Консенсус за лечение на псориазис
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Българското дерматологично дружество
(БДД) представя проект за актуализация на
консенсуса за лечение на псориазис
вулгарис от 23 февруари 2013 г., базиран на
съвременни данни от литературата и
наличните консенсуси на дерматологични
дружества на други европейски страни.
Актуализацията на консенсуса е приета на
заседание на управителния съвет на БДД
съвместно с водещите специалисти в
страната на 20 февруари 2016 г.
Псориазисът (П) е хронично възпалително
заболяване с честота от 1,5–3% от населението.
Заболяването засяга качеството на живот на
пациентите до степен, сравнима с тази при
други социално значими заболявания, като
диабет тип 2, хронични респираторни
заболявания, неоплазии [1].
Основната цел на консенсуса е да предложи
инструмент за рационално подбиране и
прилагане на подходящо и ефикасно лечение
на пациентите, страдащи от П.
Консенсусът съдържа:
A. Дефиниция на тежестта на протичане на
псориазиса като основа за избор на лечение.
B. Детайлни обяснения за наличните локални и
системни средства за лечение на псориазис,
както и описание на начина на тяхното
приложение и риск от странични ефекти.

C. Утвърдени терапевтични схеми и личен

опит
на
водещи
специалисти
по
специалността в България и чужбина,
подкрепени от съответни литературни
данни, базирани на доказателства.

A.

Дефиниция на тежестта на
протичане на псориазиса

Според решeнието, залегнало в приетия
Европейски консенсус за определяне тежестта на
протичане на псориазиса [2–4], той се разделя на:
1. Лека степен на протичане („mild“): засегната
обща кожна повърхност (Body Surface Area,
BSA) < или = 10; Psoriasis Area Severity Index
(PASI) < или = 10; оценка на качеството на
живот (Dermatology Life Quality Index, DLQI)
< или = 10.
2. Средна до тежка степен на протичане
(„moderate-to-severe“): засегната обща кожна
повърхност (Body Surface Area, BSA) > 10;
Psoriasis Area Severity Index (PASI) > 10;
оценка на качеството на живот (Dermatology
Life Quality Index, DLQI) > 10.

B. Детайлни обяснения за наличните
локални и системни средства за
лечение на псориазис, както и
описание на начина на тяхното
приложение и риск от странични
ефекти
Локална терапия
Емолиенти
Емолиентите са неизменна част от локалната
терапия на псориазиса. Не са известни
странични ефекти от приложението им. Затова
се считат за безопасни за приложение при
бременност, кърмене и в детска възраст.
Прилагат се от 1 до 3 пъти дневно.
Ефикасността на самостоятелната употреба на
емолиентите е оценена в редица клинични
проучвания, където са използвани като контрола
на
локални
кортикостероиди.
Тяхната
ефикасност варира от 15 до 47%. Препоръчва се
ежедневното им приложение в грижата за
кожата на пациентите с псориазис, успоредно с
друго локално или системно лечение [5, 6].
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Кератолитици
Салициловата киселина е локално кератолитично
средство, използвано от много години в
локалното лечение на псориазиса. Точният
механизъм на кератолитичното действие не е
напълно изяснен. Счита се, че салициловата
киселина
разгражда
връзките
между
кератиноцитите, както и намалява pH на stratum
corneum. Приложението им води до излющване на
сквамите. Тъй като няма плацебо контролирани
проучвания, които доказват ефикасността и
безопасността на самостоятелното приложение на
салициловата киселина, тя често се комбинира с
други локални медикаменти (кортикостероиди и
локални имуномодулатори).
Рисковете от приложението на салицилова
киселина включват системна токсичност,
поради което тя не бива да се комбинира с
други салицилати, приемани перорално.
Локални средства, съдържащи салицилова
киселина, не следва да се прилагат при повече
от 20% засягане на кожната повърхност при
пациенти с нарушена чернодробна или
бъбречна функция. Локалната терапия със
средства, съдържащи салицилова киселина, не
бива да се използва преди приложение на УВ-Б
фототерапия, тъй като намалява пенетрацията
на лъчите. Може да се прилага при
локализиран
псориазис
по
време
на
бременност. Поради риска от системна
абсорбция и токсичност, салициловите
препарати трябва да се избягват при деца.
Дългогодишният
опит
на
Българската
дерматологична школа дава основание да се
препоръчат локални салицилови средства
(олио или унгвент) в концентрации 5–10%.
За постигане на кератолитичен ефект могат да
бъдат използвани и локални препарати,
съдържащи урея в концентрации 10–20%. В
нашата страна няма натрупан опит с локалното
приложение на алфа хидрокси киселини,
поради което те на са обект на разглеждане в
настоящия консенсус.
Локални кортикостероиди
Приложението
на
мощни
локални
кортикостероиди
(КС)
–
бетаметазон
дипропионат, 2 пъти дневно, води до значително
подобрение
или
пълно
изчистване
на
псориатичните лезии при 46–56% от пациентите.
Аналогични терапевтични резултати се постигат
при използване и на свръхмощни локални КС –
клобетазол дипропионат, 2 пъти дневно, като при
3

68–89% от пациентите е налице значително
подобрение или клинична ремисия. Ефектът от
лечението се очаква след около 1–2 седмици от
началото на приложението им. Препоръчва се
постепенно намаляване на дозата на локалния
кортикостероид след постигане на терапевтичен
ефект, като се редува посменно с приложение на
емолиент. Впоследствие може да се премине на
локални аналози на витамин Д3, дитранол или
катрани. При овладяване на състоянието,
терапията продължава само с емолиенти.
Използването на локални КС за дълъг период от
време (повече от един месец) е свързано с
повишен риск от нежелани лекарствени реакции
(НЛР), като атрофия на кожата, телеангиектазии,
екхимози, петехии, стрии, хипертрихоза, кожни
инфекции, дерматомикози, периорален дерматит.
За ограничаване на риска от страничните ефекти
на локалните КС може да се започне с
комбинирането им с локални аналози на витамин
Д3.
Противопоказания за приложение на локални
КС за лечение на П са розацея, кожни инфекции,
дерматомикози, периорален дерматит.
Лечението с локални КС се препоръчва при лек
до умерено тежък П. Комбинацията им с други
локални или системни средства подобрява
терапевтичния отговор и намалява риска от
странични ефекти. Изборът на съответен клас
локален КС трябва да бъде съобразен със
специфичната локализация на псориатичните
лезии и с възрастта на пациента (свръхмощни КС
не се прилагат при деца).
Аналози на витамин Д3 за локално
приложение
Калципотриол (Кп) се прилага един до два пъти
дневно върху лезии, заемащи не повече от 30% от
общата кожна повърхност. Ефектът от лечението
се очаква след около 4–6 седмици от началото на
приложението. За поддържаща терапия Кп се
прилага един до два пъти дневно за период до една
година. Не се препоръчва на деца под 6-годишна
възраст. За подобряване на ефекта от лечението и
намаляване на риска от странични ефекти може да
се комбинира с локални КС. При тежки форми на
П аналозите на витамин Д3 имат синергичен ефект
с ултравиолетовата фототерапия. Важно условие за
постигане на синергичния ефект е препаратът да се
използва минимум два часа след облъчването. В
противен случай ултравиолетовата (УВ) светлина
инактивира Кп. Временната иритация на кожата на
мястото на приложение, изразяваща се в
зачервяване, сърбеж, парене, е най-честото

КОНСЕНСУС
странично
явление,
което
ограничава
приложението на тези локални средства в областта
на лицето и кожните гънки. Аналозите на витамин
Д3 трябва да се прилагат с повишено внимание при
едновременната им употреба с лекарства,
повишаващи серумните нива на калция (например
с тиазидните диуретици). Едновременното
използване на Кп и локални лекарствени форми,
съдържащи салицилова киселина, може да доведе
до инактивацията му.
Комбинирани препарати с калципотриол
(Калципотриол комбинации)
При лек до умерен по тежест П се препоръчва
комбинация на аналог на витамин Д3 с локални
КС или монотерапия с препарат, съдържащ
едновременно аналог на витамин Д3 и локален КС
(бетаметазон дипропионат). Монотерапията с
калципотриол комбинации, лекарствена форма
унгвент или гел, е подходяща за поддържащо
лечение на лек до умерен по тежест П.
Калциневринови инхибитори
Приложението на калциневринови инхибитори
за лечение на псориазис не влиза в официалните
показания на продуктите. Въпреки това, в
литературата са описани клинични проучвания,
използващи
локалните
калциневринови
инхибитори за лечение на някои особени форми
на псориазис като алтернатива на локалните КС.
Монотерапията с калциневринови инхибитори
няма предимство пред останалите локални
средства.
Съществуващите
данни
обаче
демонстрират, че локалните калциневринови
инхибитори са подходящи за лечение на П,
засягащ области, които са деликатни за
приложение на локални КС и аналози на
витамин Д3, като лице, интертригинозни
участъци, перианална област. Пимекролимус
крем и такролимус маз се използват един до два
пъти дневно. В областта на лицето се препоръчва
да се започне с такролимус 0,03% маз и на покъсен етап да се продължи с такролимус 0,1%
маз. Ефектът от лечението се очаква след около 2
седмици
от
началото
на
приложение.
Противопоказания за приложението на локални
калциневринови инхибитори са бременност и
кърмене, както и наличието на кожни инфекции и
имунна супресия. Възможни странични явления
са временно парене на кожата на мястото на
приложение и кожни инфекции. Не се препоръчва
комбинирането им с фототерапия, като по време
на приложението им се налага фотопротекция.
Локалните калциневринови инхибитори не са
официално одобрени за лечение на П, поради

което приложението им е единствено като
показание извън листовката на препарата.
Пимекролимус
и
такролимус
влизат
в
съображение за лечение на П, засягащ лицето,
интертригинозните участъци и перианалната
област
като
алтернатива
на
локалните
кортикостероиди. Не се препоръчва използването
им при П с друга локализация, както и при деца
под 2-годишна възраст.
Дитранол
При хоспитализирани пациенти се препоръчва
терапия с дитранол в концентрация от 0,1– 0,5%.
Прилага се един до два пъти дневно. В
амбулаторни условия може да се прилага и т.нар.
„краткотрайна“
терапия
с
дитранол
в
концентрация от 5% за пет минути, след което
препаратът се отстранява. Концентрацията се
увеличава постепенно до максимум 5% при
наличие на добра поносимост. Ефектът от
лечението се очаква след около 1–2 седмици.
Курсът на лечение е за период от 3–4 седмици. За
подобряване на терапевтичния му ефект може да
се комбинира с УВ-Б фототерапия.
Противопоказания са остро настъпили рецидиви
на псориазис, еритродермичната и пустулозната
форма на псориазис. Дитранол не се прилага и в
областта на лицето и телесните гънки.
Временното зачервяване и парене на кожата,
както и кафявото оцветяване на кожата, са чести
локални странични реакции. Не са описани
системни странични ефекти на дитранол.
Монотерапията с дитранол се препоръчва при
леки по тежест случаи на П. Препаратът може да
се комбинира с УВ-Б фототерапия.
Не се препоръчва при бременност, при лактация и
при деца под 7-годишна възраст.
Катрани (К)
Катраните са класически средства за лечение на
псориазис. Независимо от безспорния им
терапевтичен ефект, те се използват все по-рядко
поради факта, че имат специфичен мирис,
оцветяват
кожата
и
зацапват
бельото.
Комбинирането им с УВ светлина води до
значително подобрение или клинична ремисия при
45–80% от пациентите. К се използва под
магистрални форми, което го прави значително
по-евтин в сравнение с останалите локални
средства. Прилага се в концентрация от 5–20%
като маз или гел, обикновено веднъж дневно.
Курсът на лечение не трябва да надвишава 4
седмици, като в противен случай е уместен
периодичен клиничен контрол за евентуално
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развитие на кожни карциноми. Не се използва при
бременност и кърмене. Основните странични
явления са зацапване на дрехите и карциногенен
риск. Фототоксичните прояви при комбинацията
му с УВ фототерапия се счита за част от желания
терапевтичен ефект.
Използването на К за лечение на П се
препоръчва в случаите, когато по различни
причини другите локални средства не могат да
бъдат приложени. Може да се прилага в
комбинация с УВ-Б фототерапия.
Не се препоръчва при бременност, лактация и
при деца под 7-годишна възраст.
Локални ретиноиди
Препоръчва се да се започне с тазаротен 0,05%
гел един път дневно вечер за около 1–2 седмици,
след което да се премине на тазаротен 0,1% гел
за още 1–2 седмици. Не се прилага по време на
бременност и кърмене. Най-честите странични
явления са парене, сърбеж, зачервяване и
иритация на кожата, поради което се препоръчва
да се избягва едновременното приложение на
дразнещи и изсушаващи кожата продукти. За
намаляване на честите локални странични
ефекти тазаротен може да се комбинира с
локални КС.
Приложението на тазаротен вечер в комбинация
с локален КС сутрин е препоръчвана
терапевтична схема за подобряване на
ефикасността на локалните средства и
намаляване на риска от страничните им
действия. В България препаратът не се предлага
във фармацевтичната мрежа.
Фототерапия
Методите включват: тесноспектърна УВ-Б (311
нм) фототерапия, комбинирана УВ-А и УВ-Б
фототерапия и PUVA (локална PUVA, балнеоPUVA и ситемна PUVA) фототерапия [7].
Кварцови източници не се прилагат за лечение на
П. В наши дни приложението на фототерапията
за лечение на псориазис вулгарис може да бъде
разделено на три периода:
1. Преди лечение: По време на този период е
необходимо да се направи пълен физикален
преглед на кожата на пациента с повишено
внимание към наличието на меланоцитни невуси
(особено на диспластични невуси) и кожни
тумори.
Пациентите
трябва
да
бъдат
информирани за потенциалните нежелани
странични ефекти и рискове – по-специално за
повишения риск от развитие на кожни тумори при
продължително лечение с УВ светлина. Този риск
5

може да се повиши при допълнително излагане на
ултравиолетова светлина от страна на пациента
извън прилаганите фототерапевтични процедури.
Преди започване на ПУВА терапия е уместно да
се направи консултация с офталмолог за оценка
на състоянието на лещите. Препоръчва се носене
на слънчеви очила. Преди започване на
фототерапия пациентите трябва да подписват
информирано съгласие, което е общоприета
практика в Европа и САЩ.
2. По време на лечение: Необходимо е стриктно
да се документира моментната и кумулативната
доза УВ светлина, приета от пациента.
Покачването на дозата на УВ светлина преди
дадена процедура трябва да става след клиничен
контрол за наличие на еритем, предизвикан от УВ
лъчи. По време на фототерапията трябва да се
води стриктна документация за терапевтичния
отговор, нежеланите странични ефекти, както и
съпътстващото лечение при всеки пациент.
Изисква се предпазване на очите чрез носене на
очила с УВ защита, както и прилагане на
фотозащитни средства върху фотоекспонирани
участъци по време на системна и локална PUVA
фототерапия в тези зони. Ако областите, които
хронично са изложени на слънце, не са засегнати
от псориазис, се препоръчва те да не бъдат
облъчвани по време на фототерапията. Не се
препоръчва допълнително излагане на слънце.
3. След лечение: При завършване на
фототерапията пациентът трябва да бъде
информиран за броя на проведените процедури и
получената кумулативна УВ доза. При пациенти,
провели продължителна фототерапия и получили
значителна УВ доза, се препоръчва периодичен
клиничен контрол с оглед профилактиката на
евентуално развитие на кожни тумори.
Фототерапията, проведена според споменатите погоре принципи, представлява ефективен метод за
лечение на умерени и тежки форми на псориазис
вулгарис. Индивидуалната доза за всеки пациент
зависи от съответния фототип. При използване на
УВ-Б фототерапия се препоръчва да се изчисли
минималната еритемна доза (МЕД) за всеки
пациент. При използване на ПУВА се препоръчва
да се изчисли минималната фототоксична доза
(МФД) за всеки пациент. При УВ-Б фототерапия се
започва с начална доза от 70% от изчислената
МЕД. При системната ПУВА началната доза УВ-А
лъчи е 75% от изчислената МФД, докато началната
доза при локалната и балнео-ПУВА терапията е
20–30% от МФД. Дозата на УВ-Б и УВ-А лъчи се
увеличава според поносимостта и степента на
получения еритем. Началният ефект от лечението

