава липофилността, критична за кле-
тъчната пропускливост. Това обуславя относително 
слабата водоразтворимост на Remdesivir. 

В човешкия организъм Remdesivir се подлага на 
хидролиза, последвана от етапи на фосфорилиране, 
като се образува нуклеозид трифосфат.

Механизъм на противовирусната актив-
ност

Образувалият се метаболит на Remdesivir при-
тежава мощна антивирусна активност основно чрез 
три различни, но свързани механизми: 

1. пречи на действието на вирусната РНК-зави-
сима РНК полимераза;

2. избягване на ексорибонуклеазната корекция; 
3. причинява забавено/медиирано от цианогру-

па верижно прекъсване на вирусния геном (Chen et 

Фиг. 1. Химични структури на Remdesivir и Sofosbuvir
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al., 2020; Malin et al., 2020; Ottoni et al., 2020; Singh 
et al., 2020; Tchesnokov et al., 2019; Yin et al., 2020). 

Доказано е, че човешкият ензим карбоксилесте-
раза-1 (CES1) участва в хидролитичното активира-
не на Remdesivir (Shen et al., 2021a, b). Въпреки това 
точната идентичност на ензима за фосфорилиране 
все още не е определена. Що се отнася до трите ме-
ханизма на антивирусната активност, посочените 
по-горе механизми 1 и 3 обуславят крайните резул-
тати: забавена вирусна репликация. Механизмът на 
действие 2, от друга страна, може да се разглежда 
двустранно и положително, и отрицателно спря-
мо вируса. От една страна, корекцията на генетич-
ни репликации стабилизира генома на вируса, но, 
от друга страна, липсата на капацитет за корекция 
води до по-голяма от очакваната нестабилност на 
мутациите. Редица изследвания твърдят, че трябва 
да се внимава в това отношение предвид факта, че 
възникналите варианти на SARS-CoV-2 са с пови-
шен капацитет на предаване, като някои от тях при-
тежават и по-голяма клинична тежест (Dicken et al., 
2021).

Спектър на противовирусната активност
Както вече беше отбелязано, Remdesivir първо-

начално е разработен срещу вирусната хеморагична 
треска ебола (Bixler et al., 2017; Hoenen et al., 2019; 
Warren et al., 2016). Доказано е, че този антивиру-
сен агент проявява широк спектър на действие 
срещу цели седем вирусни семейства (Jean et al., 
2020). Тези вируси, както е посочено в техния ге-
ном, варират от положителни до отрицателни и до 
амбисенс РНК вируси. Remdesivir е показал висока 
ефективност спрямо тези вируси с изключение на 
Hantaviridae. Членовете на семейство Filoviridae са 
силно чувствителни към Remdesivir със стойност 
на EC50 от едва 3 nM (концентрации с полумакси-
мално инхибиране). Известни членове на това се-

мейство са вирусът ебола и вирусът марбург, кои-
то причиняват тежки заболявания, известни като 
вирусни хеморагични трески (Reynolds and Marzi 
2017; Shifflett and Marzi 2019). Повечето вируси от 
семейството на Coronaviridae, към което принад-
лежи SARS-CoV-2, също са силно чувствителни 
към Remdesivir (Jean et al., 2020; Malin et al., 2020; 
Pruijssers et al., 2020). С човешки белодробни клет-
ки и първични човешки епителни култури на диха-
телните пътища Remdesivir инхибира репликацията 
на SARS-CoV-2 със стойност на EC50 от 0,01 μM 
(Pruijssers et al., 2020). Въпреки това членовете на 
Coronaviridae показват големи разлики в щамове-
те от EC50 от 0,02 до 4,90 μM, което представлява 
~ 500-кратна разлика.

Безопасност на Remdesivir
Чернодробната токсичност и възможните ле-

карствени взаимодействия, които са в основата на 
опасенията за безопасността на Remdesivir, насоч-
ват към метаболизма на ремдесивир в човешкия ор-
ганизъм. Успоредно с това пациентите с COVID-19, 
вероятно във всички случаи, получават повече от 
едно или дори повече лекарства по повод заболя-
ването. Remdesivir е естерно пролекарство и по-
ради това се предполага, че има взаимодействия, 
базирани на хидролиза. Дори за хидролитичните 
взаимодействия, основните механизми могат да се 
различават с две забележителни действия: регули-
рана експресия на ремдесивир хидролаза(и) и мо-
дулирана катализа към Remdesivir. Модулираната 
катализа към хидролизата на ремдесивир се счита 
за присъща, тъй като хидролизата е необходима за 
терапевтичната активност на лекарството. Потвър-
дено е, че Remdesivir хидролитично се активира от 
CES1 (Shen et al., 2021a). Въпреки това прекомерна-
та хидролиза причинява тежка цитотоксичност пре-
димно чрез инхибирана пролиферация и засилена 

Фиг. 2. Хидролиза на Remdesivir (Източник: Ottoni et al., 2020) 
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апоптоза (Shen et al., 2021a). Освен това е доказано, 
че той необратимо инхибира карбоксилестераза-2 
(CES2) (Shen et al., 2021b). Тази карбоксилестераза 
е основна хидролаза с отчетлива субстратна специ-
фичност, регулирана експресия и тъканно разпреде-
ление. Вероятно необратимото инхибиране на тази 
хидролаза е фактор, допринасящ за лекарствени 
взаимодействия с потенциално фармакологично и 
токсикологично значение.

Клинични проучвания 
Оценката на всяка една лекарствена терапия 

трябва да бъде правена на базата на данните от кли-
ничните изпитвания, проведени с нея (Веков и кол., 
2015). Противовирусният ефект, клиничната ефи-
касност и безопасността на Remdesivir са доказани 
в голям брой клинични проучвания, проведени през 
последните две години, като кратък преглед на кли-
ничните постановки и резултатите на някои от тях 
са представени по-долу.

ACTT-1 (NCT04280705) 
Клинично проучването ACTT-1 (32) е рандо-

мизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано 
проучване. То е проведено в 60 центъра в 10 стра-
ни за 29 дни. Обхваща 1063 пациенти на възраст 18 
или повече години, хоспитализирани с потвърдена 
пневмония COVID-19, изискваща допълнителен 
кислород, които са разпределени на случаен прин-
цип в съотношение 1:1, за да получат или натовар-
ваща доза RDV 200 mg на ден I, последвана от 100 
mg дневно за до 9 допълнителни дни (n=541) или 
плацебо (n=522). Първичната крайна точка първо-
начално е определена като разликата в клиничния 
статус, дефинирана по осемстепенната скала сред 
пациентите, лекувани с RDV, в сравнение с плацебо 
на 15-ия ден, но впоследствие е променена на вре-
мето до възстановяване. Промяната на обстановката 
на проучването е била предложена на 22 март 2020 г. 
Тя е предложена от статистици, участващи в изпит-
ванията, които не са знаели за назначенията на ле-
чение, и била направена в отговор на информация, 
показваща, че инфекцията с COVID-19 може да има 
по-продължителен ход, отколкото се оценявано по-
рано.

Изключващи критерии при провеждане на кли-
ничното проучването са следните:

 ●Аланин аминотрансфераза (ALT) или аспартат 
аминотрансфераза (AST) >5 пъти над горната гра-
ница на нормалния диапазон;

 ●Нарушена бъбречна функция, определена чрез 
изчисляване на изчислената скорост на гломерулна 
филтрация (eGFR), или необходимост от хемодиа-
лиза или хемофилтрация;

 ●Алергия към изследвания продукт;
 ●Бременност или кърмене;
 ●Очаквано изписване от болницата или пре-

местване в друга болница в рамките на 72 часа след 
записването.

1059 пациенти (538 интервенция и 521 контро-
ла) са включени в крайния анализ, 1063 които са 
били рандомизирани.

Вторичните крайни точки са включвали клинич-
ния статус на пациента, оценяван по скала от осем 
категории, оценяван ежедневно, докато пациентът е 
хоспитализиран. 

Осемстепенната скала е включвала следните ка-
тегории: 

1. нехоспитализирани, без ограничения на дей-
ността; 

2. не е хоспитализиран, ограничения на дей-
ността; 

3. хоспитализирани, без нужда от допълните-
лен кислород и вече неизискващи постоянни меди-
цински грижи; 

4. хоспитализирани, неизискващи допълните-
лен кислород, но изискващи постоянни медицински 
грижи; 

5. хоспитализиран, изискващ допълнителен 
кислород; 

6. хоспитализирани, изискващи неинвазивна 
вентилация или използване на висок поток на кис-
лород; 

7. хоспитализирани, получаващи инвазивна 
механична вентилация или екстракорпорална мем-
бранна оксигенация (ECMO); 

8. смърт.
 ●Първични резултати

Пациентите в групата на RDV са имали значи-
телно по-кратко време за възстановяване от паци-
ентите в групата на плацебо, средно 11 дни срещу 
15 дни; коефициент на възстановяване 1,32; 95% CI 
1,12-1,55; р<0.001. Общо 482 пациенти (45,5%) са 
се възстановили и 81 пациенти (7,6%) са починали. 
Възстановяването е най-изразено при 422 пациенти 
с изходен порядъчен резултат 5: това са пациенти, 
които са били хоспитализирани и са имали нужда 
от допълнителен кислород (коефициент на възста-
новяване 1,47; 95% CI 1,17-1,84). Няма разлика във 
времето за възстановяване при пациенти, получава-
щи механична вентилация или ECMO (коефициент 
на възстановяване 0,95; 95% CI 0,64-1,42).

 ●Вторични резултати
Шансовете за подобрение в резултата по орди-

налната скала, измерен на 15-ия ден, са значително 
по-високи в групата на RDV в сравнение с групата 
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на плацебо, коефициент на шансове за подобрение, 
1.50; 95% CI, 1,18 до 1,91; Р=0,001. Няма значима 
разлика в смъртността: 32 смъртни случая в групата 
с RDV срещу 54 смъртни случая в групата с плаце-
бо. Оценка на Kaplan-Meier – 7,1% (95% CI 5,0-9,9) 
за RDV срещу 11,9% (95% CI 9,2-15,4) за плацебо 
(p=0,059). Коефициент на риск от смърт 0,70 (95% 
CI, 0,47 до 1,04). Няма разлика в пациентите, пре-
късващи лечението поради нежелано събитие меж-
ду терапевтичните и контролните рамена.

Общата смъртност е числено по-ниска в групата 
на RDV в сравнение с групата на PBO със 70% зна-
чително намаление на смъртността сред пациенти-
те, нуждаещи се от нисък поток на кислород.

Пациентите с немеханична вентилация, лекува-
ни с RDV, са имали по-малка прогресия до вентила-
ция или смърт в сравнение с PBO.

Wang et al (NCT04257656) 
Проучването Wang et al. е рандомизирано, двой-

но-сляпо, плацебо-контролирано проучване, което е 
проведено в 10 болници в Хубей, Китай, в продъл-
жение на 28 дни. Проучването включва 237 пациен-

ти на възраст 18 или повече години, хоспитализи-
рани с потвърдена пневмония от COVID-19, които 
са разпределени на случаен принцип в съотношение 
2:1, за да получат или натоварваща доза от 200 mg 
RDV през първия ден, последвана от 100 mg дневно 
в продължение на 9 допълнителни дни (n=158) или 
плацебо (n=79). Първичната крайна точка е времето 
до клинично подобрение в рамките на 28 дни. Кли-
ничното подобрение се определя като намаление с 
две точки в шестстепенна скала. Вторичните край-

ни точки включват съотношението на пациентите 
във всяка категория от шестобалната скала, смърт-
ност по всякаква причина, честота на инвазивна 
механична вентилация, продължителност на кисло-
родната терапия, продължителност на приема в бол-
ница и съотношение на пациенти с нозокомиална 
инфекция. Шестстепенната скала включва следните 
категории:

1. изписани или достигнали критерии за изпис-
ване; 

2. хоспитализиран, без нужда от допълнителен 
кислород; 

3. хоспитализиран, нуждаещ се от допълните-
лен кислород; 

4. хоспитализирани, изискващи неинвазивна 
вентилация или използване на висок поток на кис-
лород; 

5. хоспитализирани, получаващи инвазивна 
механична вентилация или екстракорпорална мем-
бранна оксигенация (ECMO); 

6. смърт.
Статистическият план изчислява, че при допус-

кане на процент на отпадане от 10%, проучването 
трябва да включва 453 пациенти и 325 събития в 
двете групи, за да осигури 80% мощност с грешка 
тип I от 2,5% (едностранна), ако съотношението на 
риска при сравняване на RDV с плацебо е 1,4. Въ-
преки това поради контрола на епидемията в Ухан 

