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───────────────────────────────────────────────── 

ПОСЛЕДНИ НОВОСТИ В МЕДИЦИНАТА И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

───────────────────────────────────────────────── 

 

───────────────────────────────────────────────── 

Нова класификация TNM 8-а редакция ще влезе в сила от 1 

януаря 2018 г. 

───────────────────────────────────────────────── 

Американският обединен комитет по изучаване на рака (AJCC) е 

преразгледал класификационната система TNM. Нейната последна 

актуализация на определянето на стадиите на туморите е бил направен през 

2009 году. Промените влизат в сила от 1 януари 2018 г. на територията на 

САЩ. 

 

 

Системата TNM, съществуваща от 1959 

г., се е придържала към принципа за опи-

сание на анатомическото разпростране-

ние на пораженията: първичен тумор (T), 

регионални лимфни възли (N), далечни 

метастази (M). Експертна група на AJCC 

е стигнала до извода, че успехите в мо-

лекулярната биология, лабораторната 

диагностика и другите области на меди-

цината, са поставили под съмнение съ-

ществуването на изключително анато-

мичния подход при определянето на ста-

диите на новообразуванията. Неанато-

мическите фактори, като геномни про-

фили и молекулярни мишени, са станали 

важни за идентификацията на групите 

пациенти с различни молекулярни хара-

ктеристики, прогнози и подходи на лече-

ние. Експертите са признали, че съвре-

менната класификация 8-а ревизия тря-

бва да базира на анатомически фактори 

TNM с необходимост от включване на 

биологически маркери. 
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Доколкото стадия на развитие на он-

кологическото заболяване е основа на 

протокола за лечение, ще бъдат вне-сени 

изменения в протокола на всяко 

заболяване, които днес са повече от 60. 

 

 

Източник: Елена Воронина, Нелли Хамзина (2017) ТОП-11 новостей мировой медицины 

марта 2017 года. https://www.medvestnik.ru/content/articles/TOP-11-novostei-mirovoi-

mediciny-marta-2017-

goda.html?utm_source=letternews&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2017.04

.13&utm_campaign=clinical_case_2017.03.16&utm_content=letter&utm_medium=letter&ut

m_source=letternews 

 

https://www.medvestnik.ru/directory/persons/Elena-Voronina.html
https://www.medvestnik.ru/directory/persons/Nelli-Hamzina.html
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───────────────────────────────────────────────── 

ILAE е обновила класификацията на епилепсията 

───────────────────────────────────────────────── 

Международната лига за борба против епилепсията (ILAE) е обновила 

класификацията на заболяването, действуща от 1989 година. Новата 

класификация на епилепсията представлява система на множество 

равнища. Отправната й точка е типа пристъп. 

 

 

 

Ключовите промени са свързани със 

следното. 

(1) Новата система за класификация 

съдържа три равнища на диагностика: 

Първо равнище: тип пристъп (обозна-

чава началото на пристъпа) – фокален, 

генерализиран, неизвестен. Второ рав-

нище: тип епилепсия – фокална, генера-

лизирана, комбинирана (генерализирана 

и фокална) и неизвестна. Трето равни-

ще: епилептичен синдром. 

(2) Етиологическата диагноза трябва да 

се разглежда на всеки етап от диагнос-

тиката, коет може да доведе до същест-

вени изменения в лечението. Епилепсия-

та е разделена на шест етиологически 

категории: структурна, генетическа, ин-

фекциона, метаболическа, имуная, с не-

известен етиологически фактор. 

Останалите 4 новости се отнасят до 

употребата и прилагането на различни 

термини. За повече информация виж 

източника. 

 

Източник: Елена Воронина, Нелли 

Хамзина (2017) ТОП-11 новостей мировой 

медицины марта 2017 года. 

https://www.medvestnik.ru/content/articles/T

OP-11-novostei-mirovoi-mediciny-marta-

2017-

goda.html?utm_source=letternews&utm_medi

um=letter&utm_campaign=letternews_2017.0

4.13&utm_campaign=clinical_case_2017.03.1

6&utm_content=letter&utm_medium=letter&

utm_source=letternews 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13709/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epi.13709/pdf
https://www.medvestnik.ru/directory/persons/Elena-Voronina.html
https://www.medvestnik.ru/directory/persons/Nelli-Hamzina.html
https://www.medvestnik.ru/directory/persons/Nelli-Hamzina.html
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───────────────────────────────────────────────── 

Нови резонансни клинични изследвания в кардиологията 

───────────────────────────────────────────────── 

От 17 до 19 март 2017 г. във Вашингтон се е състояла Научна сесия на Аме-

риканската колегия на кардиолозите (American College of Cardiology/ACC). 