КОНСЕНСУС
се очаква да настъпи след 1–2 седмици от началото
на фототерапията [7–10].
Противопоказания за приложението на този вид
лечение са фотодерматози, еритродермии, кожни
тумори, имуносупресивни състояния. ПУВА
терапия не се прилага при бременност и кърмене.
Страничните явления от фототерапията
включват еритем, сърбеж, тежки изгаряния с
поява на мехури, злокачествени кожни
заболявания. При системната ПУВА е възможно
гадене и повръщане в резултат на пероралния
прием на псоралена. По време на фототерапията е
наложително да не се прилагат медикаменти,
предизвикващи фототоксичност или фотоалергия.
Комбинирането на УВ лъчетерапия с локални
средства има синергичен ефект. ПУВА
терапията не се комбинира с циклоспорин, но
може да се комбинира с перорално приложение
на ретиноиди (RePUVA).
Фототерапията е препоръчван метод за лечение на
умерени до тежки форми на псориазис вулгарис.
Може да се комбинира с локални аналози на
витамин Д3, които следва да се прилагат не
непосредствено,
а
вечерта
преди
фототерапевтичните сеанси. Приложението на
лазери с дължина на вълната от 308 нанометра
(excimer laser) се ограничава до третиране на
единични
хронични
псориатични
плаки,
неповлияващи се от други видове лечения [11].
Метотрексат (Мтк)
Мтк е показан за лечение на средна до тежка
степен на протичане на ПВ. Мтк се приема
веднъж седмично. Препоръчва се да се започне
с доза от 5 mg еднократно седмично. След като
се изключи остра миелотоксичност на
медикамента, дозата може да се увеличи на 25
mg седмично. Дозата се регулира според
терапевтичния ефект, като тенденцията е да се
достигне минимална ефективна поддържаща
доза. Ефектът от лечението се очаква да
настъпи след 4–8 седмици от началото на
приложението. При 60–75% от пациентите,
лекувани с Мтк в продължение на 16 седмици,
се постига значително подобрение или пълна
клинична ремисия. Преди и по време на
лечението с Мтк е необходимо да се направи
параклиничен контрол на следните показатели
(табл. 1).
По време на лечението е задължително
стриктно да се документира кумулативната
доза на препарата. При продължителен прием
и кумулативна доза от повече от 1,5 g или при
съмнение за чернодробна увреда е необходима

консултация с гастроентеролог с мнение за
чернодробна биопсия. Като алтернатива на
чернодробната биопсия може да се използва
изследване на нивата на тип 3 проколаген,
който е маркер за чернодробна фиброза. При
странични
явления
като
фебрилитет,
кашлица, диспнея, цианоза, се препоръчва
рентгенография на белия дроб за изключване
на пневмонит, предизвикан от метотрексат.
Използването на контрацептивни средства,
както при жените, така и при мъжете,
приемащи Мтк, е задължително по време и три
месеца след приключване на приема на Мтк, а
при жените – 6 месеца. За намаляване на риска
от токсичност на препарата се препоръчва
прием на фолиева киселина в доза от 5 mg
дневно, с изключение на деня на приема на
Мтк.
Абсолютни противопоказния за прием на
Мтк са: бременност и кърмене; планирана
бременност; алкохолизъм, костно-мозъчна
дисфункция, данни за чувствителност към
препарата, тежко чернодробно увреждане,
остри инфекции, имунодефицитни състояния,
бъбречна недостатъчност, активна пептична
язва, хематологични отклонения (левкопения,
анемия, тромбоцитопения).
Странични
явления
са:
чернодробна
фиброза/ цироза; пневмония; алвеолит; костномозъчна супресия; дефлувиум; бъбречна
увреда; гадене; повръщане; инфекции; орални
и
гастроинтестинални
улцерации;
нефротоксичност; повишени трансаминази.
Лекарствени взаимодействия на Мтк с
циклоспорин,
салицилати,
сулфонамиди,
пеницилин, колхицин, НСПВС (напроксен,
ибупрофен и др.), етанол, ко-тримоксазол,
цитостатици,
пробенецид,
барбитурати,
фенитоин,
ретиноиди,
тетрациклини,
рифампицин, сулфонилурейни препарати,
хлорамфеникол повишават риска от нежелани
лекарствени
реакции.
Абсолютно
задължително по време на приема на Мтк е
въздържанието от консумация на алкохол.
Мтк е ефективно средство за продължително
лечение на средна до тежка степен на
протичане на ПВ, като неговото приложение се
ограничава
от
многобройните
противопоказания и изисквания за лабораторен
контрол по време на терапията. Препоръчва се
началото на приема на Мтк да се осъществи
в болнични условия [13, 14].
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Таблица 1. Необходими изследвания преди и по време на лечение с Мтк според европейските стандарти

Преди
лечението

1 път
седмично през
1-ия месец от
лечението

1 път на 2
седмици през
2-ия и 3-ия
месец от
лечението

Всеки 2–3
месеца след
4-ия месец

Пълна кръвна картина
(Хб, Хт, Еритроцити
(Ер), Левкоцити (Левк),
Тромбоцити (Тр), ДКК

Х

Х

Х

Х

АСАТ, АЛАТ, ГГТ,
албумин (алб),
билирубин (бил),
лактатдехидрогеназа
(ЛДХ)

Х

Х

Х

Х

Седимент на урината

Х

Х

Х

Х

Тест за бременност

Х

Ехография на черен дроб

Х

Рентгенография на бели
дробове

Х

Хепатитни маркери

Х

Тип III проколаген

Х

Системни ретиноиди (СР)
Основният препарат от групата, използван за
лечение на псоризис вулгарис, е ацитретин.
Препоръчва се начална доза от 0,3–0,5 mg/kg
дневно за около 4 седмици, след което по 0,5–
0,8 mg/kg дневно. Дозирането на ацитретин е
строго индивидуално и зависи от терапевтичния
отговор и поносимост. Началният терапевтичен
ефект се очаква да настъпи до 4–8 седмици от
началото на приложението. Между 25–75% от
пациентите на терапия с ацитретин 30–40 mg/ден
получават значително подобрение на техния
7

Веднъж на всеки три месеца
псориазис. Преди започване на терапия със СР е
необходимо
да
се
направи
следният
параклиничен контрол: скорост на утаяване на
еритроцитите (СУЕ); пълна кръвна картина
(ПКК); трансаминази; липиден профил;
маркери на бъбречната функция; тест за
бременност. По време на приема на ацитретин
е необходимо да се контролират следните
лабораторни показатели: ПКК (Хб, Хт, Левк,
Тр); АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза
(АФ); креатинин, урея; липиден профил.
Препоръчва се контролът да се прави веднъж

КОНСЕНСУС
месечно в първите два месеца от приема на
ацитретин, след което веднъж на два месеца,
както и уринен тест за бременност – веднъж
месечно по време и до 2 години след спиране
на лечението. При продължителност на
терапията от около 1–2 години се препоръчва да
се прави рентгенов контрол на гръбначния
стълб и ставите за изключване на възможна
осификация. Консумацията на алкохол от жени
в детеродна възраст на лечение с ацитретин е
забранена по време на и два месеца след края на
терапията. Пациенти, приемали ацитретин, не
трябва да даряват кръв в продължение на
една година след спиране на медикамента.
Противопоказания са: бъбречна и чернодробна
увреда, желание за бременност, бременност,
кърмене, алкохолизъм, неконтролиран захарен
диабет, използване на контактни лещи, анамнеза
за панкреатит, хиперлипидемия, изискваща
лекарствена терапия.
Препоръчва се предоставяне на писмена
информация относно тератогенните рискове на
препарата.
Страничниявленияса: тератогенност, симптоми на
хипервитаминоза А (хейлит, ксероза, кръвотечения от носа,
алопеция), осификация на ставите, дислипидемия. Жени в
детеродна възраст, приемащи СР, задължително трябва да
спазват контрацепция по време и до 2 години след края на
лечението.
Поважни лекарствени взаимодействия на СР са с
глибенкламид, фенитоин, тетрациклини, метотрексат,
алкохол. Едно от предимствата на лечението със СР е
синергичният ефект на комбинирането им с УВ
фототерапия (Re-PUVA).
Ацитретин не се препоръчва като монотерапия за лечение на
ПВ поради липсата на категорични данни за ефикасността му,
с изключение на случаите на пустулозен и еритродермичен
псориазис. Високите дози са свързани с повишена ефикасност
и повишен риск от странични реакции. Не се препоръчва
прилагането на СР при жени в детеродна възраст.
Фумарати
Естерите на фумаровата киселина са въведени в
терапията на псориазиса от Немската
дерматологична школа и у нас тяхното
системно приложение не е изпитвано [15].
Механизмът на действието им не е изяснен, но
се предполагат инхибиция на кератиноцитната
пролиферация и насочване на имунния отговор
от Th1-доминантен към Тh2-тип. Подходящи са
за лечение на среднотежки форми на
заболяването. Най-честите странични явления
включват пристъпен еритем на лицето (флъш),
диария, гадене, релативна лимфоцитопения,

преходна еозинофилия
трансаминазите [16].

и

увеличение

на

Циклоспорин (Цс)
Цс е ефикасен препарат за системно лечение на тежки
форми на ПВ. Съществуват строги принципи за неговото
приложение. Началната доза на препарата е 2,5–3
(максимум 5) mg/kg дневно. Дозата може да се намалява
по два начина: с по 0,5 mg/kg дневно на всеки 4 дни или с
по 50 mg на всеки 4 седмици след 12-ата седмица.
Максималната продължителност на курса на лечение е две
години. Началният ефект се очаква да настъпи след 4
седмици от началото на приложението. Около 50–70% от
пациентите, третирани с циклоспорин, получават
значително подобрение или клинична ремисия след 12–16
седмици на лечение с циклоспорин. Преди започване на
лечението е необходимо да се осъществи скрининг за
остри и тежки инфекции, неоплазми (включително от
страна на кожата), артериална хипертония. Лабораторният
скрининг включва: ПКК (Ер, Левк, Тр); АСАТ, АЛАТ, ГГТ,
АФ, билирубин; електролити (натрий и калий); Креатининов
клирънс; Креатинин; Урея; анализ на урината със седимент;
пикочна киселина; липиден профил; тест за бременност;
магнезий (при наличие на мускулни крампи).
Абсолютни противопоказания са: намалена бъбречна
функция; некомпенсирана артериална хипертония;
неконтролирани
инфекции;
неоплазии
(особено
хематологични и кожни неоплазии, с изключение на
базалноклетъчния карцином).
Относителни
противопоказания
са:
бременност и кърмене; бъбречна дисфункция;
придружаващ прием на медикамент, който
взаимодейства с циклоспорин; придружаваща
фототерапия или предхождаща ПУВА терапия с
кумулативна доза повече от 1000 J/cm 2,
придружаващ прием на други имуносупресори,
ретиноиди или предхождащо дълготрайно
лечение с метотрексат.
Странични
явления
са:
бъбречна
недостатъчност;
артериална
хипертония;
чернодробна
увреда;
гадене;
анорексия;
повръщане; диария; хипертрихоза; хиперплазия
на венците; тремор; парестезии; хиперлипидемия.
Важни
лекарствени
взаимодействия:
медикаменти, които увеличават нивата на
циклоспорин
(алопуринол,
калциеви
антагонисти, амиодарон, макролиди, доксициклин,
гентамицин, хинолони, кетоконазол, орални контрацептиви,
високи дози метилпреднизолон, ранитидин, циметидин, сок от
грейпфрут); медикаменти, които намаляват нивата на
циклоспорин (карбамазепин, фенитоин, барбитурати,
метамизол); медикаменти, които увеличават риска от
нефротоксични странични явления (аминогликозиди,
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амфотерицин, ципрофлоксацин, ацикловир). Едновременният
прием на циклоспорин и калий-запазващи диуретици засилва
риска от хиперкалиемия. Цс намалява клирънса на дигоксин,
колхицин, преднизолон, ловастатин, диклофенак. При
трансплантирани пациенти, приемащи циклоспорин, има
повишен риск от лимфопролиферативни заболявания. При
пациенти с ПВ, лекувани продължително с фототерапия и
приемащи Цс, се наблюдава повишен риск от спиноцелуларен
карцином. По време на приема на Цс лабораторният контрол,

включващ показателите, споменати преди започване на
лечение, се прави два пъти през първия месец от приема, след
което веднъж месечно.
Цс се препоръчва за лечение на умерени и тежки форми на ПВ,
изискващи системна терапия. Множеството противопоказания
и лекарствени взаимодействия налагат началото на терапията
с препарата да стане в болнични условия.

Таблица 2. Необходими изследвания преди и по време на лечение с Цс според европейските стандарти.

Преди
лечението

2
седмица

4
седмица

8
седмица

12
седмица

16
седмица

Пълна кръвна картина (Хб, Хт,
Еритроцити (Ер), Левкоцити
(Левк), Тромбоцити (Тр), ДКК

х

х

х

х

Х

Х

АСАТ, АЛАТ, ГГТ, албумин
(алб), билирубин (бил),
лактатдехидрогеназа (ЛДХ)

х

х

х

х

Х

Х

Електролити (натрий, калий)

х

х

х

х

Х

Х

Серумен креатинин

х

х

х

х

Х

Х

Анализ на урината със седимент

х

х

Пикочна киселина

х

х

Тест за бременност

х

Холестерол, триглицериди

Х
х

Х

х

х

х

Магнезий (при наличие на
крампи)

х

х

х

Хепатит В и С

х

ХИВ

х

Рифампицин (Рп)
Рп е полусинтетичен макроцикличен антибиотик,
който е показан за лечение на еруптивните форми
на ПВ [17]. Препоръчва се в доза от 300 mg два
пъти дневно за минимум 60 дни, като курсът на
лечение може да продължи до една година.
Началният ефект се очаква да настъпи след 20-ия
ден от приложението му. Предимството на Рп се
състои в добре познатия му профил като
медикамент, който се използва за лечение на
туберкулоза в продължение на повече от 40
9

х

години. В същото време е установено, че ефектът
му при псориазис се дължи не на неговите
антибактериални свойства, а на умереното му
имуносупресивно действие.
Противопоказания са: чернодробни и бъбречни
увреждания.
Странични явления: кожни обриви; главоболие;
атаксия; тромбоцитопения, левкопения. Рп
придава оранжево-червено оцветяване на
телесните течности, което е обратимо и изчезва
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скоро след спиране на препарата. Описани са
единични случаи на пемфигус, индуциран от Рп.
Лекарствени
взаимодействия:
ускорява
метаболизма на антикоагулантите и оралните
контрацептиви, кортикостероиди, дигоксин,
пероралните хипогликемични средства. Не се
прилага съвместно с Мтк.
Рп е терапевтична възможност за лечение на
еруптивните форми на ПВ, която има добра
ефективност и поносимост от страна на
пациентите.
Климатолечение
Балнео и климатотерапията са прилагани с успех
за лечение на ПВ. Морелечението е една от найефективните
и
най-добре
проучени
разновидности на климатотерапията [18].
Препоръчват се курсове на лечение от 15 до 25
дни с излагане на естествена слънчева светлина,
комбинирано с неколкократни бани в морска
вода [19]. Някои видове минерални води, като
сулфидните и нискоминерализираните, имат
добър терапевтичен ефект при псориазис [20].
Могат да бъдат прилагани под формата на бани и
обикновени и филиформени душове. Могат да се
комбинират с фототерапия или излагане на
естествена слънчева светлина за повишаване
ефективността на лечението. Калолечението
може да се прилага при плакатен псориазис,
както и при псориатичен артрит извън острата
фаза на заболяването. Лечебната кал може да
бъде прилагана по апликационен метод за 20 min
или по египетския метод, при подходящи
условия. Морелечението, балнеолечението и
калолечението могат да се комбинират, където
условията го позволяват, с цел да се повиши
ефективността и да се удължи периодът на
ремисия. Климатолечението е особено подходящ
метод за пациенти с лека степен на протичане на
псориазис, както и за поддържащо лечение на
заболяването.
Основно
предимство
на
климатолечението е безопасният му профил и
подобряването на качеството на живот на
пациентите [21].
Климатотерапията заема важно място в
дългосрочното лечение на ПВ. Този метод не се
препоръчва като краткотрайна терапия или за
лечение на остро настъпили форми или рецидиви
на заболяването.
Противопоказания
са:
фотодерматози,
еритродермични и пустулозни форми на
псориазис; бременност; хипертония, протичаща с
хипертонични кризи; състояние след инфаркт;
злокачествени заболявания.