Baseline ordinal scale

4
Room Air

5
Low Flow

6
High Flow/NIV

7
IMV/ECMO

PBO
(n=63)

RDV
(n=75)

PBO
(n=203)

RDV
(n=232)

PBO
(n=98)

RDV
(n=95)

PBO
(n=154)

RDV
(n=131)

Deaths through Day 
15
HR (95% CI)

0.42 
(0.04, 4.67)

0.28 
(0.12, 0.66)

0.82 
(0.40, 1.69)

0.76 
(0.39, 1.50)

Deaths through Day 
29
HR (95% CI)

0.82 
(0.17, 4.07)

0.30 
(0.14, 0.64)

1.02 
(0.54, 1.91)

1.13 
(0.67, 1.89)

Табл. 1. Намалена смъртност при прилагане на Remdesivir (според тежестта на заболяването (Beigel JH, et al., N Eng J Med 
2020;383:1813-1826)

Фиг. 3. Прогресия на заболяването при немеханично вентили-
рани пациенти до вентилация или смърт на ден 15±2 (Източ-

ник: Beigel JH, et al. N Eng J Med., 2020;383:1813-1826)
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след 12 март не са били записани пациенти, след 
което Съветът за безопасност на данните и мони-
торинг в проучването е препоръчал проучването да 
бъде прекратено, когато бяха включени само 236 
пациенти. Поради това проучването не е разпола-
гало с достатъчно тежест за откриване на разлики 
между групите (изследването имаше тежест от 58% 
за първичния резултат). RDV показа по-малък от 
очаквания терапевтичен ефект (коефициент на риск 
1,23; 95% CI 0,87 до 1,75) и нямаше статистически 
значима разлика във времето до клинично подобре-
ние между терапевтичните групи. Средното вре-
ме до клинично подобрение е 21 дни (95% CI 13,0 
до 28) в групата на RDV и 23 дни (95% CI 15,0 до 
28,0) в групата на плацебо. Трябва да се отбележи, 
че проучването не показва разлика между групите 
в ефекта на лечението върху нито един от резулта-
тите за ефикасност. Няма разлика между групите в 
дела на пациентите с нежелани реакции (RDV: 66%; 
плацебо: 64%). Повече пациенти в групата на плаце-
бо съобщават за сериозни нежелани събития (26% 
срещу 18%), а повече пациенти в групата на RDV 
са прекратили лечението поради нежелани събития 
(12% срещу 5%).

Метаанализ на Cochrane
Метаанализът на Cochrane обединява данните 

от клиничните проучвания ACTT-1 и Wang et al. 

Двете проучвания включват само два сравними ре-
зултата: смъртност по всякаква причина и честота 
на ниво на прогресия на СЗО 6/7. Метаанализът не 
открива статистически значима разлика в смърт-
ността по всякаква причина между групите на ле-
чение (относителен риск 0,74; 95% CI 0,40 до 1,37). 
Наблюдава се статистически значимо намаление на 
честотата на степен на прогресия на СЗО, ниво 6/7, 
между RDV и плацебо (относителен риск 0,76; 95% 
CI 0,62 до 0,93). Ефектът от лечението върху резул-
татите обаче е оценен в различни времеви точки в 
тези проучвания. Докато проучването ACTT-1 оце-
нява ефекта от лечението на ден 14, проучването на 
Wang et al. оценява ефекта от лечението на ден 28. 

GS-US-540-5774 (NCT04292730)
Проучването GS-US-540-5774 е рандомизира-

но, отворено проучване, проведено в 105 центъра в 
12 държави (Франция, Германия, Хонконг, Италия, 
Република Корея, Холандия, Сингапур, Испания, 
Швейцария, Тайван, Обединеното кралство, Съеди-
нените щати) за 28 дни. Проучването включва 596 
пациенти на възраст 12 или повече години, хоспи-
тализирани с умерена COVID-19 пневмония, опре-
делена от наличието на потвърдена пневмония от 
COVID-19 и кислородна сатурация >94%, които са 
разпределени на случаен принцип в съотношение 
1:1:1: 

Beigel 2020, ACTT-1 
(NCT04280705)

Wang et al 
(NCT04257656)

RDV
(n= 541) 

Placebo 
(n= 522) 

RDV 
(n= 158) 

Placebo 
(n= 78) 

Възраст, години (диапазон) 58,6±14,6 59,2±15,4 66 (57-73) 64 (53-70) 
Мъжки пол, n (%) 352 (65,1) 332 (63,6) 89 (56) 51 (65) 
Средно време от появата на симптомите (дни) 9 (6-12) 9 (7-13) 11 (9-12) 10 (9-12) 
Време за проследяване, дни 14 14 28 28 
Без нужда от допълнителен кислород (%) 67 (12,4) 60 (11,5) 0 3 (4,0) 
Изискващ допълнителен кислород (%) 222 (41,0) 199 (38,1) 129 (82) 65 (83) 
Получаване на неинвазивна вентилация или 
кислород с висок поток (%) 98 (18,1) 99 (19,0) 28 (18,0) 9 (12,0) 

Получаване на инвазивна механична вентилация 
или ECMO (%) 125 (23,1) 147 (28,2) 1 (1%) 0 

Тежест на заболяването
Лека/умерена (%) 63 (11,6) 57 (10,9) 0 0 
Тежка 478 (88,4) 465 (89,1) 158 (100) 78 (100) 
Съпътстващи заболявания

Хипертония (%) 231/469 (49,3) 229/459 (49,9) 72/158 (46) 30 (38%) 

Диабет тип 2 144/470 (30,6) 131/457 (28,7) 40/158 (25) 16/78 (21) 

Табл. 2. Обобщение на базовите характеристики на пациенти, включени в проучванията ACTT-1 и Wang et al на терапията на 
COVID-19 с Remdesivir
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 ● I група: RDV 200 mg натоварваща доза на ден 
1, последвана от 100 mg дневно за до 5 допълнител-
ни дни (n= 199), 

 ● II група: RDV 200 mg натоварваща доза на ден 
1, последвана от 100 mg дневно за до 10 допълни-
телни дни (n=197), 

 ● III група: стандартните грижи (n=200). 
Пациентите са рандомизирани чрез интерактив-

на уеб система за отговор. Пациентите са включени 
между 15 март 2020 г. и 18 април 2020 г. Първичната 
крайна точка първоначално е дефинирана като дял 
на пациентите, изписани до 14-ия ден, но впослед-
ствие е променена на оценка на клиничния статус 
по 7-точкова скала до ден 11. Промяната на първич-
ната крайна точка е направена на 15 март 2020 г. 
въз основа на нововъзникващите състояния на кли-
ничната картина и оценка на COVID-19. Промяната 
включва и намаляване на възрастовата граница за 
допустимост от 18 на 12 години, като и изискването 
за минимална телесна температура за включване е 
премахнато. Авторският екип не е успял да опреде-
ли мотивите зад промяната и е счел, че обосновката 
за промяната в първичната крайна точка не е доста-
тъчно аргументирано. Делът на пациентите, изпи-
сани на 14-ия ден (първоначалната първична крайна 
точка), е бил 76% (146/193) в 10-дневния прием на 
RDV групата, 76% (146/191) в групата с 5-дневен 
прием на RDV и 67% (134/200) в групата със стан-

дартни грижи, но статистическата значимост на раз-
ликите не е оценена.

Вторичната крайна точка е делът на пациенти-
те с нежелани събития по време на проучването. 
Проучвателните крайни точки включват време до 
възстановяване, определено като подобрение от из-
ходен резултат от 2 до 5 до резултат 6 или 7 или от 
изходен резултат от 6 до резултат 7, време до моди-
фицирано възстановяване, време до клинично подо-
брение, определено като подобрение от изходното 
ниво от най-малко 2 точки по 7-точковата ординална 
скала, време до поне 1-точково подобрение и време 
до прекратяване на кислородната поддръжка. Про-
учването включва други проучвателни крайни точки 
като продължителността на хоспитализацията, про-
дължителността на различните режими на дихател-
на поддръжка и смъртността от всякаква причина:

1. смърт;
2. хоспитализирани, на инвазивна механична 

вентилация или екстракорпорална мембранна окси-
генация (ECMO);

3. хоспитализирани, на неинвазивна вентила-
ция или използване на кислород с висок поток;

4. хоспитализирани, на нисък поток на допъл-
нителен кислород;

5. хоспитализирани, които не се нуждаят от до-
пълнителен кислород, но се нуждаят от продължа-
ващи медицински грижи;

ACTT-1 (NCT04280705) Wang et al (NCT04257656)
RDV

(n= 541) 
Placebo 
(n= 522) 

Rate ratio* / 
hazard ratio** 

RDV 
(n= 158) 

Placebo 
(n= 78) Difference 

Средно време до 
клинично подобрение, 
дни (95% CI)

------ ------ 21(13- 28) 23(15- 28) 1.23 (0.87-1.75) 

Средно време до 
възстановяване, дни 
(95% CI)

11(9-12) 15(13-19) 1.32 (1.12-1.55)* ------ ------ ------ 

Смъртност до 14 ден 
(%) 32 (7.4) 54 (13.2) 0.70 (0.47-1.04)** 42 (27) 18 (23) 3.5% (-8.1 до 

15.1) 
Смъртност до 28 ден 
(%) ------ ------ ------ 103 (65) 45 (58) 7.5% (-5.7 до 

20.7) 
Продължителност на 
инвазивната механична 
вентилация (дни) 

------ ------ ------ 7.0 (4-16) 15.5 (6- 21) -4.0 (-14 до 2) 

Продължителност 
на кислородната 
поддръжка (дни )

------ ------ ------ 19(11-30) 21(14-30.5) -2.0 (-6 до 1) 

Продължителност на 
болничния престой, 
(дни)

------ ------ ------ 25(16-38) 24(18- 36) 0.0 (-4 до 4 ) 

Табл. 3. Основни резултати при проучване на терапията при тежък COVID-19 (Източник: EUnetHTA Joint Action 3 WP4q Template 
version 1.0, September 2020)
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6. хоспитализирани, които не се нуждаят от до-
пълнителен кислород и вече не изискват текущи ме-
дицински грижи;

7. нехоспитализирани.
Ако, по мнението на изследователя, пациенти-

те са се подобрили достатъчно, те могат да бъдат 
изписани от болницата, преди да завършат екс-
перименталното си лечение. Ако болницата е из-
ползвала други лечения за COVID-19, включени в 
националния стандарт за терапия, едновременната 
им употреба е разрешена. Въпреки че последващо 
изменение на клиничния протокол е забранил тази 
практика, някои пациенти вече са били получили 
тези лечения. Въпреки това делът на пациентите, 
които са получили тези терапии във всяка група на 
лечение по време на периода на проучването, както 
и потенциалното въздействие на тези лечения върху 
резултатите, не са докладвани. Проучването е с от-
ворен дизайн, тъй като спонсорът не е разполагал с 
достатъчен брой флакони с плацебо. Не са положени 
и достатъчно усилия за минимизиране на пристрас-
тността. Размерът на ефекта за първичната крайна 
точка е изчислен като съотношение на шансовете, 
където съотношението на шансовете, по-голямо от 
1, показва промени в клиничния статус във всички 
категории към категория 7 (нехоспитализирани) в 
полза на RDV. Вторичните и проучвателните ана-
лизи не са коригирани за множественост и следова-
телно резултатите не могат да бъдат използвани за 
извеждане на ефектите от лечението за тези крайни 
точки. 

На изходно ниво се наблюдават леки разлики в 
дела на пациентите, нуждаещи се от допълнителен 
кислород с нисък поток, с по-голям дял в групата със 
стандартни грижи, изискващи тази терапия (стан-
дартни грижи – 18%; RDV 5 дни – 15%; RDV 10 
дни – 12%). В началото има разлики между групи-
те в нивото на съпътстваща употреба на лекарства. 
Повече пациенти в групата със стандартни грижи 
са получавали стероиди (стандартни грижи – 19%; 
RDV 5 дни – 17%; RDV 10 дни – 15%), хидроксих-
лорохин/хлорохин (стандартни грижи – 45%; RDV 
5 дни – 8%; RDV 10 дни – 11%), лопинавир-рито-
навир (стандартни грижи – 22%; RDV 5 дни – 5%; 
RDV 10 дни – 6%) и азитромицин (стандартни гри-
жи – 31%; RDV 5 дни – 18%; RDV 10 дни – 21%). 
Важно е да се знае, че делът на пациентите, които 
са продължили да получават съпътстващи терапии 
за COVID-19 по време на проучването, не е доклад-
ван. От 199 пациенти, рандомизирани да получават 
RDV за 5 дни, 191 пациенти (96%) са получили ле-
карството и са включени в първичния анализ, а 145 

(72,9%) са завършили продължителността на лече-
нието. Причините за прекратяване са изписване от 
болница (18%), оттегляне на съгласие (3%) и неже-
лани събития (2%). От 197 пациенти, рандомизира-
ни да получават RDV за 10 дни, 193 пациенти (98%) 
са получили изследваното лекарство и са включени 
в първичния анализ, а 73 пациенти (37,1%) са завър-
шили продължителността на лечението. Причини-
те за преустановяване включват изписване от бол-
ница (51%), нежелани събития (4%) и оттегляне на 
съгласието (3%). От 200 пациенти, рандомизирани 
да продължат стандартното лечение, 200 пациен-
ти (100%) са получили този режим на лечение и са 
включени в първичния анализ. Следователно основ-
ната причина за незавършване на лечението е изпис-
ването от болницата (18% за 5-дневен RDV, 51% за 
10-дневен RDV и 0% за стандартно лечение), които 
биха могли да бъдат повлияни от отворения дизайн 
на проучването.