На нея са били представени няколко резонансни клинически изследвания. 

 

 

 

1. FOURIER 

В изследването са били оценявани 

ефективността и безопасността на ин-

хибитора PCSK9 – нов клас препа-

рати за понижаване на холестерина. 

Назначаването на еволокумаб (ин-

хибитор PCSK9) в допълнение към 

лечението със статини с умерена и 

висока интензивност е довело до зна-

чително снижаване на холестерина 

ЛПНП (ХС-ЛПНП) и 15% намаление 

на комбинирания риск от инфаркт на 

миокарда, инсулт, сърдечно-съдова 

смърт, коронарна реваскуларизация и 

хоспитализация с нестабилна стено-

кардия след 22 месеца след сравне-

нието с групата, получавала плацебо 

(p < 0,001). При пациентите, получа-

вали еволокумаб, е отбелязан значи-

телно по-нисък риск от развитие на 

инфаркт на миокарда (р < 0,001), ин-

султ (P = 0,01) и реваскуларизация на 

коронарните артерии (p < 0,001), а 

също отсътствие на съществени раз-

личия между групите за сърдечно-

съдова смърт или смърт от всяка 

причина. 

Изследването FOURIER е било про-

ведено в 49 страни по света, в 1242 

центрове са били включени 27 564 

пациенти (75% мъже на средна въз-

раст 63 г.), при които изходните 

равнища на ХС-ЛПНП са били не по-

малко от 70 мг/дл (средно 92 мг/дл). 

Пациентите са били рандомизирани 

за получаване на подкожна инжекция 

еволокумаб (13 784 пациенти) или 

плацебо (13 780 пациенти). Средният 

период на наблюдение е бил 2,2 го-

дини. 

Понижаването на ХС-ЛПНП в гру-

пата лица, приемали еволокумаб 

спрямо плацебо групата е било 59% 

(р < 0,001). При 87% от участниците в 

групата, ползвала лекарството, е от-

http://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Atorvastatin.html
http://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/03/10/19/18/fri-9am-fourier-further-cv-outcomes-research-with-pcsk9-inhibition-in-elevated-risk-patients-acc-2017?w_nav=LC
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белязано намаляване на ХС-ЛПНП до 

равнища под 70 мг/дл, при 42% до 

равнища под 25 мг/дл. 

Рискът от смъртносен или нефатален 

инфаркт на миокарда и инсулт, е на-

малял с 19% за първата година, а с 

увеличаване на клиничните ползи в 

края на третата година, снижаването 

на риска е достигнало до 33%. 

 

 

2. EINSTEIN CHOICE 

При едногодишно изследване на 

действието на препарата риварокса-

бан 20 мг или 10 мг, е установено, че 

той е бил по-ефективен, отколкото 

аспирин за дългосрочна профилак-

тика на рецидиви на венозна тром-

боемболия (ВТЕ) без увеличаване на 

риска от кръвотечене. 

В изследването са били включени 3 

365 пациенти с тромбоза на дълбо-

ките вени и тромбоемболия на бело-

дробната артерия. 

След 1 година честотата на фаталните 

и нефаталните рецидиви от ВТЕ е 

била 1,5%, 1,2% и 4,4% съответно при 

прием на ривароксабан 20 мг, рива-

роксабан 10 мг и аспирин. Честотата 

на обширните кръвотечения е била 

съответно 0,5%, 0,4% и 0,3%. Рискът 

от кръвотечение бил числено по-го-

лям при прием на ривароксабан 20 мг 

на ден, но статистически незначим. 

 

 

3. VISION study 

В проспективно кохортно изследване 

в 23 центра на 13 страни, са били 

включени 21 790 пациенти на възраст 

45 и повече години, хоспитализирани 

по повод на извънсърдечна хирурги-

ческа интервенция. 