Странични явления са: изгаряния; активиране и
развитие на кожни карциноми.
Биологични средства (БС)
БС
представляват
молекули,
блокиращи
специфични етапи в молекулярната патогенеза на
заболяването. В България до този момент има
регистрирани 5 такива препарата, три от които
представляват антагонисти на тумор-некрозис
фактор алфа (TNFα) (infliximab, adalimumab,
etanercept), един е антагонист на субединицата
р40 на интерлевкин 12 (IL-12р40) и интерлевкин
23 (IL-23р40) (ustekinumab) и един антагонист на
интерлевкин 17А (IL-17A) (secukinumab).
БС се препоръчват при пациенти със средни до
тежки по степен на протичане форми на
псориазис, които отговарят на следните критерии
[22]:
1. Пациенти, при които BSA, PASI и DLQI е
повече от 10.
и
2. Пациенти, които спадат към някоя от следните
категории:
a. Невъзможност за провеждане на фототерапия
или стандартно системно лечение поради
опасност от развитие на сериозни странични
ефекти и токсичност, свързани с употребата
на това лечение.
b. Непоносимост към стандартното системно
лечение.
c. Липса на отговор на стандартното системно
лечение.
d. Наличие на други сериозни заболявания,
при
които
е
контраиндицирано
използването на стандартната системна
терапия.
e. Наличие на тежки, нестабилни или
животозастрашаващи заболявания.
Adalimumab:
Препоръчителната
доза
adalimumab за възрастни пациенти е
първоначална доза от 80 mg, приложена
подкожно, последвана от 40 mg подкожно през
седмица, една седмица след първоначалната
доза.
Продължителната терапия след 16 седмици
трябва внимателно да бъде преоценена при
пациенти, при които няма отговор в рамките на
този времеви период.
След 16 седмици пациентите с недостатъчен
отговор може да имат положителен ефект от
повишаването на честотата на дозиране до 40
mg седмично. Ползите и рисковете от
продължителната ежеседмична терапия с
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adalimumab трябва да бъдат внимателно
преоценени при пациенти с недостатъчен
отговор след повишаване на честотата на
дозиране. Ако бъде постигнат задоволителен
отговор с повишена честота на дозиране,
впоследствие дозата може да бъде намалена до
40 mg през седмица.
Adalimumab е показан за лечение на тежък
хроничен плакатен псориазис при деца и
юноши от 4-годишна възраст, които не са се
повлияли достатъчно или са неподходящи за
локална терапия и фототерапии.
Препоръчителната доза adalimumamb е 0,8 mg
на kg телесно тегло (до максимално 40 mg на
доза), приложена подкожно веднъж седмично
за първите две дози и след това през седмица.
Продължаването на терапията повече от 16
седмици трябва да се обмисли внимателно при
пациент, който не се е повлиял през този
период от време. Обемът за инжектиране се
избира въз основа на теглото на пациентите
(Таблица 3).
Таблица 3: Доза на adalimumab според теглото,
при пациенти с псориазис в детска възраст.

Телесно тегло (kg)

Доза при псориазис в
детска възраст

13 – 16

0,2 ml (10 mg)

17 – 22

0,3 ml (15 mg)

23 – 28

0,4 ml (20 mg)

29 – 34

0,5 ml (25 mg)

35 – 40

0,6 ml (30 mg)

41 – 46

0,7 ml (35 mg)

47+

0,8 ml (40 mg)

Странични явления са: гадене, главоболие,
световъртеж, мускуло-скелетни болки, обриви,
астено-адинамичен синдром; реакции на
мястото на подкожната апликация, целулити;
пневмония;
вирусни,
бактериални
и
кандидозни
инфекции;
опортюнистични
инфекции; абсцеси на гастроинтестиналния
тракт; туберкулоза; малигнени заболявания.
Etanercept: Прилага се подкожно в дози от 25
mg два пъти седмично (или 50 mg един път
седмично) или 50 mg два пъти седмично по
преценка на лекуващия лекар, в зависимост от
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теглото на пациента и тежестта на
заболяването. След 12-ата седмица препаратът
се прилага веднъж седмично. Ефектът от
лечението се отчита на третия месец и ако
липсва такъв, то се прекратява. При
прекъсване на лечението и последващо
възстановяване, може да се очаква по-слаб
ефект на препарата. Препаратът може да се
комбинира с Mтк за подобряване на ефекта,
особено при наличие на артропатична форма
на псориазис.
Странични явления са: реакции на мястото
на подкожната апликация; алергични реакции;
инфекции на горни дихателни пътища; кожни
инфекции; туберкулоза; Lupus-like синдром;
апластична
анемия,
неутропения
и
панцитопения; малигнени заболявания.
Infliximab е единственият препарат, който се
прилага венозно в болнични условия поради
риска от реакции, свързани с вливането.
Терапията се започва с доза от 5 mg/kg тегло,
след което същата доза се прилага на 2-ра и 6-а
седмица, а след това на всеки 8 седмици. На
всеки 3 месеца се отчита ефектът от лечението
и ако такъв липсва, лечението се прекратява.
Препаратът може да се комбинира с Mтк в
случай на ставно засягане, за подобряване на
ефекта или за намаляване на риска от
образуване на антитела срещу Infliximab.
Странични явления са: инфузионни реакции;
повишение на чернодробните трансаминази;
инфекции (инфекции на меките тъкани, сепсис,
кандидоза, гъбични инфекции, фарингити,
синуити,
ринити,
пневмония,
бронхит,
септицемия, пиелонефрит, целулит, системни
микози, херпес зостер, туберкулоза, атипични
микобактериози,
хистоплазмоза,
кокцидомикоза, пневмоцистна пневмония,
аспергиолоза, малигнени заболявания.
Ustekinumab: Прилага се подкожно в дози от
45 mg при първия прием, на четвъртата
седмица и след това на всеки 12 седмици при
пациенти с тегло под 100 kg и по 90 mg при
първия прием, на четвъртата седмица и след
това на всеки 12 седмици при пациенти с тегло
над 100 kg. Ефектът от лечението се отчита на
28-ата седмица и ако липсва такъв, то се
прекратява.
Странични явления: реакции на мястото на
подкожната апликация; инфекциозни и
неопластични заболявания.
Secukinumab: Прилага се подкожна инжекция
в доза от 300 mg, като първоначално се
прилага на седмица 0, 1, 2 и 3, а впоследствие
като ежемесечна поддържаща доза, като се
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започва от седмица 4. Всяка доза от 300 mg се
прилага като две подкожни инжекции от 150
mg.
Ефектът от лечението се отчита на 16-та
седмица от започването му и ако няма такъв то
се прекратява. При част от пациентите, при
които първоначално има частично повлияване,
е възможно подобрение, при продължаване на
лечението след 16-та седмица.
При необходимост лечението може да бъде
временно преустановено. То може да бъде
започнато повторно, като болните постигат
бързо (в рамките на седмица 12) същия
терапевтичен отговор.
Secukinumab е показан за лечение на умерен до
тежък плакатен псориазис при възрастни които
не са се повлияли, имат противопоказания или
непоносимост към други системни терапии,
включващи циклоспорин, метотрексат (Мтк)
или фототерапия, както и за лечение на умерен
до тежък плакатен псориазис при пациенти в
юношеска възраст на 12 години и по-възрастни
при които има недостатъчен контрол или
непоносимост към други системни терапии
или фототерапии
Странични явления са: инфекции на горни
дихателни пътища (най-често назофарингит,
ринит), които не изискват преустановяване на
лечението, умерени лигавични и кожни
кандида инфекции, редки случаи на уртикария
и и анафилактични реакции, сърдечно-съдови
инциденти [23].
Противопоказания за употреба на БС:
бременност и кърмене; хронично носителство
на хепатит В; ваксинация с живи или
атенюирани ваксини; латентна или активна
туберкулоза.
При пациентки, провеждащи лечение с БС,
трябва
да
се избягва
забременяване.
Използването на контрацепция е силно
препоръчително. В случай, че се планира
забременяване, лечение с БС трябва да се
избягва, особено в критичните първи 12
седмици от бременността. В случай на
установяване на бременност при пациентки,
които вече провеждат терапия с биологични
средства, прекратяване на лечението следва да

се обсъди с лекуващия дерматолог. Лечението
с БС може да активира подлежащо
чернодробно заболяване. Ваксинирането с
живи или атенюирани живи ваксини трябва да
се избягва 2 седмици преди започване на
лечение с БС, през цялото му времетраене и 6
месеца след приключването му. Използването
на инактивирани ваксини е безопасно, но се
препоръчва да се използват поне 2 седмици
преди започване на лечението с биологични
средства, за да се подсигури пълноценен
имунен отговор. Препоръчва се прилагането на
противогрипни
и
противопневмококови
ваксини при провеждане на лечение с БС.
Преди започване на лечение с БС е
задължително провеждане на скринингови
изследвания за туберкулоза – рентгенологично
изследване, проба на Манту, квантиферонов
тест.
Туберкулиновата
проба
не
е
диагностична след започване на лечението
заради имуносупресивния му характер. При
наличие на положителни тестове за
туберкулоза пациентът трябва да се
консултира с фтизиатър и профилактично
лечение трябва да бъде проведено за два
месеца преди започване на терапията с
биологични средства. По време на лечението с
биологични средства и 6 месеца след
приключването му трябва да се провежда
мониториране за туберкулоза.
Стандартната системна терапия, ако се
провежда такава, трябва да се прекрати 4
седмици преди започване на лечение с БС.
Изключение може да се направи за МТК, който
може да се комбинира с БС в минималната му
дозировка.
При преминаване от едно биологично средство
към друго интервалът между прекратяването
на приема на първия и започването на приема
на втория препарат трябва да се равнява на
четири пъти времето на полуживот на първия
препарат [24, 25].
Българският опит с БС се базира на клинични
проучвания, провеждани в кожната клиника на
ВМА
–
София
и
университетските
дерматологични клиники.
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C. Утвърдени терапевтични схеми и личен опит на водещи специалисти по
специалността в България и чужбина, подкрепени от съответни
литературни данни, базирани на доказателства
(виж приложената схема)
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1. Въведение
Псориазисът е системно заболяване, което
преимуществено засяга кожата и ставния апарат,
показва хронично рецидивиращ ход и често се
асоциира с други заболявания. Ставно засягане се
установява при около 25% от случаите [1].
Псориазисът води до намаляване на качеството
на живот и обуславя нуждата от дългосрочен
контрол над болестта [2]. Локализираните форми
на заболяването се контролират с приложението
на локални средства, докато умерено тежките и
тежките форми често налагат системно лечение.
Фототерапията и стандартната системна терапия
са с добър терапевтичен ефект, но често водят до
поява на нежелани странични реакции и
нерядко
се
наблюдава
терапевтична
резистентност [3]. Последните данни за
патогенезата на заболяването водят до
разработването и внедряването на нова
група ефективни медикаменти – биологични
средства,
повлияващи
имунологичните
нарушения при това заболяване.
Биологичните агенти представляват протеини,
които могат да бъдат извлечени от животински
тъкани или получени чрез рекомбинантна ДНК
технология. Те блокират специфични етапи от
имунопатогенезата на псориазиса. Въвеждането
на тези продукти бележи нова ера в системното
лечение на пациенти със средно тежък до тежък
плакатен псориазис и псориатичен артрит.

2. Цел
Крайната цел на това ръководство е да
предостави
съвременни,
базирани
на
доказателства препоръки за използването на
биологични средства, регистрирани в България
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(infliximab, adalimumab, etanercept, ustekinumab,
secukinumab) за лечение на всички форми на
псориазис и псориатичен артрит при възрастни,
както и на adalimumab, etanercept и ustekinumab за
лечение на всички форми на псориазис и
псориатичен артрит при деца.

3. Изключения
Това ръководство не включва биологични
продукти, лицензирани извън България, както и
такива, чиито индикации не включват псориазис
и псориатичен артрит.

4. Методи
Публикации за клинични проучвания с
„Публикации за клинични проучвания с
infliximab, adalimumab, etanercept, ustekinumab
бяха потърсени в базите данни ЕBSCO, Medline и
публикации и научни трудове в българската
литература за периода 1990–2015 г. Данни за
ефикасността на прoдуктите бяха взети oт
единственото в България 5-годишно сравнително
проучване на infliximab, adalimumab, etanercept,
ustekinumab и methotrexate [4], както и други
обширни
рандомизирани
контролирани
проучвания за хроничен плакатен псориазис [5–
9]. Данните за ефикасността на secukinumab баха
взети от 7 големи, рандомизирани клинични
проучвания (с участие на български пациенти с
хроничен плакатен псориазис в 2 от тях) [10-16].
Използвани бяха и данните за безопасност на
биологичните продукти, които бяха предоставени
от фирмите производители. Ръководството е
прието на заседание на Борда на Българското
дерматологично дружество (БДД) съвместно с
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водещи специалисти
страната.

по

дерматология

от

5. Ограничения
Ръководството е утвърдено от БДД и
отразява всички налични данни към момента
на публикуването. Бъдещи публикации
могат да доведат до промяна на препоръките
и заключенията на този консенсус. Това
ръководство не представлява универсално
решение за терапевтично поведение при
всички пациенти. Придържането към него не
гарантира защита срещу нежелан ход на
заболяването и предоставя алтернатива на
лечение
при
неповлияващи
се
от
стандартната терапия пациенти.

6. План за ревизия на консенсуса
Сферата на биологичните продукти за лечение
на псориазис е динамична и ревизия на
съдържанието на този консенсус се
предвижда да бъде извършвана на всеки 5
години. Промени в ръководството ще бъдат
обсъждани на заседания на БДД и
публикувани в списание „Дерматология и
Венерология“ или интернет сайта на
дружеството.

7. Критерии за започване на лечение
с биологични продукти
Повечето пациенти с умерен до тежък псориазис
постигат контрол на заболяването (значително
или пълно изчистване на лезиите) след
краткосрочно приложение на някои от
утвърдените системни агенти [3]. Дългосрочният
контрол на заболяването включва приложение на
системна терапия за продължителен период от
време, което се свързва със закономерен риск от
токсичност. По отношение на безопасността и

ефективността
от
превключването
към
биологични
продукти
при
терапевтично
резистентни групи пациенти са необходими
повече
доказателства
от
дългосрочни
наблюдения върху голям брой пациенти.
Широкото приложение на тези средства при леки
до умерено тежки форми на псориазис е
необосновано и не се препоръчва в настоящото
ръководство.
Към лечение с биологични продукти се пристъпва
след клинична оценка на тежестта на псориазиса
(табл. 1), както и оценка на влиянието му върху
качеството на живот на пациента. Всички
съществуващи методи за определяне на тежестта
на заболяването са субективни [17–19] и повечето
от тях изискват практически опит от страна на
изследващия. Прилагат се методите PASI, BSA,
PAGA, NAPSI и DLQI.
Системата е въведена през 1978 година и се
приема за златен стандарт в оценяване тежестта
на хроничен плакатен псориазис и ефекта от
проведеното лечение при клинични проучвания,
въпреки че не се прилага рутинно в клиничната
практика [18]. Прието е PASI да се изчислява
преди, по време на и в края на лечението. PASI се
представя като цифрова стойност от 0 до 72,
която отразява степента на еритем (Е),
инфилтрация(I), десквамация(D) и площта на
засягане (A) в четири области от човешкото тяло:
глава (h), трункус (t), горни (u) и долни крайници
(l). Степента на еритем, инфилтрация и
десквамация се оценява с точки от 0 до 4, а
процентът на засегнатата площ се оценява с
точки от 0 до 6. Тъй като главата, горните
крайници, трункусът и долните крайници
отговарят съответно на 10%, 20%, 30% и 40% от
телесната повърхност, PASI се изчислява по
следната формула: PASI = 0,1(Eh+Ih+Dh)Ah +
0,2(Eu+Iu+Du)Au
+
0,3(Et+It+Dt)At
+
0,4(El+Il+Dl)Al
/139/
(табл.
2).

Таблица 1. Форми на псориазис според тежестта на протичане
ЛЕКА

Псориазис, ангажиращ по-малко от 10% от повърхността на кожата
(BSA < 10%), или PASI < 10.
Добър контрол с локални средства.

СРЕДНОТЕЖКА

Засягане на повече от 10% от повърхността на кожата (BSA >
10%), но локалното лечение е приложимо.
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СРЕДНОТЕЖКА ДО ТЕЖКА

Засягане на повече от 10% от повърхността на кожата и липса на
контрол с локални средства.
BSA < 10% или PASI < 10, но с ангажиране на зони като глава,
ръце, ходила и гениталии, с намаляване качеството на живот на
болния.

ТЕЖКА ФОРМА

Засягане на повече от 20% от повърхността на кожата (BSA > 20%)
или PASI > 20 и нужда от системно лечение.
Засягане на 10–20% от кожната повърхност, но с намаляване
качеството на живот на болния, или нестабилен (бързо
прогресиращ) псориазис.