CARAVAN (pediatric) study
COVID-19 обикновено е леко заболяване при 

деца и кърмачета. Малка част обаче развиват теж-
ко заболяване, което изисква интензивно лечение и 
вентилационна поддръжка. Доказано при предход-
ни проучвания е, че RDV(RDV) съкращава времето 
за възстановяване при възрастни с тежка форма на 
COVID-19. Целта на това проучване е да се оцени 
безопасността и ефикасността на RDV при педиа-
трични пациенти.

CARAVAN (NCT04431453) е текущо отворено 
проучване на RDV при хоспитализирани педиатрич-
ни пациенти с PCR потвърден COVID-19. IV RDV 
се прилага за до 10 дни 200 mg на ден 1, последвано 
от 100 mg дневно в кохорта 1 (12 до <18 години, те-
гло ≥40 kg) или 5 mg/kg на ден 1, последвано от 2,5 
mg/kg дневно в кохорта 2-4 (28 дни до <18 години, 
стратифицирани по тегло). Безопасността се уста-
новява чрез нежелани събития (AE) и лабораторни 
тестове. Оценките за ефикасност включват промяна 
в нуждите от кислород и клиничния статус по 7-то-
чкова ординална скала до ден 10. Представени са 
предварителните резултати за първите 27 пациенти. 
Средната (диапазон) възраст и тегло са:

 ●Кохорта 1, 15 (12-17) г. и 84 (47-192) кг; 
 ●Кохорта 2, 8 (4-16) г. и 27 (25-39) кг; 
 ●Кохорта 3, 3 (2-5) г. и 16 (12-18) кг; 
 ●Кохорта 4, 6 (2-11) мес. и 7 (3-10) кг. 

Като цяло 52% са били <12 години, 56% са били 
жени и 96% са имали ≥1 съпътстващо заболяване. 
Средният брой дози на RDV е 5; повечето прекъс-
вания на RDV се дължат на клинично подобрение. 
На изходно ниво 67% се нуждаят от допълнителен 
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кислород, включително 22% от инвазивна вентила-
ция; на ден 10 стойностите са съответно 26% и 15%. 
Общо 70% са показали клинично подобрение по 
7-точковата скала на ден 10. Повечето (78%) са има-
ли ≥1 нежелана лекарствена реакция, включително 
17% с нежелани реакции, свързани с проучваното 
лекарство; 7% са прекратили приема на проучвано-
то лекарство поради нежелана лекарствена реакция. 
Сериозни нежелани реакции са съобщени за 33% от 
пациентите; няма фатални, свързани с проучваното 
лекарство. Двама пациенти са починали в рамките 
на 30 дни след завършване на лечението. Лабора-
торни аномалии степен 3 или 4 са съобщени при 
52%; тези, съобщени при ≥1 пациенти, са понижен 
хемоглобин (n=5) и хипогликемия, глюкозурия и по-
вишен PTT (n=2 всеки). Не са очевидни тенденции 
в безопасността, свързани с RDV.

Като заключение от проучването може да се 
каже, че сред педиатричните пациенти на въз-
раст от 2 месеца до 17 години, лекувани с RDV за 
COVID-19, 70% са имали клинично подобрение. 
Предстои определяне на дозата, която трябва да се 
оцени, за включване на доносени и недоносени но-
вородени.

PINETREE (NCT04501952)
Клиничното проучване PINERREE e относно 

ранното приложение RDV за предотвратяване на 
прогресията до тежък Covid-19 при амбулаторни па-
циенти. То е рандомизирано, двойно-сляпо, плаце-
бо-контролирано проучване, включващо нехоспита-
лизирани пациенти с Covid-19, при които симпто-
мите са се появили през предходните 7 дни и които 
са имали поне един рисков фактор за прогресия на 
заболяването (възраст ≥60 години, затлъстяване или 
определени съпътстващи медицински състояния). 
Пациентите, участващи в проучването, са били на 
възраст 12 или повече години и са имали поне един 
съществуващ рисков фактор за прогресиране до 
тежка форма на Covid-19 или са били на възраст 60 
години или повече, независимо дали са имали други 
рискови фактори. Рисковите фактори включват хи-
пертония, сърдечно-съдови или мозъчносъдови за-
болявания, захарен диабет, затлъстяване (индекс на 
телесна маса (BMI; теглото в килограми, разделено 
на квадрата на височината в метри) от ≥30), имунен 
компромат, хронична лека или умерена бъбречна 
недостатъчност, хронично чернодробно заболява-
не, хронично белодробно заболяване, настоящ рак 
или сърповидно-клетъчна анемия. Отговарящите на 
условията пациенти са имали поне един продължа-
ващ симптом, съответстващ на Covid-19, с поява на 
първия симптом в рамките на 7 дни преди рандо-

мизирането (като се има предвид, че хоспитализа-
цията обикновено се извършва на или след 7 дни от 
симптомите). Отговарящите на условията пациенти 
са имали SARS-CoV-2 инфекция, потвърдена чрез 
молекулярно диагностичен анализ в рамките на 4 
дни преди скрининга (което съответства на пери-
ода, характеризиращ се с най-висок вирусен товар). 
Пациентите са разпределени на случаен принцип да 
получават интравенозен RDV (200 mg през първия 
и 100 mg на ден 2 и 3) или плацебо. 

Първичната крайна точка за ефикасност е съв-
купност от хоспитализация, свързана с Covid-19 
(както е определено от изследователите на обекта, 
които не са знаели за разпределението на опитните 
групи, и дефинирана като ≥24 часа грижа) или смърт 
от каквато и да е причина до 28-ия ден. Първичната 
крайна точка за ефикасност първоначално е комби-
нация от хоспитализация по каквато и да е причина 
или смърт по каквато и да е причина до 14-ия ден, 
като впоследствие e променена на 14 януари 2021 г. 
в отговор на коментари от FDA (Администрацията 
по храните и лекарствата).

Първичната крайна точка за безопасност e всяко 
нежелано събитие. Вторичната крайна точка е ком-
бинация от свързано с Covid-19 медицинско посе-
щение или смърт от каквато и да е причина до 28-ия 
ден.

От 562 пациенти, които са били подложени на 
рандомизация и са включени в анализите, са полу-
чили поне една доза RDV или плацебо. От тях 279 
пациенти са в групата на RDV и 283 в групата на 
плацебо. Средната възраст е 50 години, 47,9% от па-
циентите са жени, а 41,8% са испанци или латиноа-
мериканци. Най-честите съпътстващи състояния са 
захарен диабет (61,6%), затлъстяване (55,2%) и хи-
пертония (47,7%). Свързана с Covid-19 хоспитали-
зация или смърт по каквато и да е причина е настъ-
пила при 2 пациенти (0,7%) в групата на RDV и при 
15 (5,3%) в групата на плацебо (коефициент на риск 
0,13; 95% доверителен интервал [CI], 0,03 до 0,59; 
Р=0,008). Четири от 246 пациенти (1,6%) в групата 
на RDV и 21 от 252 (8,3%) в групата на плацебо са 
имали медицинско посещение, свързано с Covid-19, 
до 28-ия ден (коефициент на риск 0,19; 95% CI, 0,07 
до 0,56). Нито един пациент не е починал до 28-ия 
ден. Нежелани реакции са настъпили при 42,3% от 
пациентите в групата на RDV и при 46,3% от тези в 
групата на плацебо.

Може да се заключи, че сред нехоспитализирани 
пациенти, които са били изложени на висок риск от 
прогресиране на Covid-19, след 3-дневен курс RDV 
е имал приемлив профил на безопасност и е довел 
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до 87% по-нисък риск от хоспитализация или смърт 
в сравнение с плацебо. 

Заключение

Пандемията от COVID-19 подложи на изпитание 
цялото човечество. Докато правителства и органи-
зации изработваха и въвеждаха мерки за огранича-
ване на пандемията, целият научен свят и научната 
общност от академичните и правителствени лабора-
тории, от малките биотехнологични компании и гло-
балните мултинационални фармацевтични корпора-
ции, се мобилизираха в разработването и оценка на 
потенциални лекарства и ваксини. Тези лекарства 
имат потенциала да се превърнат в най-обещаващо-
то и най-бързото средство за справяне с пандемия-
та. Сред разработваните терапии и терапевтични 
подходи Remdesivir показа ефикасност както при in 
vitro, така и при in vivo модели срещу коронавируси. 
Въз основа на тези констатации Администрацията 
по храните и лекарствата на САЩ издаде разреше-
ние за спешна употреба на Remdesivir за лечение на 
хоспитализирани пациенти с COVID-19. Тъй като 
до тогавашния момент нямаше лекарство, одобрено 
от регулаторен орган за пускане на пазара като лече-
ние на SARS-CoV-2, Remdesivir се яви като първият 
разрешен за употреба лекарствен продукт с индика-
ция за лечение на SARS-CoV-2. 

Постепенно с натрупването на клиничните дан-
ни от употребата на тази нова здравна технология 
и в резултат на многобройните проучвания относно 
неговата ефективност и безопасност приложението 
му се разшири и обхвана нови групи пациенти в раз-
личен стадий от развитието на заболяването. 

Понастоящем клиничните изпитвания с 
Remdesivir продължават, като се очаква да разкри-
ят още нови възможности както за прецизиране на 
таргетната група пациенти, при които прилагането 
на продукта носи както максимални терапевтични 
ползи, така и намаляване на нежеланите лекарстве-
ни реакции и токсичността.
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РЕЗЮМЕ
Хистеректомията е една от най-честите интервенции в оперативната гинекология. Начините 

за отстраняване на маточното тяло са най-разнообразни. Без значение на използваната хирургич-
на техника, интервенцията причинява средна до силна следоперативна болкова симптоматика с 
висцерален и соматичен произход. Качественото обезболяване след хистеректомия е основна пред-
поставка за постигане на бърза реконвалесценция и дехоспитализация в условията на максимален 
психоемоционален комфорт. Добрата аналгезия свежда до минимум риска от проява на хронични 
персистиращи невропатични болкови синдроми. Морфиномиметиците са най-често употребявани-
те медикаменти за купиране на болката след хистеректомия. Те се произвеждат под формата на 
различни лекарствени средства, a начинът им на апликиране е разнообразен. Мощният им анал-
гетичен ефект, за съжаление, е придружен от редица нежелани реакции като гадене, повръщане, 
нарушения в съзнанието и други. Това налага търсенето на нови стратегии в следоперативното 
обезболяване, целящи да понижат употребата на морфиномиметици при купирането на острата 
следоперативна болка. Комбинираното приложение на различни по начин на действие и място на 
приложение обезболяващи средства и техники представлява основният съвременен подход за реду-
циране на консумацията на опиоиди. Настоящата статия прави кратък обзор на съвременните въз-
можности за осъществяване на мултимодална аналгезия в непосредствения период след отстра-
няване на маточното тяло. Представени са основните групи обезболяващи медикаменти, техният 
аналгетичен потенциал, странични реакции и препоръчителни дозировки. Разгледани са техниките 
на регионално обезболяване, приложими при хистеректомия и локалните анестетици, необходими 
за тяхното осъществяване. 