Сред пациентите, преживели подобна 

интервенция, пиковото равнище на Т-

тропонина на кръвта е ≥20 нг/л и аб-

солютното изменение на Т-тропони-

на в продължение на първите три дни 

след операцията е ≥5 нг/л и е в зна-

чителна степен свързан с 30-дневната 

след операцията смъртност. 

Подобен изход е наблюдаван при 

1,4% от пациентите. Многофактор-

ният анализ е показал, че равнище на 

Т-тропонина ≥ 20 нг/л се е срещал при 

24% от пациентите и е бил свързан с 

високата 30-дневна леталност.  

Високото равнище на Т-тропонина в 

кръвта може да идентифицира паци-

енти с увреждане на миокарда след 

извънсърдечни хирургически интер-

венции. 

 

Източник: Елена Воронина, Нелли 

Хамзина (2017) ТОП-11 новостей 

мировой медицины марта 2017 года. 

https://www.medvestnik.ru/content/articles

/TOP-11-novostei-mirovoi-mediciny-

marta-2017-

goda.html?utm_source=letternews&utm_m

edium=letter&utm_campaign=letternews_

2017.04.13&utm_campaign=clinical_case

_2017.03.16&utm_content=letter&utm_m

edium=letter&utm_source=letternews 

 

http://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Rivaroksaban.html
http://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Rivaroksaban.html
http://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Acetilsalicilovaya-kislota.html
http://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/03/15/10/18/mpt-high-troponin-t-levels-acc-2017
https://www.medvestnik.ru/directory/persons/Elena-Voronina.html
https://www.medvestnik.ru/directory/persons/Nelli-Hamzina.html
https://www.medvestnik.ru/directory/persons/Nelli-Hamzina.html


───────────────────────────────────────────────── 

IN BREVIS 

───────────────────────────────────────────────── 

ДЪЛГИЯТ ПЪТ ДО РАБОТНОТО 

МЯСТО ПРЕДИЗВИКВА 

СЕРИОЗНО ПСИХИЧНО 

НАТОВАРВАНЕ. 

Експерти от Федералния Институт за 

Демографски Изследвания в Герма-

ния предупреждават, че дългия път до 

работното място и до дома, влияят не-

гативно върху психиката и самочув-

ствието. Смята се, че около 60% от 

германците отиват на работа, като ид-

ват от друго населено място.  

Специалистите предупреждават, че за 

16 години (2000 г. до 2015 г.) е на-

растнал с 21% относителния дял на 

работещите, преодоляващи дълги 

разстояния до работното си място. 

Освен това се е увеличило и средното 

разстояние – средно то 14,6 км през 

2000 г. на 16,8 км през 2015 г. 

 

Източник: Deutsche Welle/Rynek Zdrowia (2017) Niemcy: długa droga do pracy dużym 

obciążeniem psychicznym. http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/niemcy-dluga-droga-

do-pracy-duzym-obciazeniem-psychicznym,171663,10.html 

 

& 

БИСФЕНОЛ S НАСЪРЧАВА 

РАЗВИТИЕТО НА РАК НА 

ГЪРДАТА 

Bisfenol S, който е заместител на 

bisfenolu A, може да повиши равни-

щето на агресивност на рака на гърди-

те. Това са показали изследвания, 

чиито резултати са били публично 

обявени по време 99-та годишна 

среща на Американското Ендокрино-

логическо Дружество (ENDO 2017), 

състояла се Орландо (САЩ). 

 

Източник: PAP/Rynek Zdrowia (2017) Badania: bisfenol S sprzyja rozwojowi raka piersi. 

http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-bisfenol-s-sprzyja-rozwojowi-raka-

piersi,171667,11.html 

 

 

http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/niemcy-dluga-droga-do-pracy-duzym-obciazeniem-psychicznym,171663,10.html
http://www.rynekzdrowia.pl/po-godzinach/niemcy-dluga-droga-do-pracy-duzym-obciazeniem-psychicznym,171663,10.html
http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-bisfenol-s-sprzyja-rozwojowi-raka-piersi,171667,11.html
http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/badania-bisfenol-s-sprzyja-rozwojowi-raka-piersi,171667,11.html