PASI (Psoriasis Area Severity Index)
Таблица 2. Изчисляване на PASI
Степен на тежест

Точки

Еритем (E)

Липса на симптоми

0

Инфилтрация (I)
Десквамация (D)

Лек
Умерен
Изразен
Силно изразен

1
2
3
4

Площ на засягане (А)

0%
<10%
10–29%
30–49%
50–69%
70–89%
90–100%

0
1
2
3
4
5
6

Глава (h) Горни
Трункус Долни
крайници (t)
крайници
(u)
(l)

PASI = 0,1(Eh+Ih+Dh)Ah + 0,2(Eu+Iu+Du)Au + 0,3(Et+It+Dt)At + 0,4(El+Il+Dl)Al

Колкото по-висока е стойността на PASI, толкова потежко е състоянието. Терапевтичният ефект се
измерва с процента на редукция на PASI. За
постигане на клинично значим резултат от лечението
с даден продукт в клинични проучвания най-често се
цели намаление на PASI със 75% (PASI 75).
Съществуват обаче убедителни доказателства, че
редукцията на PASI с 50% (PASI 50) също се смята
за клинично значима [20, 21]. Главен недостатък на
PASI е ниската чувствителност при пациенти с малка
площ на засягане, особено при засягане на области с
голямо влияние върху качеството на живот (глава и
шия, гениталии, длани и ходила) [20].
PASI ≥ 10 е един от критериите за определяне на
заболяването като тежко, с изключение на случаите,
при които се засягат области с голямо влияние върху
психичното състояние и качеството на живот на
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болния. В случаите, при които PASI е неприложим
(например пустулозен псориазис), трябва да се вземе
под внимание процентът на засегната кожна
повърхност, като за тежък се приема псориазис,
ангажиращ повече от 10% от кожната повърхност
(BSA ≥ 10) [22].
Body Surface Area (BSA)
Съществуват два метода за определяне на площта на
засегнатата кожна повърхност – методът на длановия
отпечатък и правилото на деветките.
Съгласно първия метод около 1% от телесната
повърхност се равнява на отпечатъка на дланта (от
китката до върха на пръстите), при напълно
разгъната длан със събрани един до друг пръсти и
палец, разположен леко встрани [23].
Според правилото на деветките, всяка част от тялото
е процент от BSA, делим на девет. Това правило е
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надежден метод за определяне на процента на кожно
засягане при пациенти с тегло от 10 до 80 kg [24]
(табл. 3).
Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI)
При оценяване на тежестта на нокътното засягане
при псориазис посредством NAPSI индекса
нокътната плочка се разделя на четири квадранта с
помощта на две въображаеми (надлъжна и
напречна) линии. Всеки нокът се оценява за
наличие на промени в нокътния матрикс (0–4
точки) и нокътното легло (0–4 точки). При
оценяване на нокътния матрикс всеки квадрант се
оценява за наличие на някои от следните промени:

точковидни депресии, левконихия, еритемни
макули в лунулата и онихорексис. При оценяване
на нокътното легло всеки квадрант се оценява за
наличие на някои от следните промени: онихолиза,
ивицовидни хеморагии, субунгвална хиперкератоза
и „мазни петна“. Всеки нокът получава обща
оценка, която представлява сбора от оценките на
нокътния матрикс и нокътното легло (0–8 точки).
Всеки нокът се оценява по този начин, като сборът
от общите оценки на всички нокти определя NAPSI
индекса – 0–80)или 0–160, ако се включат и ноктите
на
краката
(табл.
4)
[25].

Таблица 3. Правило на деветките за определяне на BSA
ВЪЗРАСТНИ (%) BSA

ДЕЦА (%) BSA

9

18

предна повърхност

4,5

9

задна повърхност

4,5

9

Трункус

36

36

предна повърхност

18

18

задна повърхност

18

18

Ингвинална област

1

1

Горен крайник

9

9

предна повърхност

4,5

4,5

задна повърхност

4,5

4,5

Долен крайник

18

13.5

предна повърхност

9

задна повърхност

9

Глава

Същата техника може да се приложи, като се оценяват
всичките осем параметъра – точковидни депресии,
левконихия, еритемни макули в лунулата, онихорексис,
онихолиза, ивицовидни хеморагии, субунгвална
хиперкератоза и „мазни петна“ във всеки квадрант на
даден нокът, като последният получава оценка 0–32
[25].

Система за оценка на терапевтичния ефект при
пациенти с псориатичен артрит
Критериите за наличие на клиничен отговор от
проведено лечение при пациенти с псориатичен артрит
са предложени от Американската школа по
ревматология (American College of Rheumatology,
ACR), като системата е известна като ACR20/50/70.

ACR20 клиничен отговор (≥20% редукция на
определени показатели – табл. 5) се приема за основна
крайна цел на повечето клинични проучвания при
псориатичен артрит, докато ACR50/70 (съответно 50%
и 70% подобрение) са с второстепенно значение [26].
При оценяването е важно да се имат предвид
дисталните интерфалангиални стави на ръцете и
краката, както и проксималните интерфалангиални
стави на краката [27].
Psoriatic Arthritis Global Assessment (PAGA)
Лекарят дава обща оценка (0–4) за състоянието на
псориатичния артрит, съответно асимптоматичен, лек,
средно
тежък,
тежък
и
много
тежък.
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Таблица 4. Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI)
НОКЪТ

НОКЪТНИ ПРОМЕНИ

ОЦЕНКА НА ПРОМЕНИТЕ
0 = липсват

Нокътен матрикс

Точковидни депресии,
левконихия, еритемни макули в
лунулата и онихорексис

1 = наличие в 1 квадрант
2 = наличие в 2 квадранта
3 = наличие в 3 квадранта
4 = наличие в 4 квадранта

Обща оценка на нокътния матрикс: 0–4
Нокътно легло

Онихолиза, ивицовидни
хеморагии, субунгвална
хиперкератоза i „мазни петна“

Обща оценка на нокътното легло: 0–4
Обща оценка на нокътя: 0–8 = оценка на нокътния матрикс+оценка на нокътното легло
NAPSI = сумата от общите оценки на всички нокти (0–80 или 0–160)
Таблица 5. Критерии на American College of Rheumatology – ACR20 за оценка на клиничния отговор
от лечение при псориатичен артрит
1. ≥20% редукция на броя на болезнените стави.
2. ≥20% редукция на броя на оточните стави.
3. ≥0% редукция в 3 от 5 допълнителни показатели:
Усещането за болка от пациента.
Общата оценка на пациента за активността на заболяването.
Общата оценка на лекаря за активността на заболяването.
Индексът на инвалидност (от въпросника за оценка на здравето, Health Assessment Questionnaire).
Острофазовите реактанти, например СУЕ, CRP.

Dermatology Life Quality Index (DLQI)
Системата за оценка на качеството на живот на
болния представлява въпросник, който
съдържа 10 въпроса, отнасящи се до
симптомите (1 въпрос), чувствата (1 въпрос),
ежедневните
занимания
(2
въпроса),
свободното време за отдих и развлечения (2
въпроса), работата/училището (1 въпрос),
взаимоотношенията с другите хора (2 въпроса)
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и лечението (1 въпрос) за последните седем
дни. Пациентът
отговаря посредством
поставяне на отметка в квадратче, избирайки
един от четири възможни отговора. Всеки
въпрос се оценява с точка от 0 до 3, като
стойността на индекса може да варира от 0
(липса на нарушение в качеството на живот) до
30 (максимално нарушение на качеството на
живот [28] (табл. 6).

КОНСЕНСУС
DLQI > 10 е критерий за тежко протичане на
заболяването [22]. Валидносттана този
индекс може да бъде компрометирана
поради езикови или други комуникативни
нарушения [29]. При лечение с биологични
продукти за адекватен терапевтичен отговор
се приема подобрение в DLQI с 5 и повече
точки [30, 31].

Необичайни обстоятелства
В някои случаи меодите PASI и DLQI не
могат да отразят точно тежестта на
заболяването. Например при ограничено
засягане на области като гениталии, ръце,
крака, глава и шия (с PASI < 10) може да
се наблюдават сериозни нарушения в
качеството на живот на пациентите. DLQI
може да бъде слабо чувствителен метод за
определяне на емоционалните нарушения
при езикови и други комуникативни
проблеми.
Препоръки: Включващи критерии за
лечение с биологични продукти
Решението за започване на терапия с биологичен
продукт трябва да бъде взето съвместно с
пациента и след внимателна оценка на рисковете и
ползите, които произтичат от него. Показания за
преминаване към биологична терапия са тежките
форми на псориазис и/или псориатичен артрит
(PASI ≥ 10, или BSA ≥ 10 и DLQI > 10) или като
изключение от това правило, засягане на области с
голямо влияние върху функционалното или
психичното състояние на пациента (глава, длани,
ходила, гениталии) и когато фототерапията и
алтернативната стандартна системна терапия са
противопоказани, или при липса на ефект или
поява на странични реакции от последната [31].
Таблица 6. Dermatology Life Quality Index (DLQI)
ВЪЗМОЖЕН
ОТГОВОР НА
ВСЕКИ ВЪПРОС

ТОЧКИ

Няма влияние

0

Общо 10

Слабо

1

въпроса

Голямо

2

Много голямо

3

ВЪПРОС

Включващи критерии
Подходящи за лечение с биологични продукти са

пациенти с:
 тежък псориазис (PASI ≥ 10, или BSA ≥ 10, в
случаите, при които PASI е неприложим и DLQI
> 10); и по изключение – при засягане на
области
с
голямо
влияние
върху
функционалното или психичното състояние на
пациента (глава, длани, ходила, гениталии);
и които отговарят на ≥ 1 от следните критерии:
1. фототерапията* или алтернативната стандартна
системна терапия** са противопоказани или не
могат да бъдат приложени поради развитието на
или повишения риск от развитие на токсичност;
*
Фототерапията може да е неподходяща при
пациенти:
- които са надвишили допустимите безопасни
граници на експозиция (150–200 процедури
PUVA или 350 процедури NB-UVB [25];
- които са резистентни на лечението или
правят бързи рецидиви;
- които са с анамнеза за прекарани неоплазии
на кожата или чести тежки слънчеви
изгаряния;
- които са нетолерантни към експозиция с
ултравиолетови лъчи, особено кожен
фототип I;
- поради материално-технически
съображения;
- непоносимост към стандартната системна
терапия;
- неповлияване от стандартна системна
терапия;
- наличие на сериозно придружаващо
заболяване,
което
възпрепятства
приложението на системни средства като
Суclosporin или Мethotrexate;
наличие
на
тежко,
нестабилно,
животозастрашаващо заболяване.
**
Стандартната системна терапия включва
Суclosporin (2,5–5 mg/kg/дневно) и при мъже
и жени без риск от забременяване,
Мethotrexate (единична доза от 15–25
mg/седмично – перорално, подкожно или
интрамускулно)
и
Acitretin
25–50
mg/дневно.
2. непоносимост към стандартната системна
терапия;
3. неповлияване от стандартната системна терапия;
4. наличие на сериозно придружаващо заболяване,
което възпрепятства приложението на системни
средства като Суclosporin или Мethotrexate;
5.
наличие
на
тежко,
нестабилно,
животозастрашаващо заболяване.
Критерии за включване на пациенти с кожно и
ставно засягане
 активен псориатичен артрит с изразена кожна
симптоматика;
 тежък псориазис и псориатичен артрит, които са
резистентни на лечение с Мethotrexate или
употребата на последния е противопоказана.

8. Каква е дефиницията за
терапевтичен отговор?
Клиничният отговор от приложеното лечение се
оценява в определените по лиценз срокове за
всеки продукт, като под адекватен клиничен
отговор се разбира редукция на PASI с 50% или
повече, в сравнение с първоначалната стойност
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(PASI 50) (или в % BSA, когато PASI е
неприложим), и подобрение в DLQI с пет или
повече точки, или редукция на PASI със 75%, в
сравнение с първоначалната стойност (PASI 75)
[33].

9. Механизъм на действие на
биологичните продукти
9.1TNF-α инхибитори
TNF-α съществува като свободна, разтворима
молекула под формата на неактивен мономер
или като активен комплекс от три мономера,
наречен тример. Среща се и трансмембранен
TNF-α, който е прикрепен към клетките, които
го продуцират, а също и рецепторно-свързан
TNF-α, който се открива на повърхността на
таргетните клетки (в кожата това са:
кератиноцити, Лангерхансови клетки, Т-клетки
и ендотелни клетки) [34]. Както разтворимият,
така и трансмембранният TNF са биологично
активни и се свързват с един от двата различни
рецептора: TNF рецептор 1 (TNFR1, p55) и TNF
рецептор 2 (TNFR2, p75). Това води до
активация на NF-kB, което стимулира
възпалението и/или клетъчната апоптоза. В
допълнение, трансмембранният TNF може сам
по себе си да действа като лиганд на принципа
на обратната връзка, като по този начин
индуцира активацията на клетките, супресията
на цитокини или апоптозата на клетките, по
чиято повърхност се намира. Съществуват и
разтворими форми на TNF рецептори, които
свързвайки и неутрализирайки разтворимия
TNF, могат да действат като естествени TNF
антагонисти [35].
TNF-α инхибиторите са група биологични агенти,
които въпреки различията си по отношение на
структура,
епитопи,
плазмен
полуживот,
способност за клетъчна лиза in vitro и дозиране,
притежават сходен механизъм на действие. Те
имат способността да свързват както разтворими,
така и трансмембранни молекули TNF-α, като по
този начин предотвратяват взаимодействието им с
TNF-α рецепторите на повърхността на таргетните
клетки [36].

9.1.1 Etanercept
Etanercept е първият TNF-α антагонист, одобрен
за лечение на пациенти със средно тежък до
тежък плакатен псориазис и/или псориатичен
артрит,
ревматоиден
артрит,
ювенилен
ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит.
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Той представлява рекомбинантен човешки
димерен фузионен протеин, състоящ се от Fcчастта на IgG1 и екстрацелуларната (свързваща)
част на TNF-α рецептор (TNFR2, p75) [37].
Предполага се, че Еtanercept може да свързва
само разтворими и трансмембранни TNF
тримери, но не и мономери и димери. Димерната
структура на Еtanercept позволява свързването му
с две молекули TNF-α, което определя поголямата му анти-TNF-α активност в сравнение с
естествено
циркулиращите
моновалентни,
разтворими форми на TNF-α рецептори [38].
Посредством in vitro анализи е доказано, че
стабилността на комплексите Etanercept – TNF-α
е по-малка, в сравнение с тази на Infliximab –
TNF-α комплексите. Установено е също, че
въпреки наличието на Fcрегион, Еtanercept не
води до комплемент-медиирана цитолиза in vitro
[37]. Резултатите от проучвания с Еtanercept при
пациенти с псориазис, псориатичен артрит и
ревматоиден
артрит
показват,
че
имуногенността на продукта е много слаба
[39]. За разлика от Infliximab и Аdalimumab,
Еtanercept може да се свързва и с
лимфотоксин-α (TNF-β), като биологичното
значение на това е неясно [40].
9.1.2 Infliximab
Infliximab e одобрен за лечение на псориазис,
псориатиченартрит,
ревматоиденартрит,
анкилозиращ спондилит и възпалителни
ентеропатии
и
представлява
химерно
моноклонално антитяло, състоящо се от
вариабилната част на миши и константната
част на човешки IgG1-α.
Infliximab може да се свързва както с
разтворими, така и с трансмембранни
молекули TNF-α, мономери и тримери, като се
спекулира, че може да свързва дори и
рецепторно свързания TNF-α. Доказано е, че
при антигенен излишък една молекула
Infliximab може да свърже два различни TNF-α
тримера, докато при излишък на антитела 3
молекули Infliximab свързват един ТNF
тример. Високият афинитет на Infliximab
намалява възможността на биоактивните TNFα молекули да се откачат от неговата молекула.
Предполага се, че освен директно да
неутрализира TNF-α, Infliximab може да забави
или предотврати образуването на биологично
активни тримери, а също и да осъществи
антитяло-зависима или комплемент-медиирана
цитолиза
на
клетки,
експресиращи
трансмембранен TNF-α. За разлика от
Etanercept, Infliximab не може да се свързва с

КОНСЕНСУС
лимфотоксин-α (TNF-β). Високата авидност на
Infliximab значително намалява възможността
за дисоциация на TNF-α от формирания
комлекс.
Наличието
на
миши
ДНК
последователности обаче обуславя високата му
имуногенност [34, 40].

9.1.3 Adalimumab
Adalimumab e одобрен за лечение на
псориазис, плакатен псориазис при деца,
псориатичен артрит, гноен хидраденит,
ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен
артрит,
аксиален
спондилоартрит
(анкилозиращ спондилит - АС и аксиален
спондилоартрит без рентгенографски данни за
AС), болест на Крон, болест на Крон при
педиатрични пациенти и улцерозен колит. [41]
Adalimumab е първото рекомбинантно човешко
моноклонално IgG1-антитяло, което специфично
свързва и неутрализира TNF-α. Adalimumab
може да се свързва както с разтворими, така и с
трансмембранни
молекули
TNF-α,
предотвратявайки
по
този
начин
взаимодействието им с ТNF-рецепторите, но не
може да се свързва с лимфотоксин-α (TNFβ).[42]
9.2 Биологични продукти, насочени срещу
p40 субединицата на IL12/23
9.2.1 Ustekinumab
Ustekinumab е лицензиран за употреба при
пациенти със средно тежък до тежък плакатен
псориазис
и
представлява
човешко
моноклонално антитяло, което специфично
свързва p40 субединицата на IL-12 и IL-23,
предотвратявайки
по
този
начин
взаимодействието им с клетъчните рецептори,
и оттук диференциацията на Т-клеките към
Th1 и Th17 и секрецията на проинфламаторни
цитокини [43]. Интерлевкините IL-12 и IL-23
са хетеродимерни цитокини, секретирани от
активираните антиген-презентиращи клетки, и
споделят единна обща протеинова субединица
р40. От значение за псориазиса е, че IL-12
активира CD4 и NK клетките, които индуцират
експресията на тип 1 цитокини (TNF и
интерферон-g), докато IL-23 подпомага
оцеляването и пролиферацията на Тклетъчната редица, което продуцира IL-17
(Th17). Последните имунологични [44] и
генетични проучвания отреждат централна
роля на IL-23 в патогенезата на псориазиса
[45].