Ключови думи: отстраняване на матката, опиоид-редуциращи стратегии, мултимодална аналгезия

ABSTRACT
Hysterectomy is one of the most common interventions in the field of operative gynecology that can be done 

in various surgical ways. Regardless of the operative technique, the uterine ablation causes moderate to severe 
postoperative pain. The pain has both visceral and somatic origins. High-quality analgesia after hysterectomy 
is an important precondition for obtaining rapid convalescence and dehospitalization in the conditions of a psy-
choemotional comfort. Good analgesia decreases the risk of developing chronic neuropathic pain syndromes. 
Morphine mimetics are the most commonly used analgesics for obtaining a pain relief after hysterectomy. Their 
powerful analgesic effect, unfortunately, is related to a number of side effects such as nausea, vomiting, altera-
tion of consciousness, and others. This evokes the research of new analgesic strategies in postoperative pain 
relief that are able to reduce the use of opioids for acute pain relief. The simultaneous use of different analgesic 
medicaments and techniques, with various modes of action and site of application, constitutes the modern ap-
proach in the aim of reducing opioid consumption. This article provides a brief overview of the modern possibili-
ties for the implementation of multimodal analgesia in the postoperative period after hysterectomy. The main 
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anteriores на Th7-L1 гръбначномозъчни нерви и при-
тежава ясна локализация. Висцералната компонен-
та се дължи на манипулацията върху вътрешните 
органни структури. Провежда се по nn. splanchnici 
pelvici и притежава дифузен характер (6).

Адекватното обезболяване след хистеректомия 
е от изключително значение. То намалява субек-
тивните периоперативни болкови страдания на па-
циентката, ускорява рековалесценцията, спомага 
ранното раздвижване, скъсява болничния престой, 
подобрява удовлетвореността от качеството на ме-
дицинските грижи. Последното е важен социално-
икономически показател за качествено здравеопаз-
ване. Добрата аналгезия понижава риска и честотата 
на възникване на хронични, персистиращи болкови 
синдроми след хистеректомия. Проучвания в САЩ 
посочват хистеректомията като една от най-честите 
причини за следоперативни страдания и нарушения 
в обичайния начин на живот (7). 

Цел

Настоящата обзорна статия представя съвре-
менните способи за понижаване на консумацията 
на морфиномиметици в следоперативния период 
след хистеректомия. Предложена е схема на най-
популярните медикаменти и техники, притежаващи 
потенциал да редуцират опиоидната употреба.

Методология

Аналитичен преглед на съвременни учебни по-
магала по фармакология и анестезиология. Систе-
матично проучване на пълнотекстови научни публи-
кации и статии по темата. Литературните източници 
са подбирани от базата данни на PubMed и Google 
Scholar.

Аналгетици,  
прилагани в оперативната гинекология

Подходът към обезболяването при хистеректо-
мия е многостранен и разнообразен. Той се бази-
ра на адаптиране на оперативната техника, отлич-
на комуникация в операционния екип, качествена 
премедикация, приложение на многокомпонентна 

Въведение

Хистеректомията (ХЕ) е една от най-честите ин-
тервенции в оперативната гинекология. Изразява се 
в оперативно отстраняване на матката със или без 
съседни анатомични структури като маточна шийка, 
аднекси, яйчници, оментум, лимфни възли и други 
(1). Основните индикации за извършването на хи-
стеректомия са следните патологични състояния: 
маточна миома, аденомиоза, дисфункционални ма-
точни кръвотечения, злокачествени заболявания, 
ендометриална хиперплазия, ендометриоза, про-
лапс на тазовите органи и други (2). 

Основните типове хистеректомия, според опера-
тивния подход, са абдоминална хистеректомия, лапа-
роскопска хистеректомия и роботизирана хистерек-
томия. Съществуват още вагинална хистеректомия, 
лапароскопски асистирана вагинална и трансваги-
нална лапароскопска хистеректомия. Изборът на 
хирургична техника зависи от множество фактори 
и условия (3). Абдоминалната хистеректомия се из-
вършва посредством лапаротомия. Срезът на корем-
ната стена може да бъде напречен по Pfannestiel или 
вертикален по срединната абдоминална линия. При 
лапароскопската хистеректомия матката се отстра-
нява посредством инструменти и оптична система, 
които проникват през четири малки отвора на корем-
ната стена в абдоминалното пространство. Оптич-
ното увеличение представя в детайли анатомията, 
кръвоносните съдове и аваскуларните пространства, 
като създава предпоставка за добри оперативни ре-
зултати (4). Роботизираната хистеректомия е метод 
на оперативно отстраняване на матката посредством 
високотехнологична роботизирана система Da Vinci 
Surgical System®. При този оперативен подход опера-
торът няма пряк контакт с пациентката. След свърз-
ването на „робота“ с болната контролът се извършва 
чрез специални ръкохватки от конзола. Триизмерна 
камера предава изображение на оперативното поле 
с висока резолюция и възможност за десетократно 
увеличение на стереоскопичния образ (5).

Болка след хистеректомия
Болката след оперативно отстраняване на ма-

точното тяло притежава соматична и висцерална 
компонента. Соматичната е вследствие на инцизия-
та на предната коремна стена. Провежда се по rami 

groups of different analgesics, their potential, side effects and recommended dosages are discussed. We have 
made a brief presentation of the regional anesthesia techniques and local anesthetic agents that have a poten-
tial to provide pain relief after hysterectomy.

Keywords: hysterectomy, opioid consumption lowering strategies, multimodal analgesia



Георги Пенев54

балансирана анестезия, употреба на локорегионал-
ни аналгетични техники, „pre-emptive1 & preventive 
analgesia2“ и изготвяне на мултимодална3 следопе-
ративна обезболяваща стратегия (8). Некачествени-
ят болков контрол в периоперативния период при 
хистеректомия създава предпоставки за развитието 
неприятни последствия както в краткосрочен (остри 
следоперативни болкови синдроми), така и в дълго-
срочен план (хронична невропатична болка) (9).

Основно средство за периоперативна аналге-
зия при хистеректомия (без значение на оператив-
ния подход) са Morphine и неговите производни (8). 
Техният аналгетичен потенциал е един от най-мощ-
ните. Упражняват действието си върху специфични-
те опиоидни рецептори, разположени на различни 
места в централната нервна система. Четирите ос-
новни класа опиоидни рецептори са: 

1. Mu (μ) – разположени във външната ламина 
на дорзалните рога на гръбначния мозък (ГМ).

2. Delta (δ) –дифузно разпределени в дорзални-
те рога на ГМ.

3. Kappa (κ) – разположени във външната лами-
на на дорзалните рога на лумбосакралния отдел на 
ГМ.

4. Рецептори ORL1 (opioid receptor-like protein), 
които са разположени в мозъчния кортекс, амигда-
лата, хипокампуса, септални ядра и гръбначния мо-
зък.

Начинът на апликация на морфиномиметици-
те е разнообразен. Те могат да се прилагат орално, 
подкожно, венозно, невроаксиално (спинално/епи-
дурално). Могат да се използват под формата на 
контролирана (в определени граници) от пациента 

1Pre-emptive на английски език означава „предварителен“ 
(Dict.land 2019)
2Preventive на английски език означава „предпазен“ (Dict.land 
2019)
3Терминът произлиза от английската дума multimodal. 
Характеризира дейност или процес, който може да се 
осъществи по различни начини и с различни способи (превод 
на автора)

аналгезия (Patient Controlled Analgesia – PCA) или 
на титрационен принцип (10). 

В университетска болница на СБАЛАГ „Май-
чин дом“ ЕАД – София са на разположение след-
ните опиоидни аналгетици: Morphine, Fentanyl, 
Remifentanyl и Tramadol hydrochloride. 

Morphine е един от най-употребяваните от на-
шия екип аналгетици за следоперативно обезболя-
ване. Вътреболничните протоколи за различните ва-
рианти на неговото приложение за следоперативна 
аналгезия са представени на табл. 1. 

Fentanyl притежава около 100 пъти по-мощен 
аналгетичен ефект от Morphine. Сравнително крат-
кото време за полуразпад на Fentanyl (около 30 
мин), сравнено с Morphine, прави Fentanyl предпо-
читан медикамент за интраоперативно обезболява-
не. За тази цел се прилага в дози от 2 до 20 mcg/kg 
при увода в обща анестезия и 1-2 mcg/kg/h по време 
на интервенцията. За нуждите на следоперативна-
та аналгезия се прилага във венозни болусни дози 
от 1-2 mcg/kg или като продължителна инфузия 
със скорост от 1-2 mcg/kg/h. Подобно на Morphine, 
Fentanyl може да се използва за осъществяване на 
контролирана от пациента аналгезия със следни-
те предварително зададени параметри на помпата: 
доза на поискване 20 mcg, рефрактерен период 5-10 
мин и максимална доза от 50 mcg/h (11).

Remifentanil е мощен синтетичен опиоиден 
аналгетик с кратко действие. Основното му прило-
жение е за постигане на интраоперативен болков 
контрол като част от балансирана многокомпонент-
на анестезия. Препоръчителните дози са: 0.5-1 mcg/
kg/min при увода в обща анестезия и последващо 
0.25-0.5 mcg/kg/min интравенозно. Поради изклю-

чително краткия си ефект не е подходящ за следопе-
ративно обезболяване (12).

Tramadol hydrochloride е опиоид с умерено сил-
но действие. Аналгетичният му потенциал е около 
десет пъти по-слаб от този на Morphine. След хи-
стеректомия се прилага бавно венозно 50-100 mg/4-

ПОДКОЖНО – 5-10 mg/6 ч 

ИНТРАВЕНОЗНО 
титриране на болус дози от 1-3 mg/10 min до постигане на ефект 
контролирана от пациента аналгезия с параметри: доза на поставяне 1 mg, рефракт. период 10 мин, без лимит за 24 ч.

НЕВРОАКСИАЛНО 
Спиналнo – 0.1-0.2 mg еднократно
Епидурално – 2-6 mg/12 ч. 

Табл. 1. Приети и утвърдени начини и дози на приложение на Morphine в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД – София
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6 часа или на перфузор със скорост 0.25 mg/kg/h. 
Може да се използва и като контролирана от паци-
ента аналгезия (13). 

Независимо от силното обезболяващо действие 
на опиоидите, употребата им се свързва с редица 
нежелани въздействия. Техните най-често срещани 
странични ефекти в следоперативния период са га-
денето и повръщането, появата на пруритус, различ-
на степен на нарушение на съзнанието, респиратор-
на депресия, потискане на чревния мотилитет. Към 
специфичните нежелани реакции на морфиномиме-
тиците се отнасят опиоид-индуцираната хипералге-
зия4 и опиоидният толеранс5. Принципната разлика 
между двата процеса е, че покачването на дозата на 
морфиномиметика при опиоид-индуцираната хипе-
ралгезия не води до поява на аналгетичен ефект, до-
като при опиоидния толеранс болката намалява (14). 
Опиоидните аналгетици притежават потенциал 
да предизвикват „еуфоричен“ ефект, придружен с 
чувство за блаженство. Употребата им може да пре-
дизвика пристрастяване и развитие на абстинентни 
синдроми. Дългогодишно проучване показва, че по-
вече от половината пациенти, хоспитализирани за 
лечение на интоксикация от психотропни вещества 
са привикнали към морфиномиметици (15).

Компликациите, свързани с употребата на мор-
финови аналгетици, налагат търсенето и приложе-
нието на средства и техники, които са в състояние 
да намалят опиоидната консумация при оперативно 
отстраняване на маточното тяло. Наричат се „опио-
ид-редуциращи“ стратегии (16). 

Мултимодалната аналгезия (МА) притежава по-
тенциал да понижи консумацията на морфиноми-
метици след хистеректомия. Концепцията на този 
обезболяващ подход се заражда през последното де-
сетилетие на миналия век. В основата на мултимо-
далната аналгезия стои постигането на синергичен 
ефект от употребата на няколко, различни по начин 
и/или място на действие, обезболяващи медикамен-
та и техники, приложени системно или локално (17). 
Научни проучвания доказват, че MA намалява опи-
оидната консумация, респ. честотата на проява на 
странични морфинови ефекти, съкращава болнич-
ния престой, понижава вероятността от възникване 

4Опиоид-индуцираната хипералгезия представлява поява на 
хипералгезия и алодиния в резултат на парадоксална централ-
на и периферна сензибилизация към опиатите.
5Опиоидният толеранс представлява фармакологично понятие 
на състояние, при което приложението на морфиномиметици 
се съпровожда с прогресивно намаляване на ефектите им. За 
постигането на аналгетичен ефект е необходимо непрекъснато 
повишаване на дозата им.

на компликации, повишава индивидуалния комфорт 
на пациентките, подложени на хистеректомия (18). 

Основните компоненти на мултимодалната оп-
иоид-редуцираща следоперативна аналгезия в опе-
ративната гинекология са следните (вж. фиг. 1) (19):

 ●НСПВ средства (20);
 ● антиконвулсанти (21);
 ●N-метил-D-аспартат-рецепторни антагонисти 

(22);
 ● локални анестетици (18);
 ● антидепресанти/анксиолитици (23);
 ● кортикостероиди (24).