9.3

Биологични продукти, насочени
срещу интерлевкин 17-А (IL-17A)

9.3.1 Secukinumab
Secukinumab е изцяло човешко IgG1/κ
моноклонално антитяло, което селективно се
свързва и неутрализира проинфламаторния
цитокин
интерлевкин-17A
(IL-17A).
Secukinumab действа като се свързва с IL-17A
и инхибира взаимодействието му с IL-17
рецептора, който се експресира върху
различни
видове
клетки,
включително
кератиноцитите.
В
резултат
на
това
secukinumab инхибира освобождаването на
проинфламаторни цитокини, хемокини и
медиатори на тъканна увреда и намалява IL17A-медиирания принос в развитието на
автоимунните и възпалителните заболявания.
Secukinumab достига клинично значими нива в
кожата и намалява нивото на локалните
маркери на възпаление. Като директен ефект
лечението със secukinumab намалява еритема,
отока и десквамацията, които са налице в
лезиите при плакатен псориазис.[40]

10. Ефективност на терапията с
биологични продукти
10.1 Etanercept
10.1.1 Etanercept при хроничен плакатен
псориазис
Etanercept се прилага подкожно в
иницииращата доза (С0 – С12) 25 mg два
пъти седмично или 50 mg два пъти
седмично. Под- държащата доза при
пациенти, постигнали PASI 75 (или
минимум PASI 50) след 12-седмично
лечение, е 25 mg два пъти седмично или 50
mg веднъж седмично, а за тези, които не са
постигнали клиничен отговор след 12седмично лечение, е 50 mg два пъти
седмично [47].
Резултатите от единственото в България
сравнително клинично проучване показват, че
Etanercept e ефективен при лечение на хроничен
плакатен псориазис, като при повече от
половината
от
пациентите
се
постига
набелязаната първоначална крайна цел на
проучването – PASI 75 още на С6. На С30 се
запазва броя на пациентите с подобрение PASI
50 (100%), при всички пациенти се отчита
подобрение PASI 75 и нараства броят на
пациентите с подобрение PASI 90 (80%), което
показва, че при продължително лечение с
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Еtanercept се наблюдава тенденция към трайно
подобрение без признаци на релапс на
заболяването [4]. Подобна висока ефективност
на Etanercept е отчетена и при три други големи
рандомизирани проучвания [5, 48, 49].

10.1.2 Etanercept при хроничен плакатен
псориазис в комбинация с други системни
медикаменти
Methotrexate
Комбинирането на Еtanercept с Мethotrexate
показва по-голяма ефективност и липса на
повишена токсичност при лечение на
ревматоиден артрит, в сравнение с прилагането
им като монотерапия. Резултатите от малко на
брой проучвания показват, че включването на
Мethotrexate може да доведе до по-добра
ефективност на Еtanercept при лечението на
псориазис [50, 51].
Acitretin
Данните от рандомизирано контролирано
проучване
показват,
че
ефектът
от
комбинираната терапия Еtanercept 25 mg
седмично с Аcitretin 0,4 mg/kg дневно е
съпоставим с този, при който Еtanercept е
прилаган в доза 25 mg два пъти седмично, както
и че двете схеми на лечение са по-ефективни, в
сравнение с Аcitretin монотерапия [52]. Тези
резултати показват, че поне в краткосрочен план
комбинираната терапия предлага по-голяма
ефективност, но също така и липса на по-голяма
токсичност.
10.1.3 Тежест на доказателствата
Резултатите от проспективни проучвания
показват съпоставими терапевтични резултати
при пациенти от ежедневната практика,
резистентни към предхождаща системна
терапия. Всичко това доказва, че данните от
рандомизираните контролирани проучвания
могат да бъдат приложени в клиничната
практика [53–55]. Известно е, че дозиране по
схема 50 mg два пъти седмично е по-ефективно
от 25 mg два пъти седмично. Липсват данни, че
повишаването на дозата при пациенти, които не
постигат
или
не
запазват
адекватни
терапевтични резултати при дози 25 mg два пъти
седмично, води до клинично подобрение.
10.1.4 Разрешен
за
употреба
при
следните индикации:
Etanercept е лицензиран за употреба при средно
тежък и тежък псориазис в доза 50 mg два пъти
седмично или 25 mg два пъти седмично за
първите три месеца, след което 25 mg два пъти
седмично до 24-та седмица. Продължителна
25

терапия над 24 седмици е подходяща при някои
по-възрастни пациенти. Приложението на
Еtanercept в доза 50 mg два пъти седмично при
тежък плакатен псориазис не е рентабилно, в
сравнение с приложението на доза от 25 mg два
пъти седмично, която следва да бъде прилагана
при отговор към терапията до третия месец. В
противен случай лечението се прекратява.

Препоръки: Etanercept
 Etanercept се препоръчва за лечение на
пациенти с тежък псориазис, които отговарят
на всички критерии за тежест на заболяването.
 Терапията с Etanercept може да бъде започната
от доза 50 mg два пъти седмично или 25 mg два
пъти седмично до поява на клиничен отговор в
рамките на 3–4 месеца
 Изборът на доза зависи от тежестта на
заболяването и телесната маса
 Пациенти, започнали лечение с Еtanercept 25
mg два пъти седмично, могат да бъдат
превключени на доза от 50 mg веднъж
седмично,
тъй
като
наблюдаваните
терапевтични ефекти са еквивалентни.
 При наличие на терапевтичен отговор
лечението може да бъде продължено до
достигане на желания ефект, въпреки че има
информация за дълготраен ефект до 2 години.
 Лечението може да бъде прекъснато без риск
от рецидив, въпреки данните за по-слаб
терапевтичен отговор при повторно започване
на терапията.
 Methotrexate може да се използва като
придружаваща терапия при определени
клинични обстоятелства, напр. асоциирана
артропатия
или
за
подобряване
на
ефикасността.
10.2 Infliximab
10.2.1 Infliximab при хроничен плакатен
псориазис
Infliximab се прилага като краткотрайни
интравенозни инфузии за период от около 2 часа
и обща доза на инфузията 5 mg/kg. Според
протокола за лечение на плакатен псориазис
инфузиите се извършват на седмици 0, 2 и 6
(индукционна фаза) и след това на всеки 8
седмици (поддържащо лечение) [56].
Резултатите от единственото сравнително
проучване в България с Infliximab показват, че
този продукт е изключително ефективен при
лечението на тежък плакатен и еритродермичен
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псориазис, като още на С6 87% от пациентите
достигат 50% подобрение на PASI, 67% достигат
PASI 75 и 27% достигат PASI 90 [4].
Тези резултати са съпоставими с резултатите от
проучванията на Chaudhari и сътр. [56] и Pitarch
и сътр. [57].
В хода на лечението с Infliximab може да се
наблюдава загуба на терапевтичен ефект, което
може да се обясни с образуването на
неутрализиращи антитела [4]. Установено е, че
честотата на поява на тези антитела варира
между 8 и 61% [58, 59]. Наличието на високи
титри антихимерни антитела е предиктор за
повишен риск от поява на инфузионни реакции и
кратък терапевтичен ефект. В допълнение,
вероятността за образуване на антитела срещу
Infliximab е помалка при продължително лечение
в сравнение с прекъснатите схеми, при които
Infliximab се включва при нужда [60]. Infliximab
значително повлиява ставната симптоматика при
пациентите с псориатичен артрит. Резултатите от
клиничното проучване на Кадурина [4] доказват
ефективността на Infliximab при пациенти с
псориатичен артрит и потвърждават данните,
публикувани от Gottlieb и сътр. [61].
10.2.2 Infliximab при хроничен плакатен
псориазис в комбинация с други
системни медикаменти
Комбинирането на системни конвенционални
антипсориатични средства с биологични
продукти, в частност TNF-α антагонисти, е все
по-широко застъпено поради добрата им
синергичност и липсата на значими странични
действия. Известно е, че едновременното
приложение на имуносупресивни средства
(ниски дози Methotrexate) намалява честотата
на наблюдаваните инфузионни реакции и
формирането на антитела, като по този начин
се постига подълготраен клиничен ефект [58,
60, 62].
10.2.3 Разрешен за употреба при
следните индикации:
Infliximab е лицензиран за употреба при умерен
до тежък плакатен псориазис в доза 5 mg/ kg i.v.)
на всеки 8 седмици. Приложението на Infliximab
при пациенти с много тежък псориазис (PASI ≥
20, DLQI ≥ 18) за повече от 10 седмици е
одобрено само при пациентите, достигнали
определени точки на ефективност.

Препоръки: Infliximab

 Infliximab е показан за лечение на пациети с
тежък псориазис, които отговарят на
критериите за тежест на заболяването.
 Терапията с Infliximab трябва да бъде
започната в доза 5 mg/kg i.v. на седмици 0, 2 и
6 и терапевтичният ефект да бъде оценяван на
3 месеца.
 При пациенти, които се повлияват от терапията
с Infliximab, последващите инфузии (5mg/kg)
трябва да бъдат извършвани на 8-седмични
интервали, въпреки че са налице дългосрочни
данни за период до 1 година.
 Трябва да се избягва прекъсване на терапията,
с оглед повишения риск от инфузионни
реакции и по-слабия контрол на болестта.
 Methotrexate може да се включва като
придружаваща терапия при определени
клинични
обстоятелства,
напр.
при
съпътстваща артропатия, за подобряване
ефикасността на биологичния продукт или за
намаляване на риска от развитие на антитела
към Infliximab.

10.3 Adalimumab
10.3.1 Adalimumab при хроничен плакатен
псориазис
Adalimumab се прилага подкожно, като
първоначалната инициираща доза е 80
mg s.c., последвана от 40 mg през
седмица (поддържащо лечение). Фазата
на поддържащо лечение започва една
седмица след индукционната фаза [63].
Резултатите от българското сравнително
проучване показват, че Аdalimumab е
изключително ефективен при лечение на
пациенти с тежък плакатен и еритродермичен
псориазис. Началото на действието му е бързо
и се отчита още на С2 от започване на
терапията, като максимална ефективност се
наблюдава между С14 и С22 от лечението.
Тези данни говорят за стабилен терапевтичен
ефект без признаци на релапс до крайния срок
на проучването [4]. Тези данни съответстват на
данните от три големи рандомизирани
клинични
проучвания,
публикувани
в
литературата [7, 64, 65].
Ефикасността на аdalimumab се запазва за
повече от 3 години лечение на пациенти със
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стабилен
начален
отговор
PASI
75.
Поддържането на ефикасността е била найдобра при отговор PASI 100. [66]
Безопасността и ефикасността на adalimumab
са проучени и при възрастни пациенти с
умерен до тежък хроничен псориазис с плаки в
комбинация с псориазис на ръцете и/или
стъпалата, които са били кандидати за
системна
терапия
в
рандомизирано
двойносляпо проучване REACH. На 16-та
седмица статистически значимо по-голям
процент от пациентите, получили adalimumab,
са достигнали „чист“ или „почти чист“ PGA
отговор за длани и/или стъпала, в сравнение с
пациенти, получили плацебо (30,6% спрямо
4,3%, съответно [P = 0,014]) [42]

10.3.2 Adalimumab, сравнен със
стандартната системна терапия
при хроничен плакатен псориазис
Данните от проучвания [4, 66], сравнява щи
ефикасността на Adalimumab с тази на
Methotrexate, показват, че Adalimumab е
значително по-ефективен от Methotrexate.
10.3.3 Adalimumab при хроничен
плакатен псориазис в комбинация
с други системни медикаменти
Включването на Methotrexate към лечението с
Adalimumab при ревматоиден артрит води до
намаляване
на
имуногенността
без
увеличаване на нежеланите реакции. Досега
няма проспективни проучвания, които да
потвърждават
потенциалната
полза
от
съвместното прилагане на Adalimumab с
Methotrexate при псориазис [64, 66].
10.3.4 Лицензирани индикации
Adalimumab е лицензиран за употреба при
умерен до тежък псориазис в доза 40 mg s.c.
всяка втора седмица (започва се с 80 mg
инициална доза нa седмица 0), като
продължение на терапията повече от 16
седмици трябва да бъде обмислено внимателно
при пациенти без терапевтичен отговор в тези
срокове.
Препоръки: Adalimumab
 Adalimumab се препоръчва за терапия на
пациенти с тежък псориазис, които отговарят
на посочените критерии за тежест на
заболяването.
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 Терапия с Adalimumab трябва да се започне в
лицензиран дозов режим (80 mg подкожно на
седмица 0, последвано от 40 mg на седмица 1
и същата доза всяка следваща втора
седмица), като ефектът от лечението се
отчита на 3–4 месеца.
 Продължителната терапия след 16 седмици
трябва внимателно да бъде преоценена при
пациенти, при които няма отговор в рамките
на този времеви период.
 След 16 седмици пациентите с недостатъчен
отговор може да имат положителен ефект от
повишаването на честотата на дозиране до 40
mg седмично. Ползите и рисковете от
продължителната ежеседмична терапия с
adalimumab трябва да бъдат внимателно
преоценени при пациенти с недостатъчен
отговор след повишаване на честотата на
приложение.
Ако
бъде
постигнат
задоволителен отговор с повишена честота
на приложение, впоследствие дозата може да
бъде намалена до 40 mg през седмица. [42]
 Adalimumab е показан за лечение на тежък
хроничен плакатен псориазис при деца и
юноши от 4-годишна възраст, които не са се
повлияли достатъчно или са неподходящи за
локална терапия и фототерапии.
 Препоръчителната доза adalimumab е 0,8
mg/kg телесно тегло (до максимално 40 mg
на доза), приложена подкожно веднъж
седмично за първите две дози и след това
през седмица. Продължаването на терапията
повече от 16 седмици трябва да се обмисли
внимателно при пациент, който не се е
повлиял през този период от време. Обемът
за инжектиране се избира въз основа на
теглото на пациентите (Таблица 7)
Таблица 7: Доза на adalimumab според теглото,

при деца с псориазис.
Телесно тегло (kg)

Доза при педиатричен
псориазис

13 – 16

0,2 ml (10 mg)

17 – 22

0,3 ml (15 mg)

23 – 28

0,4 ml (20 mg)

29 – 34

0,5 ml (25 mg)
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35 – 40

0,6 ml (30 mg)

41 – 46

0,7 ml (35 mg)

47+

0,8 ml (40 mg)

 При пациенти, които постигат терапевтичен
отговор,
лечението
може
да
бъде
продължено според клиничните нужди, като
данни за ефикасността са налични за период
за повече от 3 години. [65]
 При необходимост лечението може да бъде
преустановено, като при стартиране на
повторно лечение се наблюдава достигане на
отговор PASI 75 при 87.2% от пациентите на
16-та седмица, независимо от това дали е
настъпил рецидив. [67].
 Меthotrexate може да се препоръча като
комедикация при определени клинични
условия, напр. при асоциирана артропатия
или за повишаване на ефикасността.
 Съществуват данни, че метотрексат и/или

TNF антагонисти може да намалят риска от
сърдечно-съдови заболявания при пациенти с
псориатичен артрит/псориазис. [68]

10.4 Ustekinumab
10.4.1 Ustekinumab при хроничен
плакатен псориазис
Ustekinumab се прилага подкожно в доза 45 mg
(при пациенти с тегло под 100 kg) и 90 mg (при
пациенти с тегло над 100 kg) на седмица 0, 4 и
след това на всяка 12-та седмица. При
пациенти в юношеска възраст на 12 години и
по-възрастни ustekinumab се прилага в доза
0.75 mg/kg за пациенти с тегло под 60 kg, в
доза от 45 mg за пациенти с тегло между 60 и
100 kg и в доза от 90 mg при пациенти с тегло
над 100 kg. За улеснение в приготвянето на
инжекцията с точната доза за пациентите под
60 kg може да се ползва таблица 8.

Таблица 8 (КХП Stelara юни 2015)

Телeсно тегло на
пациента в
момента на
инжектирането
(kg)

Доза
(mg)

Обем на
инжекцията
(mL)

30

22.5

0.25

31

23.3

0.26

32

24.0

0.27

33

24.8

0.27

34

25.5

0.28

35

26.3

0.29

36

27.0

0.30

37

27.8

0.31

38

28.5

0.32

39

29.3

0.32

40

30.0

0.33

41

30.8

0.34

42

31.5

0.35

43

32.3

0.36

44

33.0

0.37

45

33.8

0.37

46

34.5

0.38

47

35.3

0.39

48

36.0

0.40

49

36.8

0.41

50

37.5

0.42

51

38.3

0.42

52

39.0

0.43

53

39.8

0.44

54

40.5

0.45

55

41.3

0.46

56

42.0

0.46

57

42.8

0.47

58

43.5

0.48

59

44.3

0.49

Данните в научната литература показват, че
Ustekinumab е изключително ефективен при
лечение на тежки форми на псориазис [4, 8, 9].
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Началото на действието му е бързо и се отчита
още на С4 от започване на терапията, като
максимална ефективност се наблюдава между
С16 и С28 от лечението. В допълнение,
данните от нашето наблюдение показват, че
терапевтичният ефект е стабилен, без признаци
на релапс до крайния срок на проучването –
С52. Тази терапевтична ефективност се
поддържа с приложение на продукта на 12седмични интервали, което го прави
изключително удобен за пациента и лекаря, в
сравнение с другите биологични продукти и
стандартните системни средства за лечение на
псориазис [4].
При пациенти, които не са се повлияли от
лечението до 28 седмици, трябва да се обмисли
прекратяване на терапията [69]
Данните в научната литература показват, че
ustekinumab е изключително ефективен при
лечение на тежки форми на псориазис [4, 8, 9].
Ефикасността при ustekinumab започва бързо –
още на 2-ра седмица се достига PASI 50, а на 4та седмица – PASI 75 [8].
Тази терапевтична ефективност се поддържа с
приложение на продукта на 12-седмични интервали, което го прави изключително удобен
за пациента и лекаря, в сравнение с всички
други биологични продукти и стандартните
системни средства за лечение на псориазис
[4,8].
10.4.2 Ustekinumab сравнен с etanercept при
хроничен плакатен псориазис
В
клинично
сравнително
проучване
ефикасността на ustekinumab превъзхожда тази
на висока доза etanercept при повече от 12седмичен период.[70]
10.4.3 Ustekinumab при дългосрочна
терапия на хроничен плакатен
псориазис
Ustekinumab демонстрира стабилен клиничен
отговор през 5 години непрекъсната терапия.
Процентът пациенти от Общата популация,
които са постигнали PASI 75 на Седмица 76 са
подобни на тези, наблюдавани на Седмица 244,
показвайки че повечето пациенти са
достигнали и поддържали клиничен отговор
през
цялото
време.
Петгодишната
непрекъсната терапия с ustekinumab е найдългосрочната оценка на ефикасността и
безопасността, от всички проучвания за
псориазис с биологични продукти, проведени
досега. [71]
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Профилът на безопасност на ustekinumab
остава благоприятен в това 5-годишно
лечение.[72]
10.4.4 Ustekinumab и дългосрочно
придържане към терапията при
хроничен плакатен псориазис
849 пациенти от общо 1 212 (70,0 %) са
завършили лечението на Седмица 244 (5-та
година) [73]
Дългосрочното придържане към биологичната
терапия при пациенти с псориазис е найголямо при ustekinumab, сравнено с etanercept,
adalimumab и infliximab. [74]
10.4.5 Ustekinumab и липса на reboundпсориазис при временно прекъсване
терапията на хроничен плакатен
псориазис
Няма
съобщен
rebound-псориазис
с
ustekinumab при
пациентите,
временно
оттеглени от лечението. От 40-та седмица,
пациенти достигнали PASI 75 сa били рерандомизирани да продължат поддържаща
терапия с ustekinumab или са били оттеглени
от активна терапия. 85,6% от подновилите
лечението пациенти достигат PASI 75 в
рамките на 12 седмици, с подобни нива на
отговор, като във всички групи [8].
10.4.6 Разрешен за употреба при
следните индикации:
Ustekinumab е регистриран[69]:
• за лечение на умерен до тежък плакатен
псориазис при възрастни, които не са се
повлияли, имат противопоказания или
непоносимост към други системни терапии,
включващи
ацитретин,
циклоспорин,
метотрексат (МТХ) или фототерапия.;
• за лечение на умерен до тежък плакатен
псориазис при пациенти в юношеска възраст
на 12 години и по-възрастни, при които има
недостатъчен контрол или непоносимост към
други системни терапии или фототерапии.;
• за лечение на активен псориатичен артрит
при възрастни пациенти, самостоятелно или
в комбинация с MTX, е показан за лечение на
активен псориатичен артрит при възрастни
пациенти, при които отговорът към
предшестващо лечение с небиологични
модифициращи болестта антиревматични
лекарства (DMARD) е бил недостатъчен.
Препоръки: Ustekinumab
• При ustekinumab липсва контраиндикация
„Сърдечна недостатъчност клас III/IV по
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NYHA“, както и поява на демиелинизиращи
заболявания, за разлика от TNFα антагонисти
[69]
• Максимална ефикасност при лечението с
ustekinumab се постига между седмица 24 и
седмица 28
• Ustekinumab 90 mg e с доказана възможност за
по-висока ефикасност при пациенти с тегло ˃
100 кг, без риск от повишение на нежеланите
реакции [8]
• Няма разлика в ефективността на ustekinumab
при пациенти неизползвали анти-TNFα
терапия, сравнена с тази, при пациенти
неотговорили на предишни анти-TNFα лечения
[75]
• С
ustekinumab
е
клинично
доказана
възможността за постигане PASI 75 % при
„неотговорили“ пациенти (PASI ˃ 50 % ˂ 75 %
на седмица 28-ма и 40-та) чрез намаляване
интервала между приложенията (от 12 месеца
на 8 месеца) [71]
• Намаляването на интервала и увеличаването на
дозатa на ustekinumab (от 45 mg на 90 mg) води
до по-голяма eфикасност (достигане PASI
75/90/100%) при пациенти, на които за първи
път е направено регулиране на дозата след
седмица 52 (при 244 седмици проследяване)
[76].
10.5 Secukinumab

10.5.1 Secukinumab
при
плакатен псориазис

хроничен

Secukinumab е лицензиран за лечение на умерено
тежък до тежък плакатен псориазис при
възрастни, които са кандидати за системна
терапия, в доза 300 mg s.c. през първите 4 седмици
от лечението (натоварваща доза – общо 5
приложения за този период), след което терапията
продължава с приложение на 300 mg s.c. на всеки
4 седмици (поддържаща доза). [46]
Данните от 7 големи, рандомизирани клинични
проучвания (с участие на български пациенти с
хроничен плакатен псориазис в 2 от тях),
публикувани в литературата, показват бързо
начало на ефекта от лечението със secukinumab и
запазването му до третата година от терапията
при благопроятен профил на безопасност. [10-16]

10.5.2 Secukinumab, сравнен с други
биологични
продукти
при
хроничен плакатен псориазис

Налице са директни сравнителни данни на
secukinumab спрямо etanercept и спрямо
ustekinumab. Secukinumab показва превъзходство
по отношение на ефикасност спрямо еtanercept за
период до 1 година. Ефектът от лечението със
secukinumab настъпва по-бързо спрямо този при
etanercept и се запазва във времето за периода до
втората година от лечението. [10,16] Secukinumab
показва превъзходство спрямо ustekinumab по
отношение на ефикасност, изразено чрез отговор
PASI 90 на седмица 16 от лечението. [15]

10.5.3 Secukinumab
при
хроничен
плакатен псориазис в комбинация
с други системни медикаменти
Secukinumab е лицензиран за самостоятелно
приложение при хроничен плакатен псориазис.
[46]
10.5.4 Разрешен
за
употреба
при
следните индикации:
Secukinumab е лицензиран за лечение на умерено
тежък до тежък плакатен псориазис при
възрастни, които са кандидати за системна
терапия, в доза 300 mg s.c. през първите 4
седмици от лечението (натоварваща доза – общо
5 приложения за този период), след което
терапията продължава с приложение на 300 mg
s.c. на всеки 4 седмици (поддържаща доза). [46]
Препоръки: Secukinumab
 При лечение на плакатен псориазис със
secukinumab наличните данни показват, че
клиничен отговор обикновено се постига в
рамките на 16 седмици лечение. [46]
 Необходимо е да се обмисли преустановяване
на лечението със secukinumab при пациенти,
които не показват повлияване до 16-та седмица
от лечението. При част от пациентите, при
които първоначално има частично повлияване,
е възможно подобрение, при продължаване на
лечението след 16-та седмица. [46]
 При пациенти, които постигат терапевтичен
отговор, лечението може да бъде продължено
според клиничните нужди, като към момента на
публикуване на настоящия Консенсус, данни за
ефикасността на secukinumab са налични за
период до 3 години. [77]
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 При необходимост лечението може да бъде
временно преустановено. То може да бъде
започнато повторно, като 94.8 % от болните
постигат отговор PASI 75 в рамките на 12-та
седмица и 70,3% от подновилите лечението
пациенти постигат PASI 90 на 12-та седмица.
[16]

11. Ефект от терапията с
биологични продукти при
пустулозен псориазис
Генерализиран пустулозен псориазис
Съществуват малко данни относно лечението на
генерализиран
пустулозен
псориазис
с
биологични продукти, което се обяснява с
рядката поява на заболяването и липсата на
достатъчно опит при лечението с биологичните
продукти. Infliximab е прилаган успешно в
лечението
на
генерализиран
пустулозен
псориазис [78,79]. Еtanercept също показва
ефективност при лечението на генерализиран
пустулозен псориазис [80]. Oграничени са
данните за лечение на генерализиран пустулозен
псориазис при деца с биологични продукти [81,
82].

12. Ефект от терапията с
биологични продукти при
еритродермичен псориазис
В единственото проведено в България
проучване се отчита добър ефект от
приложението на всички биологични продукти
при
еритродермичен
псориазис
[4].
Съществуват и други проучвания, които
показват добро повлияване на пациенти с
еритродермичен псориазис след приложение
на Etanercept [83] и Infliximab [84-86].

Препоръки: при редки типове псориазис,
включително пустулозен и еритродермичен
 Биологичните продукти до момента не са
показани за лечение на палмоплантарен
псориазис.
 ТNF-α антагонистите могат да са средс тво на
избор при пациентите с тежка, инвалидизираща
акропустулоза (Acrodermatitis continua тип
Hallopeau), които не отговарят на стандартната
системна терапия.
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 ТNF-α антагонистите са средство на избор при
пациенти
с
генерализиран
пустулозен
псориазис.
 ТNF-α антагонистите (Infliximab и Etanercept)
са средство на избор при еритродермичен
псориазис.

13. Използването на биологични
продукти в комбинация с
фототерапия
Все още няма достатъчно доказателства в
подкрепа на комбинацията на NB-UVB
фототерапията
с
биологични
продукти.
Необходими са рандомизирани проучвания с
контроли, сравняващи ефекта от комбинираното
лечение и монотерапията с биологични агенти.

14. Нежеланите ефекти
14.1 Преглед на нежеланите ефекти
14.1.1 Etanercept
Etanercept се отличава с относителна безопасност
при краткосрочно лечение, като рискът от
органна недостатъчност (като например бъбречна
или чернодробна) е минимален [87]. Най-често
наблюдаваните странични реакции, свързани с
приложението на Etanercept, са кожни реакции на
мястото на апликация, главоболие и инфекции на
горните дихателни пътища. Местните реакции от
страна на кожата възникват средно 3–5 дни след
апликацията на Etanercept и по правило не
налагат преустановяване на терапията. Честотата
на тези реакции през първия месец от започване
на лечението е най-голяма и намалява при
последващите приложения. Лечението с TNF-α
антагонисти е свързано с повишен риск от поява
на инфекции [4, 47]. В около 21% от случаите се
засяга кожата, като етиологични агенти могат да
бъдат бактерии, вируси или гъби, с
разпределение съответно в 53%, 30,5% и 6,5% от
случаите [47]. Резултатите от проучванията на
Papp и сътр. [48] и Tyring и сътр. [87] показват, че
от общо 108 пациенти, завършили 48-месечен
курс на лечение с Еtanercept, поносимостта на
продукта е добра и липсват данни за кумулативна
токсичност. Не се наблюдава повишение на
честотата на нежеланите ефекти, както и на
тежките странични реакции, включително
инфекции,
неоплазии
и
сърдечносъдови
инциденти при продължително лечение с
Еtanercept. Най-често съобщавани са инфекциите
от страна на синусите, назофаринкса и горните
дихателни пътища. Липсват съобщения за
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развитие на туберкулоза или опортюнистични
инфекции, както и за поява на лимфом или
малигнен меланом в хода на клиничните
наблюдения. Tyring и сътр. [87] съобщават за 12
случая на немеланомни кожни тумори и 7 на
извънкожни неоплазии, без да се отчита
повишение на честотата на тежките малигнени
заболявания в хода на провежданото лечение с
Еtanercept. Пряка връзка между развитието на
тежки сърдечносъдови инциденти и терапията с
Еtanercept е установена при два случая на
миокарден инфаркт и един на застойна сърдечна
недостатъчност.

14.1.2 Infliximab
Българският опит в лечението с Infliximab
показва добра поносимост на продукта и наличие
на сериозни странични действия при 16% от
случаите,
включително
полиорганна
недостатъчност и екзитус (3%) [4]. Тези данни са
близки до резултатите от проучването на
Chaudhari и сътр. [56], при което честотата на
поява на сериозни странични реакции достига
18%. При лечение с Infliximab често се
установява повишение на чернодробните
трансаминази,
обикновено
преходно
и
асимптоматично, но в литературата са описани и
редки случаи на развитие на тежък хепатит и
остра чернодробна недостатъчност, водещи до
трансплантация или екзитус.
При пациенти, лекувани с TNF-α блокери, често
се образуват ANA и anti-dsDNA, като появата им
може да служи като маркер за предстояща загуба
на терапевтична ефективност [88]. Появата на
тези антитела рядко се манифестира клинично,
като при симптоматични пациенти анти-TNFиндуцираният лупус може да се манифестира
като хроничен, субакутен или системен лупус
еритематозус. Клиничната и лабораторна находка
наподобява тази на идиопатичното заболяване, но
много рядко се засягат ЦНС и бъбреците и
заболяването по правило отзвучава след
преустановяване на лечението [89].
Приложението на TNF-α инхибитори е свързано с
повишен риск от поява на инфекции, като найчесто срещани са инфекциите на горните
дихателни пътища [90]. Развитието на тежки
инфекции е необичайно, като рискът за появата
им е по-голям при пациенти с подлежащо
предразполагащо заболяване. Според Brimhall и
сътр. [91], редки опортюнистични инфекции,
включително
Histoplasmosis,
Listeriosis,
Coccidioidomycosis, Cryptococcosis, Aspergillosis,
Candidosis, Pneumocystis cariniiпневмония и
атипични микобактерии, се срещат по-често при

пациенти, лекувани с Infliximab или Adalimumab,
в сравнение с тези, лекувани с Etanercept.
Резултатите
от
проспективно
клинично
наблюдение на Dixon и сътр. показват по-голяма
честота на бактериални кожни инфекции –
Erysipelas, Furunculosis, Abscessus, Cellulitis и
Paronychia, гъбични и вирусни – Herpes zoster
инфекции, в групата на TNF-α блокерите [92].
Най-често срещани нежелани реакции, свързани с
приложението на Infliximab, са леки до средни по
тежест инфузионни реакции, които по правило не
налагат преустановяване на лечението. Прието е
реакции, които възникват в първите 24 часа след
инфузията, да се означават като остри, докато
тези, манифестиращи се в срок от 24 часа до 14
дни след инфузията, да се означават като реакции
от забавен тип. При повечето пациенти, които
развиват инфузионни реакции, се установяват
повишени титри на антитела срещу Infliximab
[40]. В проучването на Кадурина [4] са
наблюдавани леки форми на инфузионни
реакции, включващи мравучкане и сърбеж,
втрисане и общо неразположение с обща
физическа слабост, опресия в гръдната област,
преходни ставни болки, обхващащи малките
стави, гадене, главоболие и фебрилитет. Тези
странични действия се проявяват основно при
първата апликация на продукта.
Според Smith и сътр. [2], терапията с TNF-α
блокери е свързана с риск от поява или
влошаване на демиелинизиращи заболявания на
централната или периферна нервна система,
включително множествена склероза, като в някои
случаи клиничните симптоми намаляват, въпреки
продължаването на терапията с тези агенти,
докато в други резолюция на оплакванията
настъпва след преустановяване на лечението.
Спорен е въпросът относно включването на
TNF-α антагонисти при пациенти със застойна
сърдечна недостатъчност. Brimhall и сътр. [91]
установяват повишена смъртност в резултат на
конгестивна сърдечна недостатъчност при
пациенти, лекувани с Infliximab във високи
дози – 10 mg/kg. Hanauer и сътр. [93] доказват
много по-малка вероятност от развитие на
сърдечна недостатъчност при пациенти,
лекувани с Infliximab, в сравнение с тези,
които не провеждат такова.
Известно е, че при пациенти с псориазис рискът
от развитие на кожни тумори е по-голям в
сравнение с общата популация, главно поради
предхождаща терапия с карциногенни средства и
тяхната кумулативна токсичност. Menter и сътр.
[60] установяват развитие на немеланомни кожни
тумори – Carcinoma spinocellulare и Carcinoma
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basocellulare, при пациентите в групата на
Infliximab, като при всички засегнати пациенти са
налице анамнестични данни за проведена в
миналото фототерапия.