Основните начини на приложение, аналгетичен 
потенциал, странични ефекти и особености на ле-
карствата, използвани за МА при хистеректомия, с 
изключение на локалните анестетици, са обобщени 
в таблица 1. Локалните анестетични техники, при-
ложими при отстраняване на маточното тяло, са 
представени подробно в следващата точка.

НСПВ средства 
Фармакодинамичният ефект на НСПВ средства 

се състои в инхибиране на ензима циклооксиге-
наза и потискане на синтезата на простагландини. 
Простагландините са основните медиатори на па-
тофизиологичния процес на периферна нервна сен-
зибилизация6 и поява на хипералгезия. Клиничните 

6Периферната сензибилизация представлява патологично 
изменена чувствителност на ноцицептора. Манифестира 
се както като усилен отговор на неврона към болкова 
стимулация, така и като патологично модифицирана реакция 
към неболкови стимули.

Фиг. 1. На фигурата е представена схема на съвременните въз-
можности за понижаване на консумацията на опиоидни анал-
гетици в периоперативния период. Комбинацията от различни 
средства за купиране на болката стои в основата на мултимо-

далната аналгезия
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проучвания, изследващи потенциала на НСПВ сред-
ства за следоперативно обезболяване при хисте-
ректомия, са хетерогенни и показват двусмислени 
резултати. Основните странични ефекти са на тази 
група медикаменти – нарушена тромбоцитна функ-
ция, кървене, стомашни улцерации, забавяне на тъ-
канните оздравителни процеси, бронхоспазъм и др. 

Най-често прилаганите венозни НСПВ средства 
на територията на СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД за 
аналгезия в непосредствения следоперативен период 
при хистеректомия са Parecoxib (обичайна доза 2x40 
mg/24 ч), Ketoprofen (обичайна доза 2x100 mg/24 ч), 
Ketorolac trometamol (обичайна доза 3х30 mg/24 ч), 
Paracetamol (обичайна доза 3х1000 mg/24 ч).

NMDA-рецепторни антагонисти
NMDA (N-methyl-D-aspartate) рецепторът играе 

ключова роля в процесите на невромодулация на 
второразрядните болкови неврони. Най-популярни-
ят фармацевтичен препарат от групата на NMDA ре-
цепторните антагонисти е Ketamine. Той блокира и 
инхибира глутамат-зависимата възбудна рецептор-
на част. По този начин се редуцира интензитетът на 
директната соматична болка в резултат от тъканна 
увреда. Така се понижава както централната, така и 
периферната NMDA рецептор-зависима ноцицеп-
ция. Ketamine също така повлияват главномозъч-
ните структури, свързани с болковата перцепция, 
болковата памет и функция. Тези характеристики 
определят потенциала му да осъществява протек-
ция на нервната система от възникване на патофи-
зиологичния процес на централна болкова сензиби-
лизация7 (25). В субанестетични дози (0,25-0,5 мг/
кг) Ketamine проявява доказан антихипералгичен 
и антиалодиничен ефект. Метаанализи показват 
значително намаляване на пост- и интаоперативна 
консумация на опиоиди при пациенти с приложена 
мултимодална кетаминова аналгезия (26). 

Антиконвулсанти
Към тази група медикаменти принадлежат га-

бапентиноидите (Gabapentin и Pregabaline). По 
структура те наподобяват на GABA. Притежават 
антиконвулсивни и седативни свойства. Фармако-
динамичният им ефект се дължи на блокиране на 
α2δ-единицата на VDCC (voltage dependent calcium 
channel). Toва инхибира потока от калциеви йони и 
освобождаването на възбудни болкови невротран-

7Централната сензибилизация представлява сложно, 
дългодействащо функционално разстройство на нервната 
система, дължащо се на нейната физиологична пластичност. 
Тя възниква вследствие на патологично увеличена и 
продължителна ноцицепторна аферентна стимулация, 
причинена от тъканна увреда или възпаление.

смитери като субстанция P, глутамат, норепинефрин 
и др. Приложимостта на тази група медикаменти за 
обезболяване в оперативната гинекология е все още 
обект на изследване. Клиничните проучвания и ме-
таанализи демонстрират опиод-редуциращ потен-
циал на антиконвулсантите. Намират широко при-
ложение в лечението на хроничната невропатична 
болка (27).

Глюкокортикоиди
Фармакодинамичният аналгетичен ефект на 

глюкокортикоидите се изразява в потискане на въз-
палителната неврогенна реакция в резултат на тъ-
канната лезия след отстраняване на маточното тяло. 
Антиинфламаторното действие на тази група меди-
каменти води до понижено отделяне на медиатори 
на възпалението като субстанция P, хистамин, бра-
дикинин, АТФ, простагландини и др. Глюкокорти-
коидите трябва да се прилагат с повишено внимание 
при пациенти с нарушен глюкозен толеранс, диабет 
и подтисната функция на имунната система. Често 
прилаган глюкокортикоид, като част от арсенала 
за осъществяване на мултимодалната аналгезия, е 
Dexamethasone. Прилага се в дози от 4-8 mg/24 ч 
мускулно или венозно в следоперативния период 
(28). 

α2-агонисти
Активацията на α2-адренергичните рецептори, 

разположени в централната нервна система, мо-
дулира болковото възприятие, като го потиска. В 
това се изразява фармакодинамичното аналгетич-
но действие на тази група медикаменти. Такива са 
Clonidine и Dexmedetomidine. Поради тежките им 
странични ефекти като хипотензия, брадикардия, 
циркулаторен колапс, нарушения на съзнанието и 
др. приложението им в системната циркулация не 
е препоръчително. Основно се употребяват адюван-
ти при невроаксиалните техники на локорегионална 
анестезия (26).

Антидепресанти/анксиолитици 
Тази група медикаменти е представена от се-

лективните инхибитори на норепинефриновото и 
серотониновото обратно захващане – SNRIs и SSRIs 
(Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitors and 
Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors). Притежават 
теоретичен фармакодинамичен потенциал да влияят 
на болковата перцепция. Ефикасността на аналге-
тичните възможности на тази група медикаменти е 
все още обект на проучване (29).

Локални анестетици
Локалните анестетици (ЛА) представляват ме-

дикаменти със сходна молекулна структура. Прите-
жават хидрофилна и хидрофобна част. В зависимост 



Съвременни подходи за намаляване на консумацията на морфиномиметици след хистеректомия 57

от интермедиерната връзка между двете части те се 
разделят на естери и амиди (вж. табл. 3). Осъщест-
вяват своя ефект като модифицират йонния перме-
абилитет на мембранните натриеви каналчета на 
невроните. По този начин се намалява скоростта на 
деполяризация и амплитудата на акционния потен-
циал. Предизвиква се обратима, временна блокада 
на невралната аксонална трансмисия. 

При оперативно отстраняване на маточното 
тяло се предпочитат локални анестетици с въз-
можно най-дълга продължителност на ефекта. На-
пример амидните ЛА като Lidocaine, Bupivacainе, 
Levobupivacainе и Ropivacainе. Прецизната индиви-
дуална адаптация на дозата (обем и концентрация) 

на медикамента е ключова за постигане на безопас-
на и качествена аналгезия (30).

Пътищата на приложение на локалните анесте-
тици за целите на обезболяването при хистеректо-
мия са няколко. Освен чрез инжектиране около цен-
трални и периферни нервни структури, локалните 
анестетици могат да се прилагат топикално (директ-
но върху перитонеума) и интравенозно (вж. фиг. 2). 
Венозната апликация на Lidocaine в доза 1-1,5 mg/
kg инхибира G-протеин-свързаните и N-метил-D-ас-
партат рецептори, проявявайки аналгетично дейст-
вие. При варианта на директно интраперитонеално-
то топикално приложение на ЛА се цели блокиране 
на висцералната ноцицепция. Резултатите от проуч-
ванията относно клиничната ефективност на топи-

Лекарство Начин  
на приложение

Предел на 
аналгезията Странични ефекти Особености

Опиоидни 
аналгетици

- p.o.
- i.m.
- s.c.
- PCA
- невроаксиално

дозозависимо 
проявяват 
страничните си 
ефекти

- пруритус
- гадене
- повръщане
- седация
- респ. депресия
- ретенция на урина
- забавен чревен мотилитет
- ОТ
- ОИХ

Страничните ефекти 
на опиоидите силно 
компрометират 
аналгетичния
 им потенциал

Paracetamol
- p.o.
- i.v.
- per rectum

Доза 15 mg/kg 
(макс.1000 mg) Хепатотоксичност

Приложението на 
Paracetamol с опиоиди, 
като МА, редуцира 
тяхната консумация

НСПВ средства 
- p.o.
- i.v.
- i.m.
- per rectum

дозозависим пре-
дел, поради тежки 
странични ефекти

- бъбречна недостатъчност
- нарушена тромбоцитна ф-я 
- нарушена остеогенеза 
- улцерации и хеморагии по 
ГИТ
- астма и др.

Приложението на НСПВ 
с опиоиди редуцира 
тяхната консумация.
Възможни тежки 
странични реакции.

NMDA 
рецепторни 
антагонисти

Кetamine

- i.m.
- i.v. 0.25-0.5 mg/kg дисоциативни, 

психомиметични ефекти 

Блокирайки 
NMDA-рецептора, 
Ketamine оказва 
фармакодинамична 
протекция на ЦНС от 
възникване на ЦС 

Gabapentin и  
Pregabalin 
(аналози на 
GABA)

p.o. не са известни
- замаяност, 
- сомнолентност,
 - атаксия,
 - амнезия

Подходящи за остра 
и хронична следопер. 
болка. Притежават 
потенциал за 
фармакодинамична 
протекция на ЦНС от 
възникване на ЦС

Табл. 2. Обобщен вид на най-разпространените възможности за постигане на многокомпонентно обезболяване 

Използвани съкращения: OT – опиоиден толеранс, ОИХ – опиоид-индуцирана хипералгезия, МА – мултимодална аналгезия, ЦС – 
централна сензибилизация
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калното и венозното приложение на ЛА са противо-
речиви. Трябва да се отбележи, че при тези два пътя 
на апликация се наблюдава бърза резорбция на ЛА в 
системната циркулация и повишаване на плазмената 
му концентрация. Това увеличава риска от прояви на 
реакции на системна токсичност на ЛА (31).

При прояви на такива реакции с тежка клинич-
на симптоматика като поява на гърчова активност, 

сърдечни аритмии, кардиак арест и други, редом с 
мероприятията по базова поддръжка на витални-
те функции (BLS-basic life support), се препоръчва 
приложението на липидни емулсии с концентрация 
от 20% (32).

Локорегионални аналгетични техники, при-
ложими при хистеректомия

Локалните анестетични техники при отстраня-
ване на маточното тяло могат да бъдат невроакси-
ални, периферни нервни блокове и инфилтрация на 
оперативния цикатрикс (вж. фиг. 2). Употребата им, 
като част от мултимодална аналгетична стратегия, 
е силно препоръчвана от Американското анестезио-
логично общество (ASA) (33). 

Невроаксиална аналгезия – спинална, епиду-
рална

Спиналната аналгезия и епидуралната аналге-
зия притежават отлични обезболяващи качества и 

Медикамент Начин на приложение Налични  
концентрации

Макс  
допустима 

доза
Продълж. на 

действие

ЕСТЕРНА ИНТЕРМЕДИЕРНА ЧАСТ
Benzocaine топикално 20% къса

Chloroprocaine епидурално, спинално,
периф. нервни блокади 1%, 2%, 3% 12 мг/кг къса

Cocaine топикално 4%, 10% 3 мг/кг къса
Procaine спинално, локална инфилтрация 1%, 2%, 10% 12 мг/кг къса

Tetracaine спинално,
топикално

0.2%, 0.3%, 
0.5%

1%, 2%
3 мг/кг дълга

АМИДНА ИНТЕРМЕДИЕРНА ЧАСТ

Bupivacaine
епидурално, спинално,
инфилтративно,
периф. нервни блокади

0.25%, 0.5%, 
0,75% 3 мг/кг дълга

Levobupivacainе
епидурално, спинално,
инфилтративно,
периф. нервни блокади

0.25%, 0.5%, 
0,75% 3 мг/кг дълга

Lidocaine

епидурално, спинално,
инфилтративно,
периф. нервни блокади,
тотална интравенозна анестезия (ТИВА)
топикално

0.5%, 1%, 1.5%, 
2%, 4%, 5%

4.5 мг/кг
7,5 мг/кг с 
епинефрин

средна

Mepivacaine
епидурално, спинално,
инфилтративно,
периф. нервни блокади

1%, 1.5%, 2%, 
3%

4.5 мг/кг
7,5 мг/кг с 
епинефрин

средна

Prilocaine епидурално, спинално,
ЕMLA

0.5%, 2%, 3%, 
4% 8 мг/кг средна

Ropivacaine
епидурално, спинално,
инфилтративно,
периф. нервни блокади

0.2%, 0.5%, 
0.75%, 1% 3 мг/кг дълга

Табл. 3. Най-популярните локорегионални фармацевтични агенти, заедно със специфичните им начини на приложение и максимал-
но допустими дози

Фиг. 2. Представени са двата основни начина за употреба на 
локалните анестетици, използвани като компонент за мултомо-

дална опиоид-редуцираща аналгезия при хистеректомия
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се прилагат като част от МА при хистеректомия с 
абдоминален достъп (34). Невроаксиалните техни-
ки обаче не са лишени от недостатъци. Техниче-
ското им изпълнение е свързано с редица условия 
и с риск за възникване на тежки усложнения (35). 
Специфичните особености на болката при хирур-
гичните техники, свързани с инсуфлация на CO2 в 
абдоминалното пространство (лапароскопска хи-
стеректомия и роботизирана хистеректомия), огра-
ничават приложението на невроаксиалните техники 
за следоперативна аналгезия (30).