14.1.3 Adalimumab
Adalimumab се отличава с относителна
безопасност при дългосрочно лечение на
пациенти със средно тежък до тежък плакатен
псориазис [4, 7, 66]. Повечето нежелани реакции
се определят като леки, което не налага
преустановяване на терапията с Adalimumab.
Adalimumab има установен профил на
безопасност, доказан при псориазис и при
останалите индикации. ESPRIT (10-Year postmarketing surveillance registry of adalimumab) е 10годишен регистър за проспективно наблюдение,
който оценява дългосрочната безопасност и
ефикасност на лечението на 6059 пациенти с
умерено до тежък плакатен псориазис с
adalimumab в рутинната клинична практика.
Регистърът е стартирал през септември 2008 г. и
все още продължава. Публикувани са пет
годишните резултати от ESPRIT, които
подкрепят данните за консистентен дългосрочен
профил безопасност на adalimumab, без наличие
на нови сигнали. [92]
Според Smith и сътр. [2], реакциите на мястото на
апликация (еритем, сърбеж, болка, оток,
хеморагии) се срещат при 15% от лекуваните
пациенти, но обикновено не водят до
преустановяване на терапията. В проучването на
Кадурина [4] се отчита сходна честота на поява
на инжекционни реакции, изразяващи се с
еритем, сърбеж, хеморагии, болка и подуване.
Тези локални реакции показват преходен
характер и отзвучават в рамките на няколко часа
до 1 ден, като хеморагичият обрив претърпява
обратно развитие в рамките на 7 дни. Степента
им на проявление е окачествена като лека и нито
един пациент не е преустановил лечението по
този повод. В същото проучване страничните
реакции, проявяващи се непосредствено след
апликацията на Adalimumab, са свързани със
субективно усещане за главоболие, грипоподобен
синдром, проявяващ се с лек фебрилитет до
37,5°C, общо неразположение и мускулна слабост
[4]. Характерът на тези проявления е
бързопреходен и няма пряка зависимост с
поредността
на
апликацията.
Найчесто
наблюдаваните
странични
действия
в
проучването на Gordon и сътр. [64] при лечение с
Adalimumab са назофарингит и инфекции на
горните дихателни пътища, без авторите да
установяват пряка зависимост от приложението
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на Adalimumab и без нужда от прекратяване на
това лечение.
Честотата на поява на инфекции при лечение с
Adalimumab е ниска [4, 64].
Поява на сериозни странични действия (мигрена,
бронхит, остеоартрит, нефролитиаза, палпитации,
исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдови
инциденти, карцином на млечната жлеза,
аденокарцином на стомаха и малигнен меланом)
е наблюдавана при пациентите, получаващи
Adalimumab [65].
Menter и сътр. [7] отчитат добра поносимост към
Аdalimumab и не установяват пряка връзка между
терапията с Аdalimumab и честотата на поява на
тежки инфекции. Те не съобщават за развитие на
лимфом,
lupus-like
syndrome
или
демиелинизиращи заболявания сред пациентите,
лекувани с Аdalimumab, което се потвърждава и
от проучването на Кадурина [4].

14.1.4 Ustekinumab
Данните от проучвания върху безопасността от
приложение на Ustekinumab показват, че
честотата на поява на странични реакции по
време на лечението с Ustekinumab е близка до
тази в плацебо групата и не показва зависимост
от дозата или честотата на дозирането. Най-често
съобщаваните
странични
реакции
при
пациентите на поддържаща терапия с
Ustekinumab са инфекции на горните дихателни
пътища, назофарингит, главоболие, артралгия и
др. [4, 8, 9].
Най-често наблюдаваните местни странични
реакции при апликация на Ustekinumab са еритем
и сърбеж. Страничните реакции, проявяващи се
непосредствено
след
апликацията
на
Ustekinumab, включват: главоболие, общо
неразположение, мускулна слабост, артралгична
болка, засягаща предимно големите стави –
раменни, коленни и глезенни, и лек фебрилитет
до 37,5°C, като честотата им варира от 5 до 8%.
Характерът на тези проявления е бързопреходен
и няма пряка зависимост с поредността на
апликацията [4, 8, 9].
Честотата на поява на инфекции по време на
лечението с Ustekinumab е ниска и според
различни проучвания достига до 15% [4, 8, 9].
Досега в литературата няма съобщения за
появата на туберкулоза, лимфоми или
демиелинизиращи заболявания при пациенти,
лекувани с Ustekinumab.
14.1.5 Secukinumab
Обобщените данни от проучвания показват, че
най-честите странични действия при secukinumab
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са инфекции на горни дихателни пътища (найчесто назофарингит, ринит). В плацебоконтролирания
период
на
клиничните
проучвания при плакатен псориазис инфекции се
съобщават при 28,7% от пациентите на лечение с
secukinumab спрямо 18,9% при пациентите на
лечение с плацебо. Болшинството от инфекциите
не са били сериозни и са били леки до умерени по
тежест инфекции на горни дихателни пътища,
като назофарингит, които не изискват
преустановяване на лечението [46]. Повишената
честота на леки до умерени лигавични и кожни
кандида
инфекции
със
secukinumab
е
консистентна с ролята на IL-17A при защитата на
гостоприемника от кандидози. Според обобщен
анализ на 10 проучвания – кандидоза се появява с
ниска чесотота. Честотата е по-висока при
secukinumab 300 mg, докато при secukinumab 150
mg е сходна с плацебо и etanercept. Всички
случаи
на
кандидоза
отшумяват
или
самостоятелно или са отговорили на стандартно
антимикотично лечение. Нито един от случаите
не е довел до спиране на лечението [93]. В
клиничните
проучвания
при
псориазис
неутропения се наблюдава по-често при
secukinumab отколкото при плацебо, но повечето
случаи са леки, преходни и търпят обратно
развитие [46]. Данни от проучвания показват
редки случаи на уртикария и анафилактични
реакции към secukinumab [46]. По отношение на
сърдечно-съдови инциденти, сравнителни данни
на secukinumab спрямо etanercept показват, че
честотата им е сравнима за едногодишен период
на лечение [94]. Данните по отношение на
имуногенност в дългосрочен план - до 3-годишна
терапия, показват, че при <1% от болните с
псориазис, лекувани със secukinumab, се
образуват антитела срещу медикамента [77].”

антитела (без Еtanercept) [96]. При съпоставяне
на тази честота с възрастта, тежестта на
ревматоидния артрит и употребата на
кортикостероиди се установява по-висок риск от
терапията с моноклоналните антитела.

14.2 Терапия с ТNF-α антагонисти

14.2.3 Малигненост
Най-общо не се установява повишен риск от
злокачествени заболявания при пациенти с
псориазис, провеждащи терапия с TNF-α
антагонисти.
Данните
от
пациенти
с
ревматологични заболявания не показват
повишен риск от развитие на лимфом или
солидни тумори при пациенти, лекувани с TNF-α
антагонисти, в сравнение със стандартната
антиревматична терапия [99]. Противоречиви
данни относно риска от развитие на малигнен
лимфом има при пациенти с тежък ревматоиден
артрит, поради факта, че самият ревматоиден
артрит е рисков фактор за развитие на лимфом.
Приложението на Infliximab и Adalimumab рядко

14.2.1 Инфекции: бактериални,
микобактериални, вирусни
Данните от клиничните проучвания показват
високи нива на развитие на инфекции, но не
повисоки в сравнение с плацебо групата. Базата
данни показва висок риск от кожни и
мекотъканни инфекции (Erysipelas, Cellulitis,
Furunculosis, Folliculitis, Pаronychia и др.), в
сравнение със стандартните антиревматични
лекарства (DMRADs) [95]. Повишен риск от
поява на Herpes zoster се наблюдава при
пациенти с ревматологични заболявания,
провеждащи лечение с TNF-α моноклонални

14.2.2 Реактивация на туберкулоза
Рискът от развитие на туберкулоза е по-голям
при лечението с моноклоналните антитела
(Infliximab и Adalimumab), в сравнение с
Etanercept [97, 98].
Препоръки: биологични продукти и риск от
инфекция
 Пациентите на биологични продукти тряб ва да
се мониторират за ранни признаци и симптоми
на инфекция през целия период на лечение.
 Пациентите на биологични продукти трябва да
бъдат предупреждавани за риска от поява на
Salmonella и Listeria и не трябва да консумират
сурови или частично термично обработени
млечни, рибни и месни продукти, както и
непастьоризирано мляко и млечни продукти.
 Всички пациенти трябва да бъдат скринирани
за наличието на активна и латентна
туберкулоза преди стартиране на лечението с
биологични продукти, с повишено внимание
към рисковите групи.
 Пациенти с активна или латентна туберкулоза
трябва да проведат съответно лечение преди
включване към биологична терапия.
 По време на лечението с биологични продукти,
както и 6 месеца след приключването му, е
необходимо проследяване на пациентите за
развитие на туберкулоза, с особен акцент
върху екстрапулмоналните, атипични и
дисеминирани форми на инфекция, както и
при
пациенти
със
съпътстваща
имуносупресив на терапия.
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се асоциира с развитие на Т-клетъчен лимфом
[100]. Повишен риск от развитие на немеланомни
кожни тумори и тенденция към повишен риск от
меланом се съобщават в обширно проучване,
сравняващо честотата на неоплазии при пациенти
с ревматоиден артрит, провеждащи биологична
терапия, с тази в общата популация [101].
Ретроспективният анализ на Lebwohl и сътр.
[102] при пациенти с ревматоиден артрит,
лекувани с Etanercept, не показва повишена
честота на поява на Carcinoma spinocellulare.

Препоръки: Биологична терапия и
малигнени заболявания
 Всички пациенти трябва да се скринират преди
включване на биологично лечение (анамнеза за
настоящи
или
минали
злокачествени
заболявания) и проследявани за поява на такива
в хода на лечението.
 Пациентите трябва да бъдат насърчавани в
участието в скринингови програми за
злокачествени заболявания.
 Приложението на биологични средства трябва
да се избягва при пациенти с анамнеза за
неоплазии, освен ако последните не са
диагностицирани и лекувани преди повече от 5
години и/или когато вероятността за излекуване
е голяма (това включва адекватно лекувани
немеланомни кожни тумори).
 Препоръчва
се
рутинна
и
щателна
дерматологична оценка за наличие на кожни
тумори, включително меланом по време на
лечението с биологични продукти, особено при
пациенти с повишен риск, установен при
първоначалната визита.
 Относителна контраиндикация за провеждане
на биологично лечение са предхождаща PUVA
(>200) и/или UVB (>350) фототерапия, особено
ако е последвана от Cyclosporin.
14.2.4 Сърдечносъдови заболявания
Рисковете от терапия с TNF-α антагонисти в
контекста на сърдечната недостатъчност са
посочени за първи път при проучвания при
тежка застойна сърдечна недостатъчност [New
York Heart Association (NYHA) клас III и IV,
левокамерна фракция на изтласкване <35%],
като лечението е прекратено преждевременно
поради
увеличената
смъртност
при
приложение на високи дози Infliximab.
Подобно проучване с Etanercept не показва
такива ползи [103].
Препоръки: Сърдечносъдови заболявания
и TNF антагонисти
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 Терапията с TNF антагонисти трябва да се
избягва при пациенти с тежка (NYHA клас III
и IV) сърдечна недостатъчност.
 На пациентите с компенсирана (NYHA клас I
и II) сърдечна недостатъчност трябва да бъде
извършена скринираща ехокардиография, а
на тези с фракция на изтласкване <50% от
нормалната не трябва да се прилага терапия с
TNF-антагонист.
 Лечението трябва да бъде прекратено при
появата на нови симптоми или влошаване на
предшестваща сърдечна недостатъчност.

14.2.5 Неврологични заболявания
Терапията с TNF-антагонисти е асоциирана с
развитие или влошаване на демиелинизиращи
заболявания, въпреки че липсват убедителни
доказателства за причинно-следствена връзка.
Такива случаи са докладвани и при трите
продукта от групата на TNF-α блокерите
(Infliximab, Etanercept, Adalimumab) [104].
Препоръки: демиелинизация и TNF-α
антагонисти
 TNF-α антагонисти трябва да се избягват при
пациенти с анамнеза за демиелинизиращо
заболяване и да се прилагат с повишено
внимание при лица с фамилна обремененост.
 Ако по време на лечение с TNF-α блокери се
развият
неврологични
симптоми,
предполагащи демиелинизация, лечението
трябва да бъде прекратено и да се потърси
специализирана медицинска помощ.

14.2.6 Парадоксални явления
В литературата са описани повече от 120
случая на индукция или екзацербация на
псориазис при пациенти, третирани с TNF-α
антагонисти
по
повод
ревматологични
заболявания или псориазис [105, 106].
Има съобщения за поява на грануломатозни
реакции, в частност засягащи белия дроб (в
някои случаи неотличими от саркоидоза [107]),
васкулит на малките кръвоносни съдове [108]
и увеит [109] при пациенти, лекувани с TNF-α
антагонисти
по
повод
ревматологични
заболявания.
14.3 Терапия с биологични продукти,
насочени срещу интерлевкин 17А
14.3.1 Инфекции
Secukinumab има потенциал да повишава риска
от инфекции. В клиничните изпитвания са
наблюдавани инфекции при пациентите,
получаващи secukinumab. Повечето от тях са
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били леки до умерени по тежест инфекции на
горни дихателни пътища като назофарингит и не
са изисквали преустановяване на лечението.
Необходимо е повишено внимание, когато се
обмисля употребата на secukinumab при
пациенти с хронична инфекция или анамнеза за
рецидивираща инфекция. Пациентите трябва да
бъдат инструктирани да потърсят медицинска
помощ, ако се появят признаци или симптоми,
предполагащи наличието на инфекция. Ако
някой пациент развие сериозна инфекция, той
трябва внимателно да се наблюдава и
secukinumab не трябва да се прилага, докато
инфекцията отзвучи. [46]

14.3.2 Реактивация на туберкулоза
Не се съобщава за повишена податливост към
туберкулоза от клиничните изпитвания. [46]
Препоръки: реактивация на туберкулоза и
биологични продукти, насочени срещу
интерлевкин 17А
Secukinumab не трябва да се прилага при
пациенти с активна туберкулоза. Трябва да се
обмисли
провеждането
на
противотуберкулозна терапия преди започване
на лечението със secukinumab при пациентите
с латентна туберкулоза. [46]
14.3.3 Болест на Крон
Необходимо е повишено внимание при
назначаване на secukinumab при пациенти с
болест на Крон, тъй като по време на
клиничните изпитвания е наблюдавано
обостряне на болестта на Крон, в някои случаи
сериозно, както в групата на secukinumab, така
и в групата на плацебо. [46]
Препоръки: Болест на Крон и биологични
продукти, насочени срещу интерлевкин 17А
Пациентите, които са на лечение със
secukinumab и имат болест на Крон трябва да
бъдат проследени внимателно. [46]
14.3.4 Реакции на свръхчувствителност
В клиничните изпитвания са наблюдавани
редки случаи на анафилактични реакции при
пациенти, лекувани със secukinumab. [46]
Препоръки:
Реакции
на
свръхчувствителност
и
биологични
продукти, насочени срещу интерлевкин 17А
Ако се появи анафилактична реакция или
други реакции на свръхчувствителност,
приложението
на
secukinumab
трябва
незабавно да се спре и да се започне
съответната терапия. [46]

15. Препоръки за употреба на
биологична терапия през
периоперативния период в
плановата хирургия
 До натрупването на повече доказателства
относно
риска
от
периоперативно
приложение на биологични средства при
псориазис и/ или псориатичен артрит се
препоръчва терапията с TNF-α антагонисти
да бъде прекратена за срок не по-малък от
четири полуживота на лекарствения продукт
преди сериозна операция (2 седмици за
Еtanercept, 6–8 седмици за Аdalimumab, 4–6
седмици за Infliximab).
 Въпреки че няма данни за Ustekinumab, се
препоръчва прекратяване на приложението
му 12 седмици преди големи операции (което
е четири полуживота преди операцията).

 Биологичната

терапия може да бъде
започната отново постоперативно, ако няма
данни за инфекция и зарастването на раната е
задоволително.

16. Употребата на биологична
терапия при пациенти с
хронични вирусни инфекции
(включително хепатит B и C
HIV)

и

16.1 Хепатит C
TNF-α участва в хепатит С-индуцираното
увреждане на хепатоцитите и в резистентността
на лечението с Interferon alfa-2b. Ролята на TNFα блокадата е обект на проучване в едно
рандомизирано,
плацебоконтролирано
проучване във фаза II на клинично изпитание,
при което Еtanercept (24 седмици, 19 пациенти) е
прилаган като адювантна терапия на Ribavirin и
Interferon [110]. Резултатите показват, че
Etanercept подобрява вирусното изчистване, без
да се наблюдава значително увеличение на
страничните ефекти. Данните от редица
публикувани клинични случаи [111-113] също
говорят в полза на успешната употреба на TNFα терапията при ревматологични заболявания и
при хепатит Спозитивни пациенти, без
нарастване
на
хепатотоксичността
или
вирусната репликация.
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16.2 Хепатит B
За разлика от хепатит С, TNF-α може да играе
роля в изчистването и контрола на хепатит B
вируса. Има съобщения за тежка (и понякога
фатална) реактивация на латентна хепатит Bвирусна инфекция [114].
16.3 HIV
Безопасността на биологичната терапия в
контекста на една HIV инфекция е неясна, но
тази група заслужава особено внимание.
Парадоксално, TNF-α участва в прогресията на
заболяването
при
HIV-асоциираната
туберкулоза. Данните от проучване [115]
относно предимствата на Еtanercept като
адювантна терапия в тези случаи показват
тенденция към подобрeние в групата на
Еtanercept, както и липса на повишена
токсичност, в сравнение със стандартната
антитуберкулозна терапия. Има няколко
съобщения за успешна употреба на TNF-α
инхибитори при пациенти с ревматологочни
заболявания, които са HIV позитивни [114].
16.4 Херпесни вируси
Рисковете от реактивация на латентна
херпесвирусна инфекция при пациенти с
псориазис са неизвестни, въпреки че има
спорадични случаи на тежки дисеминирани
инфекции с CMV и Varicella-zoster [114] в хода
на лечението с TNF-α инхибитори. Данните в
литературата показват също повишен риск от
развитие на Herpes zoster при лечение с
Аdalimumab и Infliximab при пациенти с
ревматологични заболявания [96].
При пациенти с болест на Крон, лекувани с
Infliximab, няма данни за реактивация на JCV,
Epstein-Barr virus (EBV), human herpesvirus
(HHV)-6, HHV-7, HHV-8 или CMV в серума на
болните посредством полимеразно-верижна
реакция (PCR) [116]. Подобно проучване,
измерващо вирусната ДНК в плазмата и в
периферни кръвни мононуклеарни клетки при
пациенти с ревматоиден артрит през първите 6
седмици от лечението с Infliximab, не открива
доказателства за реактивация на EBV, CMV
или HHV-6. Друго дългосрочно проучване
проследява
само
EBV
(измерван
в
мононуклеарни клеки чрез PCR) при пациенти
с ревматоиден артрит, за период до 5 години
показва стабилни нива при пациентите на
Еtanercept и Infliximab [117].
Рисковете от реактивация на херпесвирусна
инфекция при лечението с Еfalizumab и
Ustekinumab са неизвестни. По отношение на
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Еfalizumab обаче съществуват доказателства за
възможна реактивация на JCV.
Препоръки: Употребата на биологични
средства при пациенти с хронични
вирусни инфекции
 Няма достатъчно данни, за да се препоръча
лечение с биологична терапия при пациенти с
доказани хронични, потенциално опасни
вирусни инфекции и клиницистите трябва да
се допитват до специалист за всеки отделен
случай.
 Няма достатъчно данни в подкрепа на
приложението на Еtanercept при пациенти,
носители на хепатит С вирус, при условие че
те са акуратно изследвани и проследявани в
хода на лечението.

 TNF-α терапията трябва да се избягва при

хронични носители на хепатит B вирус поради
риска от реактивация на последния.

17. Употреба на биологичната
терапия и ваксинация
Едновременно със secukinumab не трябва да се
прилагат живи ваксини. При пациентите,
получаващи secukinumab могат да се прилагат
инактивирани или убити ваксини. Налице са
данни от едно проучване, според които след
прилагане на менингококова ваксина и
инактивирана ваксина срещу грип, сходен
процент здрави доброволци, третирани със
secukinumab 150 mg и такива, третирани с
плацебо, са били в състояние да изградят
адекватен имунен отговор от поне 4-кратно
повишаване на титъра на антителата срещу
приложените менингококова и противогрипна
ваксина. Данните предполагат, че secukinumab
не потиска хуморалния имунен отговор към
менингококова и противогрипна ваксина. [46]
Живите и живите атенюирани ваксини – BCG,
морбили-паротит-рубеола, жълта треска и
орална полиомиелитна, могат да причинят
тежки
или
фатални
инфекции
при
имуносупресирани
индивиди,
поради
екстензивната репликация на ваксиналните
щамове, и следователно са контраиндицирани
при пациенти, провеждащи биологична терапия
[118]. Няма достатъчно данни, за да бъдат
препоръчани безопасни срокове за започване на
биологична терапия след приложението на
живи ваксини. Специфични указания са дадени
само в упътването за Ustekinumab (например да
не се включва 15 седмици преди и 2 седмици
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след приложението на жива ваксина). Няма
данни относно рисковете при пациенти на
биологична терапия, контактни с лица, на които
е приложена жива ваксина (риск от вторично
предаване на инфекция от живите ваксини).
Прието
е,
че
ваксинациите
не
са
контраиндицирани при роднини на пациентите,
които са имуносупресирани [118].
Инактивираните ваксини са безопасни за
пациентите на биологична терапия [118].
Няколко проучвания, имащи за цел да дадат
отговор на въпроса дали ваксинацията осигурява
адекватна
протекция
срещу
инфекции,
установяват, че по отношение на пневмококовата
ваксина няма данни за значително нарушение в
хуморалния имунитет при монотерапия с
Infliximab, Etanercept или Adalimumab [119-121],
въпреки че данните за Adalimumab се
ограничават в измерването на хуморалния
отговор до 1 седмица след терапията [122].
Резултатите от рандомизирано, контролирано
проучване при пациенти с псориатичен артрит
показват, че приложението на Мethotrexate е
свързано със значително намаление на
хуморалния отговор към пневмококовата
ваксина, в сравнение с Еtanercept или плацебо
групата [121]. В подкрепа на тези резултати са
и данните от други проучвания, които
показват, че монотерапията с Мethotrexate или
комбинираната терапия на Мethotrexate с TNFα антагонист е свързана с намалено образуване
на антитела и е важен индикатор за слаб
отговор [119, 120]. По отношение на
противогрипната ваксина данните показват, че
хуморалните реакции са намалени при
пациенти на лечение с Infliximab, Etanercept
или Adalimumab [123], въпреки че антителата
достигат
нива,
осигуряващи
клинична
протекция при повечето пациенти. Нормален
отговор към противогрипната ваксина е
установен в голямо рандомизирано проучване
с Аdalimumab (сравнен с плацебо), въпреки че
това рефлектира от факта, че ваксинацията е
направена само 1 седмица след лечението
[122].
Има малко данни за това какъв период трябва
да има от прекратяването на лекарствения
продукт до приложението на инактивирана
ваксина, за да се постигне оптимален
имунологичен отговор.
Препоръки: Употребата на биологични
продукти и ваксини
 Изискванията за ваксинации трябва да бъдат
преразгледани и дискутирани преди началото на











биологичната терапия в съответствие с
указанията на Здравното министерство.
Пациентите не трябва да получават живи или
живи атенюирани ваксини по-малко от 2
седмици преди, по време на и 6 месеца след
прекратяването на биологичната терапия.
Инактивираните ваксини са безопасни за
приложение едновременно с биологичната
терапия.
По възможност инактивираните ваксини трябва
да се прилагат 2 седмици преди започването на
терапията, за да се осигури оптимален имунен
отговор.
Клиницистите трябва да знаят, че TNF-α
монотерапията може да доlеде до редуциране на
хуморалния отговор към противогрипната
ваксина, както и че TNF-α антагонистите в
комбинация с Мethotrexate (само) могат да
доведат до редуциране на хуморалния отговор
към пневмококовата ваксина.
Пациентите трябва да бъдат информира ни
относно поставянето на пневмококова
ваксина и противогрипна ваксина ежегодно в
хода на биологичната терапия.

18. Как да назначаваме терапия?
18.1 Информирано съгласие на пациента
Пациентите
трябва
подробно
да
бъдатинформирани
относно
ползите
и
рисковете оттерапията с биологични средства.
Необходимо е да се получи писмено
информирано съгласие, като на пациента
трябва да бъде предоставено достатъчно време
за обмисляне на такова решение.
18.2 Предлечебна оценка и мониториране
Преди започване на терапия с биологични
средства, с оглед изключване на евентуални
противопоказания
за
провеждането,
се
препоръчва снемане на щателна анамнеза от
пациента, извършване на пълен физикален
преглед, кръвни тестове – ПКК с ДКК,
показатели за чернодробна и бъбречна
функция, хепатитни маркери (HBV, HCV),
автоантитела (ANA, antidsDNA), анализ на
урина (включително тест за бременност при
жени в детеродна възраст), Mantoux тест,
рентгенографско изследване на гръден кош и
ЕКГ.
Оценка на риска от туберкулоза при пациенти
с предстояща TNF-α терапия
Голяма роля при оценка на риска от туберкулоза
при пациенти, подложени на имуносупресивно
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лечение, имат IGRA тестовете (interferon gamma
®
release assay) – QuantiFERON -TB Gold (Cellestis
®
Ltd.Carnegie, Vic., Australia ) и T-SPOT .TB
(Oxford Immunotec, Abingdon, U.K.). Тези
тестове представляват in vitro тестове,
основаващи се на освобождаването на interferon
gamma при стимулация с Mycobacterium
tuverculosis-специфични антигени (ESAT-6,
CFP-10, TB7.7). QuantiFERON е по-евтин от T®
SPOT .TB, но се отличава с по-малка
чувствителност. Предимство на тези тестове
дава по-голямата им специфичност, поради
липсата на кръстосана реакция с BCG или
повечето
(но
не
всички)
атипични
микобактерии.
Те
са доказали своята
приложимост в идентифицирането на латентна
туберкулоза, но тяхното място в скринирането
на нискорискови индивиди е все още неясно.
Повторните туберкулинови кожни тестове могат
да доведат до усилено освобождаване на
interferon gamma in vitro, и оттук до фалшивопозитивен резултат.

18.3 Мониториране
Необходимо е проследяване за развитие на
туберкулоза по време на и до 6 месеца след
спиране на лечението с биологични продукти.
Към
високорисковите
пациенти
се
причисляват: скорошни имигранти от страни с
висока честота на заболяването, наркомани и
работещи във високорискова среда (затвори,
домове за бездомни), медицински персонал,
лица с рискови заболявания, като диабет,
хронична
бъбречна
недостатъчност,
хематологични
заболявания,
състояния,
изискващи продължителна употреба на
кортикостероиди или друга имуносупресивна
терапия, мастектомия/йеюноилеален байпас
[124].
Препоръки: Оценка и мониториране на
туберкулозата
 Предпочитани скринингови тестове преди
започване на лечение при пациенти, които не
провеждат имуносупресивна терапия остават
рентгенографското изследване на гръден кош и
Манту тестът.
 Туберкулиновият тест не е валиден при
пациенти, които вече са подложени на
имуносупресивна терапия (напр. Мethotrexate).
IGRA тестовете могат да се приложат в тези
®
случаи. T-SPOT .TB тестът показва по-голяма
чувствителност
при
пациенти
на
имуносупресивна терапия.
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 Пациенти, показващи признаци на туберкулоза
или с анамнеза за провеждано в миналото
лечение на туберкулоза, трябва да бъдат
насочени към специалист фтизиатър.
 Пациенти, чиито резултати показват наличие
на латентна туберкулоза, трябва да бъдат
оценени от гледна точка на риска и да се
включат на профилактично антитуберкулозно
лечение.
 Когато
е
показано
започване
на
антитуберкулозно лечение, пациентите трябва
да завършат 2-месечен курс на лечение, преди
да започнат биологичната терапия – или с
Isoniazid (пълен курс на лечение – 6 месеца),
или с Rifampicin плюс Isoniazid (пълен курс на
лечение – 3 месеца), или само с Rifampicin
(пълен курс на лечение – минимум 4 месеца).
 Необходимо е проследяване за развитие на
туберкулоза по време на и до 6 месеца след
спиране на лечението с биологични продукти,
особено при пациентите с висок риск.
 При
пациентите,
които
провеждат
биологична терапия за повече от 1 година и
показват негативни скринингови тестове за
туберкулоза при започването на терапията,
се препоръчва ежегодно извършване на
някой от достъпните IGRA тестове.

18.4 Как
пациентите
трябва
да
преминават от една терапия на
друга?
В практиката се налага превключване от
стандартна системна терапия към биологична
терапия, от една биологична терапия към друга
(същата или от друг клас) или от биологична
терапия към стандартна системна терапия.
Необходимо е да се направи пауза
(продължителността на която е дискутирана
по-долу) между приема на едно лекарствено
средство и този на друго, като по този начин
претерапевтичните изследвания се извършват
при минимална имуносупресия. По-често
обаче този период на превключване обхваща
последователно преминаване от една терапия
към друга без „изчистване“ или припокриване
между двете терапии, особено в случаите, при
които внезапното спиране на лечението е
свързано с риск от влошаване на заболяването.
Всички
цитирани
рандомизирани
контролирани
проучвания
изискват
прекратяване на стандартната системна
терапия за минимум 4 седмици и биологичната
терапия (за проучванията с Ustekinumab) за 3
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месеца преди започване на биологичнo
лечение.
В случаите, когато периодът на „изчистване“ е
невъзможен, трябва да се отбележи, че данните
относно безопасността на TNF-α инхибиторите
показват допълнителен риск от поява на
инфекция при едновременно приложение на
имуносупресори.
В
допълнение,
при
неуспешно лечение загубата на терапевтична
ефективност към дадено средство при
псориазис не е равнозначно на цялостна загуба
на фармакологична активност. Това се отнася
особено
за
превключването
от
една
биологична терапия на друга, имайки предвид
факта, че макар тези лечения да са таргетни,
последващите имунологични процеси са
сложни. Стандартното лечение трябва да бъде
рационализирано, когато това е възможно, и
спряно (или да се намали дозата) при
постигнане на терапевтичен отговор към
биологичното
лечение.
Едновременното
приложение на Methotrexate и TNF-α
антагонисти,
както
и
комбинираното
приложение на Etanercept и Acitretin, не е
свързано с повишена токсичност.
При преминаване от една биологична терапия на
друга биологична терапия е необходимо да се
избягва припокриването на терапиите. По
правило времето, необходимо за изчистването
на дадено лекарство от организма, се равнява на
4 пъти терминалният полуживот на това
лекарство
и
следователно
това
е
препоръчителният интервал между терапиите.

methotrexate ко-терапията може да бъде
продължена с минимална доза.
 Където спирането на стандартната системна
терапия е свързано с риск от изостряне или
дестабилизиране на болестта, употребата на
съпътстваща системна терапия трябва да се
рационализира по време на транзитния период
и да се спре в момента, в който се установи
терапевтичен ефект от биологичната терапия.
 Когато се преминава от една биологична
терапия на друга биологична, трябва да се
избягва наслагване, като препоръчителният
интервал е 4 пъти полуживотът на лекарството.

Препоръки: Преминаване от една терапия
на друга
 Стандартната терапия (с изключение на
methotrexate) трябва да бъде прекратена за 4
седмици преди започването на биологична
терапия, когато е възможно, за да се
минимализира рискът от инфекция и да се
установи тежестта на заболяването преди
започване на лечението. Когато е необходимо,

19. Биологични продукти –
лабораторен контрол

18.5 Какви
са
индикациите
за
прекратяване на терапията?
Терапията трябва да бъде преустановена при
липса на адекватен терапевтичен отговор или
при невъзможност за запазване на този
терапевтичен ефект.
Спирането на лечението е показано също така
при следните случаи:
Сериозен страничен ефект, като например
неоплазии (с изключение на немеланомни
кожни
тумори),
тежка
лекарствена
токсичност, тежка интеркурентна инфекция
(временно прекратяване).
Бременност (временно прекратяване).
Планови хирургични интервенции.

Необходимите
лабораторни
изследвания,
които трябва да бъдат назначавани по време на
лечение с infliximab, etanercept, adalimumab,
ustekinumab и secukinumab и тяхната честота са
представени в таблици 9, 10, 11, 12, 13.
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Таблица 9. Infliximab – лабораторен контрол
Преди лечението

2 седм.

6 седм.

След 6 с., преди
всяка инфузия

ПКК и ДКК

x

x

Х

х

Чернодробни ензими

x

х

Х

х

Серумен креатинин

x

х

Х

х

Урина (седимент)

x

х

Х

х

Тест за бременност (урина)

x

х

Х

х

СУЕ/CRP

x

х

Х

х

HBV/HCV

x

HIV

x

Преди
лечението

4 седм.

12 седм.

След 12 с., на
всеки 3 мес.

ПКК и ДКК

x

x

Х

х

Чернодробни ензими

x

х

Х

х

Серумен креатинин

x

х

Х

х

Урина (седимент)

x

х

Х

х

Тест за бременност (урина)

x

х

Х

х

СУЕ/CRP

x

х

Х

х

HBV/HCV

x

HIV

x

Преди лечението

4 седм.

12 седм.

След 12 с., на
всеки 3 мес.

ПКК и ДКК

x

x

х

х

Чернодробни ензими

x

х

х

х

Серумен креатинин

x

х

х

х

Урина (седимент)

x

х

х

х

Тест за бременност (урина)

x

х

х

х

СУЕ/CRP

x

х

х

х

ПАРАМЕТРИ

Таблица 10. Etanercept – лабораторен контрол
ПАРАМЕТРИ

Таблица 11. Adalimumab – лабораторен контрол

ПАРАМЕТРИ
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HBV/HCV

x

HIV

x

Таблица 12. Ustekinumab – лабораторен контрол
След 4 седм., на всяка
12-та седм.

Преди лечението

4 седм.

ПКК и ДКК

x

x

х

Чернодробни ензими

x

х

х

Серумен креатинин

x

х

х

Урина (седимент)

x

х

х

Тест за бременност (урина)

x

х

х

СУЕ/CRP

x

х

х

HBV/HCV

x

HIV

x

ПАРАМЕТРИ

Таблица 13. Secukinumab – лабораторен контрол

ПАРАМЕТРИ*

Преди лечението

ПКК и ДКК

x

Чернодробни ензими

x

Серумен креатинин

x

Урина (седимент)

x

Тест за бременност (урина)

x

СУЕ/CRP

x

HBV/HCV

x

HIV

x

*Лабораторен контрол след започване на терапията със secukinumab – според преценката на лекуващия лекар.
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