Локална инфилтрация на оперативния ци-
катрикс

Инфилтрацията с локален анестетик на опера-
тивния цикатрикс се извършва от оперативния екип. 
Прилага се в края на интервенцията. Проучванията 
относно качеството на следоперативния аналгети-
чен ефект при локална инфилтрация са противоре-
чиви. Според някои автори тя намалява опиоидната 
консумация и подобрява комфорта на пациента (36).

Периферна нервна блокада в равнината на 
трансверзалния коремен мускул – ТАП блок

Периферните нервни блокади представляват 
инжектиране на локален анестетик около аферент-
ни нервни структури. Периферна нервна блокада, 
приложима за обезболяване в оперативната гинеко-
логия, е блокадата в равнината на трансверзалния 
коремен мускул (ТАП блок от англ. ез. ТАР block 
– transversal abdominal plane block). За разлика от 
локалната инфилтрация, въздействаща единстве-
но на терминалните кожни нервни окончания, при 
ТАП блок се прекъсва трансмисията на сигнала от 
ноцицепторите, разположени по преднолатералната 
коремна стена, до второразрядните болкови неврони 
в задните гръбначномозъчни рогца. Осъществява се, 
като медицински стандарт, под ултразвуков контрол 
в реално време (37). Може да се използва при абдо-
минална хистеректомия (38), лапароскопска хисте-
ректомия (39) и робWотизирана хистеректомия (40).

ТАП блокът оказва благоприятен ефект в реду-
цирането на консумацията на морфиномиметици 
след отстраняване на маточното тяло. Понижава 
честотата на проява на странични опиоидни ефекти 
и клинично подобрява субективните показатели на 
пациентките за статична и динамична болка (41).

Блокадата в равнината на трансверзалния коре-
мен мускул се явява алтернатива на невроаксиални-
те аналгетични техники, когато те са неприложими 
поради ред причини (напр. анатомични особености 
на пациента, отказ от страна на болния, наличие на 
контраиндикации, спешни ситуации и др.). За раз-
лика от спиналната и епидуралната аналгезия, ТАП 

блокът е лишен от компликации като хипотензия, 
ретенция на урина и отпадна моторна симптомати-
ка. Това позволява скъсяване на болничния престой. 
При изпълнението на ТАП блок се избягват мани-
пулации в епидуралното пространство и съпрово-
дените с това усложнения (епидурален хематом, 
пункция на dura mater spinalis и др.). Съществено 
преимущество на ТАП блока пред невроаксиалните 
техники е, че той се извършва под обща анестезия. 
Пациентът не чувства дискомфорт и притеснение от 
процедурата (42). За осъществяването му се използ-
ват локални анестетици с амидна връзка и дълго 
действие. Подходящи са Ropivacaine и Bupivacaine. 
Прилагат се в дози от 2-3 mg/kg. Изключително 
подходящ за ТАП блок, според някои автори, е фар-
мацевтичният препарат Exparel®. При него молеку-
лите Bupivacainе са инкапсулирани в множество не-
концентрични, микроскопични липозоми, разполо-
жени под формата на медена пита. След апликация 
липидните капсулки се дезинтегрират постепенно. 
По този начин се осигурява бавно и равномерно ос-
вобождаване на Bupivacaine и продължаваща до 72 
ч аналгезия (43). У нас към този момент Exparel® 
не е одобрен от Изпълнителната агенция по лекар-
ствата към Министерството на здравеопазването на 
Република България и не е наличен.

Заключение

Описаните в настоящата обзорна статия медика-
менти и техники представят в обобщен вид съвре-
менните възможности за третиране на болката след 
отстраняване на маточното тяло. Увеличаващите се 
изисквания на пациентите за комфортен болничен 
престой стимулират фармацевтичната индустрия 
непрестанно да разработва и предлага нови разно-
образни възможности на лекарите клиницисти за 
постигане на качествен следоперативен болков кон-
трол. Проблемите, свързани с обезболяването след 
отстраняване на матката, се разглеждат като фунда-
ментален фактор от клинична, медикоетична и не на 
последна позиция по важност – финансова гледна 
точка. Към настоящия момент на медицината не е 
познат универсален аналгетик, приложим във всяка 
клинична ситуация, лишен от странични реакции. 
Единствена възможност за постигане на качествено 
обезболяване в условията на максимална сигурност 
се явява балансирано комбиниране на различните 
аналгетични медикаменти и техники, индивидуално 
адаптирани за всеки болен.
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РЕЗЮМЕ
Навлизането на новите дигитални технологии в различни бизнес отрасли води до множество 

промени в бизнес средата. Една от най-осезаемите такива промени е трансформацията във фар-
мацевтичната индустрия, продиктувана от разширеното приложение на облачните системи, из-
куствения интелект и машинното обучение.

Използването на автономни устройства и системи е от жизненоважно значение при производ-
ството на лекарства с високо качество срещу по-малко разходи и време. Фазата на научноизследо-
вателска и развойна дейност за разработване на нов фармацевтичен продукт е много дълга и скъпа 
в сравнение с конвенционалните продукти, а използването на съвременни технологии в този процес 
може да донесе огромни ползи за фармацевтичната индустрия, като същевременно се предоставя 
възможност на регулаторните органи за проследяване на всички етапи от процеса с по-голяма про-
зрачност и по-малко усилия. 

Ключови думи: дигитални технологии, изкуствен интелект, фармацевтична индустрия

ABSTRACT
The introduction of new digital technologies in various business sectors leads to numerous changes in the 

business environment. One of the most tangible such changes is the transformation in the pharmaceutical 
industry produced by the expanded application of cloud systems, artificial intelligence, and machine learning.

The use of autonomous devices and systems is vital in producing high-quality medicines at lower cost and in 
less time. The research and development phase for developing a new pharmaceutical product is very long and 
expensive compared to conventional products, and the use of advanced technologies in this process can bring 
huge benefits to the pharmaceutical industry, while providing an opportunity for regulatory authorities to track all 
stages of the process with greater transparency and less effort.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, pharmaceutical industry
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разработване на лекарства с оптимално съотноше-
ние цена-ефективност. Чрез технологии като ком-
пютърни изчисления, изкуствен интелект, машинно 
обучение и облачни системи могат да се изследват 
механизмите на дадено заболяване, да се оптими-
зират клиничните изпитвания, да се повиши про-
изводствената ефективност и прецизността в целия 
процес. 

С нарастването на участниците в процеса на на-
учноизследователска и развойна дейност управле-
нието на централизирана база данни, която да има 
достъп до множество източници и различни бази 
данни, изглежда е от решаващо значение. Способ-
ността за управление и интегриране на данни, гене-
рирани на всички етапи от процеса – от дизайна до 
крайния потребител, би следвало да е основен прио-
ритет за всяка съвременна фармацевтична компания 
(5).

Изкуствен интелект
Изкуственият интелект (ИИ) най-общо предста-

влява използването на различен софтуер и сложни 
алгоритми за симулиране на човешкия интелект и 
създаване на когнитивни способности за анализи-
ране и интерпретиране на цялостни сложни здрав-
ни и медицински данни. Има различни подходи и 
техники за използване на ИИ в различни области на 
медицината, особено в протоколите за диагностика 
и лечение (6).

Изкуственият интелект във фармацията се изра-
зява в използването на автоматизирани алгоритми 
за изпълнение на задачи, които традиционно разчи-
тат на човешкия интелект.  

През последните няколко години използването 
на изкуствен интелект във фармацевтичната индус-
трия предефинира начина, по който учените разра-
ботват нови лекарства, справят се с болести и други, 
откривайки иновативни начини да използват тази 
мощна технология, за да помогнат за решаването на 
някои от най-големите проблеми, пред които сме из-
правени днес (7).

Изкуственият интелект може да извършва кон-
трол на качеството, да намалява отпадъците, да оп-
тимизира производството и да извършва предиктив-
ни анализи. Технологията може да помогне още за 
прогнозиране и предотвратяване на свръхтърсене 
или пък недостатъчно търсене, както и да коригира 
проблеми с веригата за доставки и повреди в произ-
водствената линия.

ИИ може също така да помогне за оптимизиране 
на процеса на лечение чрез мобилни приложения с 
възможности за проследяване на определени здрав-
ни показатели и дистанционно наблюдение. Персо-

Въведение

Новите дигитални технологии във фармацев-
тичната индустрия намират проявление в използ-
ването на медицинските киберфизически системи 
(MCPS) във всеки етап от жизнения цикъл на разра-
ботване на лекарства. MCPS се състоят от критични 
за живота, съобразени с контекста, мрежови систе-
ми от медицински инструменти и устройства, които 
колективно участват в протоколите за лечение на 
пациент. Основната цел е да се намалят разходите 
за разработка и времето на цикъла, а също и да се 
подобри качеството на лекарствените продукти чрез 
повишаване на интелигентността на участниците 
(хора, инструменти и устройства) тяхното свързва-
не и интегриране и предоставяне на информация в 
реално време на заинтересованите страни и регу-
латорните органи. MCPS използват технологията 
на киберфизичните системи (CPS), за да осигурят 
висококачествени непрекъснати грижи за пациенти-
те в сложни медицински сценарии, като например 
клинични изпитвания. Киберфизичните системи, от 
своя страна, представляват интеграция на изчисле-
ния, работа в мрежа и физически процеси, проявява-
щи се в технологии като: Интернет на нещата (IoT), 
изкуствен интелект (AI), облачни изчисления (CC), 
интелигентни вградени устройства и др. (1,2,3,4).

Цел

Да се оцени ефектът от приложението на съ-
временните дигитални технологии като облачните 
системи, машинно обучение и изкуствен интелект 
върху различните фази от разработването, произ-
водствения процес и приложението на нови лекар-
ствени продукти.

Методология

Търсене в бази данни по ключови думи – диги-
тални технологии, изкуствен интелект, облачни сис-
теми и фармацевтична индустрия, разработване на 
нови молекули

Резултати

Данни и тяхната интеграция
Пред фармацевтичните компании днес стои 

нелеката задача да комбинират правилно, анализи-
рат и интерпретират огромни количества структу-
рирани и неструктурирани данни и информация в 
различни формати с цел генериране на надеждна и 
приложима информация. Това е жизненоважно от 
гледна точка на бизнеса, тъй като води до ускорено 
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нализираните данни от приложенията могат да по-
могнат за подобряване на научните изследвания и 
разработки, както и ефикасността на лечението (8).

Някои фармацевтични компании използват ав-
томатизирано събиране и анализ на данни, за да 
се справят с основните проблеми при разработва-
нето на нови продукти, прилагайки алгоритмичен 
подход, за да начертаят стотици гени, които играят 
сложни роли в отделни заболявания. ИИ може да се 
използва, за да се наблюдава въздействието, което 
специфичните лекарствени лечения оказват върху 
човешкия организъм, като се започне от предкли-
ничната фаза. В резултат на това производителите 
на лекарства могат да получат по-добра представа 
на ранен етап за ефективността на лекарството вър-
ху човешките клетки.

Друго приложение на ИИ във фармацевтичната 
индустрия е чрез алгоритъм за разпознаване на лица 
и образи с наблюдаване придържането към дадена 
терапия или за оптимизиране на резултатите от ле-
чение чрез промяна на дозировката. В допълнение 
на това, изкуственият интелект може да се използва 
и за да се откриват потенциални странични ефекти 
много по-рано. 

Набирането на правилните пациенти за участие 
в клинични изпитвания е труден процес за големите 
фармацевтични компании, което може да ги удъл-
жи и оскъпи изключително много. Извличането на 
полезни данни от досиетата на пациентите е може 
би най-голямото предизвикателство. За щастие, 
с помощта на изкуствения интелект, и в частност 
машинното обучение, тази задача вече далеч не из-
глежда толкова сложна.

Повишената активност при внедряване на спо-
собностите на изкуствения интелект във фармацев-
тичната индустрия не показва признаци на забавя-
не. Проучване на USM Systems от 2020 г. сочи, че 
около 50% от компаниите, опериращи в сферата на 
здравеопазването в световен мащаб, планират да 
възприемат стратегии за изкуствен интелект и да 
внедрят широко технологията до 2025 г. (9).

Резултатите от скорошно проучване на Gartner 
пък показват очаквания световните приходи от ИИ 
софтуер да достигнат 62,5 милиарда долара през 
2022 г. Това е 21,3% увеличение в сравнение с 2021 
г. – още едно потвърждение, че компаниите и индус-
триите прилагат ИИ в голям мащаб (10).

Машинно обучение
Разработването на лекарствени продукти често 

отнема много време. Намирането на съединения, 
които са биологично активни и заслужават по-ната-
тъшно изследване, изисква допълнителни анализи.

Машинното обучение е приложим инструмент 
за разработване на лекарства със значителни би-
ологични и химични свойства, тъй като чрез него 
се извлича химическа и биологична информация 
от големи бази данни. Авторите на „ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN PHARMA INDUSTRY – A 
Review“, публикувана през 2020 г., споделят, че за 
да ускорят процеса, изследователските екипи все 
по-често използват изображения от алгоритми за 
машинно обучение, за да предвидят кои нетества-
ни съединения си струва да бъдат проучени по-под-
робно. Тъй като компютрите са много по-бързи в 
сравнение с традиционните човешки анализи и ла-
бораторни експерименти при разкриването на нови 
масиви от данни, нови и ефективни лекарства могат 
да бъдат предоставени по-рано, като същевременно 
се намалят оперативните разходи, свързани с ману-
алното изследване на всяко съединение (11,12).

Осъзнаването на експлоатационните връзки 
между химическите структури и техните биологич-
ни дейности е една от основните области на прило-
жение на машинното обучение при разработването 
на лекарства. Съвременните техники за машинно 
обучение могат да се използват за моделиране на 
QSAR или количествени връзки на структурата и 
свойствата и разработване на програми за изкуствен 
интелект, които точно предсказват in silico как хи-
мичните модификации могат да повлияят на биоло-
гичното поведение.

Като част от изследователската и развойна дей-
ност, машинното обучение помага на изследовате-
лите да подобрят фармакокинетиката и фармако-
динамичната информация като абсорбция, разпре-
деление, метаболизъм, екскреция, механизми на 
действие, начин на приложение, странични ефекти 
и токсичност, демографски вариации и взаимо-
действия с други лекарства (13).

В свой доклад от 2013 г. McKinsey съобщават, че 
машинното обучение може да спести на фармацията 
и медицината около 100 милиарда долара годишно 
поради по-висока ефективност в клиничните изпит-
вания, по-добра възможност за вземане на решения 
и иновативни инструменти, които могат да помог-
нат на потребителите, лекарите, регулаторните ор-
гани и застрахователите да вземат информирани 
решения (14).

Компютърни изчисления
Според авторите на статията „From Industry 4.0 

to Pharma 4.0“, публикувана през 2021 г. в „Handbook 
of Smart Materials, Technologies, and Devices“, ком-
пютърните изчисления играят все по-важна роля 
в процеса на разработване на фармацевтични про-
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дукти и постепенно се превръщат в удобен инстру-
мент за целта, позволяващ анализ на възможност-
ите за откриване на биологичните взаимовръзки и 
терапевтичния потенциал. В същото време компю-
търните изчисления за удобен начин за бърз и де-
тайлен преглед на съществуващите библиотеки от 
многобройни съединения, за да се намери търсената 
структура. С времето дори са въведени някои специ-
фични изчислителни техники като виртуален скри-
нинг, de novo дизайн и разработване на лекарства на 
базата на фрагменти (FBDD) (15).

Компютърните изчисления намират място и в 
предклиничните проучвания като едно от основните 
средства за управление и анализ на данни в процеса, 
което води до увеличаване на производителността 
и оптимизиране на продължителността на времето 
(16,17).

В рамките на клиничните изпитвания пък, ком-
пютърните изчисления опосредстват по-бързата и 
точна комуникация между отделните екипи, рабо-
тещи по даденото изпитване. Обемът от информа-
ция, която се генерира в рамките на едно клинично 
изпитване, е огромен. Все повече фармацевтични 
компании преминават от хартиен носител към елек-
тронен. В помощ на този процес идват множество 
софтуери, специално разработени за управление 
на клинични изпитвания, категоризирани спрямо 
функцията, която изпълняват: системи за управле-
ние на клинични изпитвания (CTMS), системи за 
управление на клинични данни (CDMS), системи 
за фармакологична бдителност/лекарствена безо-
пасност и инструменти за електронно събиране на 
данни (EDCT) (18).

Чрез подобни системи достъпът до различни 
бази данни е улеснен, създавайки условия за кому-
никация и споделяне на информация между отдел-
ните системи и екипи, както и възможност за анализ 
и експорт на данните и част от тях в различни моде-
ли и формати с цел изготвяне на отчет или бъдещо 
планиране.

Комбинацията от интелигентни устройства и 
системи за споделяне и обмен на данни помага за 
подобряване на дизайна и резултатите от клинично-
то изпитване, като същевременно повишава ефек-
тивността. Има различни начини за интегриране на 
данни – софтуер, инструменти, услуги и др. Сред 
тях са и облачните изчислителни услуги, които се 
оказват особено привлекателни за фармацевтични-
те компании, тъй като дават възможност на техни-
те партньори за достъп, споделяне и управление 
на данни по-лесно с висока изчислителна мощност 
(19).

Облачни услуги
В своя труд „From Industry 4.0 to Pharma 4.0“ ав-

торите обръщат специално внимание на облачните 
услуги като най-добрата алтернатива на хартиените 
системи за запис, тъй като са ефективни и надеждни 
и същевременно повишават качеството на здравни-
те услуги. Това е изключително важно при внедря-
ването на телемедицина, мобилни здравни прило-
жения, инструменти за дистанционно наблюдение 
и други. 

Reza Ebrahimi Hariry, Reza Barenji и Anant 
Paradkar допълват още, че облачните изчисления не 
са просто онлайн хранилище, а представляват мре-
жа, чрез която много други технологии (като ИИ, 
интелигентни вградени устройства и бази данни) 
могат да се свързват в реално време и с различна цел 
– например за интеграция на данни, телемедицина, 
роботизирана хирургия и др. (15).

Сред другите предимства на тази технология е, 
че създава намалена зависимост от вътрешни ин-
фраструктури и е способна да рационализира про-
цесите в дадена компания на глобално ниво. Тя на-
мира широко приложение в целия жизнен цикъл на 
продукта. Така например в предклиничния етап ге-
нерираните данни от различни източници могат да 
бъдат събрани и съхранени в облака по силно защи-
тен и ефективен начин. В клиничните изпитвания 
пък, спомага за увеличаване на прозрачността и ви-
димостта в реално време на операциите и данните. 

Предизвикателства пред навлизането на но-
вите дигитални решения във фармацевтичната 
индустрия

Въпреки че дигиталните технологии имат огро-
мен потенциал да трансформират фармацевтичната 
индустрия, тази трансформация не е лесен процес. 
Предизвикателства, пред които са изправени фарма-
цевтичните компании, не са никак малко. Най-често 
те са свързани с неизвестността на технологиите; 
липсата на достатъчно опит и информация; липсата 
на подходяща ИТ инфраструктура, налагаща вла-
гането на много средства в ъпгрейд на цялостната 
система.

В допълнение към това, за да може да се използ-
ва пълният потенциал на тези технологии, трябва 
да има наличие и стройна организация в рамките 
на електронно здравеопазване (включително елек-
тронните досиета); трябва да има достатъчно го-
лям набор от вече натрупани данни; трябва да има 
по-голяма прозрачност между отделните процеси 
в здравеопазването; трябва да се решат множество 
въпроси, свързани с киберсигурността и с достъпа и 
разпространението на лични данни.
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Трябва също така да се има предвид, че възмож-
ността за работа в реално време и засилена комуни-
кация и колаборация между много заинтересовани 
страни в отделните процеси допълнително усложня-
ва интегрирането на данните, а същевременно рис-
ковете за сигурността нарастват драстично (20,21).

Същевременно се наблюдава тенденция големи-
те технологични фирми с широка гама от облачни 
решения и такива, свързани с изкуствен интелект, 
да се превръщат в ценни партньори за фарма индус-
трията, като все повече фармацевтични гиганти ин-
вестират в технологични компании (22,23).

Заключение

Колкото по-голям става фармацевтичният сек-
тор, от толкова по-сложна и по-технологично на-
преднала инфраструктура ще има нужда. 

Многобройните приложения на дигиталните 
технологии в жизнения цикъл на лекарствените 
продукти определено имат потенциала да променят 
системите за контрол и управление на фармацев-
тичните компании, което може да се определи като 
трансформация. Технологични решения като из-
куствен интелект, машинно обучение, компютърни 
изчисления и облачни услуги отдавна демонстрират 
заслужено място в ключови процеси от дейността 
на всяка съвременна фармацевтична компания.

Основната цел на тази трансформация е да се 
намалят разходите за разработка и времето за цикъл 
и също така да се подобри качеството на лекарстве-
ните продукти чрез подобряване на интелигент-
ността на участниците в процеса, тяхното свързване 
и интегриране на данните на всеки етап от цикъла 
с предоставяне на информация за състоянието и 
осведомеността в реално време за целите на регу-
латорното одобрение, анализи и стратегическо пла-
ниране. Този модел позволява на фармацевтичните 
компании да променят своите процеси в посока по-
висока ефективност и производителност. 

Предизвикателствата все още са значителни, 
тъй като производствените процеси във фармация-
та трябва да следват строги правила, за да спазват 
изискванията за безопасност и надеждност. Самите 
технологични решения също носят със себе си съ-
ответните инфраструктурни и познавателни изиск-
вания, които нерядко се явяват препъникамък пред 
тяхното успешно интегриране. Тези предизвика-
телства обаче едва ли ще обърнат тенденцията към 
нарастващо внедряване на подобни технологични 
решения във всички отрасли.
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РЕЗЮМЕ
АЦЕ инхибиторите и ангиотензин-2 рецепторните блокери  намират широка употреба в лече-

нието на артериалната хипертония. Съществува общоприето мнение, че тези медикаменти са 
контраиндицирани при пациенти с подлежаща аортна стеноза поради техния вазодилатативен 
ефект, който би могъл да доведе до хипотония и синкоп. 

Въпреки това тези лекарства могат значително да подпомогнат такива пациенти чрез своите 
доказани кардиопротективни действия и положителни ефекти върху левокамерното ремоделиране. 
Въпреки притесненията за тяхната безопасност, наличните към момента клинични проучвания не 
откриват значителни странични реакции, а напротив, наблюдават се подобрена преживяемост, по-
нижение на сърдечно-съдовите инциденти и облекчаване на симптомите. 

Основната цел на бъдещите клинични проучвания е да се дооцени безопасността на АЦЕ инхиби-
торите при пациенти с хипертония и подлежаща аортна стеноза и техните ефекти върху сърдеч-
ната функция и преживяемост.

Ключови думи: АЦЕ инхибитори, аортна стеноза, антихипертензивна терапия

ABSTRACT
Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) and angiotensin-2 receptor blockers (ARBs) are used 

extensively in the treatment of arterial hypertension. There is a widespread belief that these drugs are contraindi-
cated in patients with underlying aortic stenosis due to their vasodilatory effect, which could result in hypotension 
and syncope. Nonetheless, these drugs may significantly benefit such patients with their proven cardioprotec-
tive benefits and positive effects on left ventricular remodelling. Despite widespread concerns about their safety, 
the currently available studies do not report any significant side effects, on the contrary, they find improved 
survival rates, a reduction in adverse cardiovascular events, and a reduction in symptoms.

Further clinical studies and trials are necessary to assess the safety of ACEIs in patients with hypertension 
and underlying aortic stenosis and their effects on cardiac function and survivability.

Keywords: ACE inhibitors, aortic stenosis, antihypertensive treatment
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пенсирана левокамерна хипертрофия до дисфунк-
ция на лявата камера, понижена миокардна перфу-
зия и интерстициална фиброза. Впоследствие се на-
блюдават потисната систолна и диастолна функция 
и последваща сърдечна недостатъчност (12). Апоп-
тозата и последващата фиброза на кардиомиоцити-
те играят ключова роля в тази прогресия. Чрез пов-
лияване съставките на екстрацелуларния матрикс и 
колагеновата мрежа АЦЕ инхибиторите забавят и 
дори регресират процеса на левомерно ремодели-
ране. По този начин се наблюдават понижен теле-
систолен обем на лявата камера (ТСО), подобрена 
систолна и диастолна функция и по-ниски нива на 
натриуретичен пептид (12).

Проучването RIAS изследва влиянието на АЦЕ 
инхибитора ramipril върху степента на редукция 
на левокамерната маса, ефекта върху систолната 
и диастолна функция, регресията на миокардната 
фиброза и прогресията на аортната стеноза. RIAS 
е двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, 
включващо 100 пациенти с умерена до тежка асимп-
томатична аортна стеноза, като половината (n=50) 
приемат 10 mg ramipril дневно, а другата половина 
(n=50) плацебо. След едногодишно проследяване 
и провеждане на сърдечен магнитен резонанс, ехо-
кардиография и тестове с физическо натоварване те 
откриват, че спрямо плацебо, ramipril води до уме-
рена, но прогресивна редукция на масата на лявата 
камера (-3.9 г. спрямо + 4.5 г.) с тенденция за по-
добряване на миокардната физиология и забавяне 
прогресията на клапната стеноза (valve area 0.0 cm2 
срещу −0.2 cm2) (2).

Dalsgaard и сътр. изследват ефекта на trandolapril 
22 mg OD върху 44-ма пациенти с тежка аортна сте-
ноза и го сравняват с плацебо. След среден период 
на проследяване 49 дни, промените в нивата на те-
лесистолния обем на лява камера са съответно (-8±9 
срещу -3±11 mL, P=.17) (7).

Дефинитивното лечение на аортната стеноза е 
оперативното аортно клапно протезиране или ин-
тервенционалното – транскатетърна аортна клапна 
имплантация (TAVI) при високорискови пациен-
ти. Въпреки това много пациенти спадат в графата 
контраиндицирани. АЦЕ инхибиторите биха мог-
ли да повлияят благоприятно върху отрицателните 
ефекти на аортната стеноза върху лявата камера. 
Медикаментозното лечение пре- и постоперативно 
също може значително да подпомогне състоянието. 
В дългосрочен план преживяемостта след аортно-
клапно протезиране в голяма степен зависи от със-
тоянието на сърдечната функция, в т.ч. размерите на 
сърдечните кухини, систолната и диастолна функ-

Въведение

Аортната стеноза е заболяване, което води до 
повишено следнатоварване, левокамерна хипертро-
фия, а впоследствие и прояви на застойна сърдечна 
недостатъчност. Честотата на тежка аортна стено-
за сред хора над 75-годишна възраст е между 2% и 
9% (18). Според различни източници (4) в 30% до 
68% от случаите аортната стеноза се съпътства от 
артериална хипертония (4). АЦЕ инхибиторите са 
едни от най-честите медикаменти, използвани за 
лечение на артериална хипертония (10). Те блоки-
рат превръщането на ангиотензин I в ангиотензин 
II, което води до повишена натриуреза, понижаване 
на артериалното налягане и намаляване на камерно-
то ремоделиране. Също така водят до вазодилата-
ция, която понижава пред- и следнатоварването на 
сърцето (10). Именно заради ефекта на понижено 
следнатоварване, тези лекарства се приемат за кон-
траиндицирани при пациенти с хипертония и съпът-
стваща аортна стеноза поради предполагаем риск от 
хипотония, миокардна хипоперфузия и синкоп (12).

Ефекти на АЦЕ инхибиторите върху сър-
дечната функция

Основният биоактивен пептид от системата 
ренин-ангиотензин, ангиотензин 2, предизвиква 
вазоконстрикция на прекапилярните артериоли и 
посткапилярните венули, стимулира секрецията на 
катехоламини и алдостерон, понижава уринарната 
екскреция на натрий и вода и стимулира хипертро-
фията на съдовата гладка мускулатура и кардиоми-
оцитите. Тези неблагоприятни ефекти значително 
утежняват сърдечно-съдовата функция чрез разви-
тие на хипертония и сърдечна дисфункция. С помо-
щта на животински модели други автори доказват 
приноса на ангиотензин 2 в развитието на атерос-
клероза и аневризми на торакалната и абдоминална 
аорта (24).

АЦЕ инхибиторите блокират превръщането на 
ангиотензин 1 в ангиотензин 2 и по този начин пред-
пазват сърдечно-съдовата система. При пациенти 
със сърдечна недостатъчност и хипертония АЦЕ 
инхибиторите доказано водят до регресия на лево-
камерната хипертрофия и миокардна фиброза, което 
води до подобрена диастолна функция на лявата ка-
мера (10). В допълнение, те намаляват смъртността 
и прогресията до резистентна на лечение сърдечна 
недостатъчност при пациенти, преживяли миокар-
ден инфаркт (5).

Използване на АЦЕ инхибитори при пациен-
ти с аортна стеноза

При аортната стеноза промените в структурата 
на лявата камера прогресивно преминават през ком-
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ция. Изследване върху 51 пациенти, починали до 14 
години след аортно-клапно протезиране, показва, че 
регресията на сърдечните размери и дебелина на ле-
вокамерните стени е непълна след операцията (17). 
От наличните проучвания върху преживяемостта 
и смъртността след аортно-клапно протезиране по 
повод на калцификационна аортна стеноза откри-
ваме, че изследваните групи болни са хетерогенни 
по отношение на своя клиничен, хемодинамичен и 
оперативен профил поради придружаващи заболя-
вания като ИБС, наличие на друга клапна лезия или 
ритъмни нарушения като перманентно предсърдно 
мъждене. Всеки от тези фактори би могъл да повли-
яе както краткосрочната, така и дългосрочната сле-
доперативна прогноза (25). 

Въпреки това въпросът за възможността за при-
лагане на АЦЕ инхибитори както предоперативно 
за забавяне прогресията на левокамерното ремоде-
лиране, така и постоперативно за подпомагане ре-
гресията на хипертрофията, остава отворен.

Роля на АЦЕ инхибиторите след аортно-
клапно протезиране

Dahl и сътрудници показват, че употребата на 
candesartan 32 mg OD, иницииран веднага след 
аортно-клапно протезиране, води до подобрен LV 
mass index (103±29 vs 119±31 g/m(2), p=0.01), т.е. 
ускорена регресия на ремоделирането на лявата ка-
мера и лявото предсърдие спрямо пациенти, които 
не приемат ангиотензин-рецепторен блокер (6). За 
високорискови или неоперируеми пациенти кон-
венционалното аортно-клапно протезиране се асо-
циира с висока честота на оперативни усложнения. 
Именно за тези случаи е въведена технологията за 
транскатетърна аортна клапна имплантация. Про-
цедурата се асоциира със значително по-нисък риск 

за усложнения и предоставя опция за лечение при 
пациенти, контраиндицирани за конвенционално 
аортно клапно протезиране (22). В друго изследване 
Ochiai и сътр. изследват 1215 пациенти след прила-
гане на TAVI, като блокират ренин-ангиотензин сис-
темата и проследяват пациентите на 6-ия месец. Па-
циентите, подложени на ренин-ангиотензин блока-
да, имат значително понижение на LV mass index в 
сравнение с контролната група (-9±24% vs -2±25%, 
p=0.024) (16).

Rodriguez-Gabella и сътр. изследват 2785 паци-
енти след TAVI и също достигат до обнадеждаващи 
резултати. Откриват понижаване на левокамерните 
обеми и хипертрофия и подобрени нива на 3-го-
дишна сърдечно-съдова смъртност. В допълнение, 
блокадата на ренин-ангиотензин системата демон-
стрира значително по-ниски нива на новопоявило се 
предсърдно мъждене, мозъчно-съдови инциденти и 
рехоспитализация (19).

Безопасност на АЦЕ инхибиторите при па-
циенти с аортна стеноза

Към момента няма публикувани клинични про-
учвания, демонстриращи остри епизоди на хипото-
ния, дължащи се на употреба на АЦЕ инхибитори 
при пациенти с аортна стеноза (20).

От малкото налични проучвания върху безопас-
ността на АЦЕ инхибиторите при пациенти с аорт-
на стеноза откриваме значителни подобрения в хе-
модинамичните параметри. Мексиканско проучване 
прилага captopril 12.5 mg и впоследствие 8 mg TID 
и изследва основните хемодинамични показатели 
на всеки 1, 2, 4, 6 и 8 часа за 48 часа с помощта на 
Swan-Ganz катетър. Наблюдава се понижение на 
системното съдово съпротивление, повишен сър-
дечен дебит (2.8l/min до 4.1 (P-0.04), повишен уда-

Автор, година Брой 
участници Симптоми Критерии за участие Резултати

Martinez Sanchez, 
1996 (14) 22 да Критична аортна стеноза

25 мг captopril TID подобрява 
сърдечното пълнене и 

хемодинамика

O’Brien, 2004 (26) 13 не Лека до умерена аортна 
стеноза

Добър толеранс на ramipril 7.5 
мг BID и липса на странични 

ефекти

Chockalingam, 2004 
(27) 56 да Тежка аортна стеноза

Подобряване на левокамерната 
дисфункция и понижаване на 
АН. Подобрен 6-минутен тест 
за ходене с enalapril 10 mg BID

Jiménez-Candil, 2004 
(28) 20 не

Лека до умерена аортна 
стеноза; хипертония; 

Пациенти, вече приемащи 
АЦЕ инх.

Без данни за синкоп. 
Подобрена хемодинамика по 

време на натоварване

Табл. 1. Проучвания върху употребата на АЦЕ инхибитори при пациенти с аортна стеноза
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рен обем (46 ml спрямо 64 (P-0.03) и понижение на 
систолното налягане на пулмоналната артерия (63 
mmHg спрямо 42 (P-0.009) (14).

В друго проучване Friedrich и сътр. въвеждат 
enalaprilat (0.05 mg/min) за 15 минути в лявата коро-
нарна артерия на 20 пациенти с левокамерна хипер-
трофия, получила се вследствие на аортна стеноза. 
Изследването демонстрира подобрена релаксация, 
напълване и разтегливост на лявата камера, както и 
намаление на теледиастолния обем на лявата камера 
(22 ±2 до 18 ±2 mmHg (P<.05) (8).

Наличната литература изглежда подкрепя ста-
новището, че АЦЕ инхибиторите са безопасни за 
употреба при пациенти с аортна стеноза и съпът-
стваща хипертония.

До момента наличните данни показват, че АЦЕ 
инхибиторите могат да имат благоприятна роля в 
лечението на аортната стеноза (20). Проучванията 
демонстрират техните ползи при пациенти с вече 
настъпило ремоделиране на сърдечния мускул чрез 
забавяне и дори регресия на неблагоприятните 
промени и подобряване систолната и диастолната 
функция. В допълнение, АЦЕ инхибиторите имат 
значителни ползи, приложени както преди аортно-
клапно протезиране за повлияване ремоделирането 
на сърцето, така и постоперативно за ускоряване 
регресията на сърдечните обеми и хипертрофия на 
стените (20).

Основното опасение за тяхната безопасност при 
пациенти с аортна стеноза, а именно, повишения 
риск от миокардна хипоперфузия, остра хипотония 
и синкоп, до момента бива неоправдано. Наличната 
литература не документира такива странични ефек-
ти, а напротив, наблюдава се подобрена хемодина-
мична стабилност чрез подобряване на сърдечните 
обеми, маса и помпена функция.

Изводи

Към момента няма данни, подкрепящи станови-
щето, че АЦЕ инхибиторите повишават смъртност-
та при пациенти с аортна стеноза. Наличните проуч-
вания сочат точно обратното.

В заключение, АЦЕ инхибиторите изглежда ус-
пешно се намесват в сложното взаимодействие меж-
ду физиологията на лявата камера, аортната клапа и 
съдова система, като крайният резултат е подобрена 
сърдечна функция.

Въпреки обнадеждаващите данни, необходи-
ми са допълнителни проспективни рандомизирани 
проучвания, които да изучат в детайли евентуалното 
приложение и ефекти на АЦЕ инхибиторите при па-
циенти с аортна стеноза.
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