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

ОБНОВЕНИ СА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ACP ЗА ЛЕЧЕНИЕ 

НА ОСТЕОПОРОЗАТА 

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

 

Текущите препоръки на Американската колегия на лекарите (ACP) за 
обновяване на препоръките за лечение на остеопороза, са подкрепени 
и от Американската академия на семейните лекари (AAFP). Последните 
промени са били направени през 2008 година. 

 

 
Източник: https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-
LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-
2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews 

 

Ключовите положения са следните: 

1. На жените, които знаят, че имат остеопорозата, се препоръчва лечение с 
алендронат, ризедронат, золедронова киселина или деносумаб за 
понижаване на риска от фрактури на бедрото и гръбнака. 

2. Препоръчваната продължителност на терапията за жени, е 5 години. 

3. За мъжете с клинически доказана остеопороза се препоръчва лечение с 
бисфосфонати за намаляване на риска от фрактури на гръбначния стълб. 

4. Не се препоръчва контрол на плътността на костната тъкан в 
продължение на 5-годишен период на лечение на остеопораза при жени. 

https://bz.medvestnik.ru/nosology/Osteoporoz.html?utm_source=clinicalguidelines
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Alendronovaya-kislota.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Rizedronovaya-kislota.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Zolendronovaya-kislota.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Denosumab.html?utm_source=mnn
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5. Не се препоръчва менопаузална терапия с естрогени, с естроген в 
комплекс с прогестерон или ралоксифен при лечение на остеопороза при 
жени. 

6. На клиницистите се препоръчва да взимат самостоятелно решение за 
необходимостта от лечение на жени на 65 и повече години с остопения в 
зависимост от предпочитанията на пациента, рискът от фрактури, 
ползите и вредите, разходите за лечение. 

 

 

 

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

ПРЕПОРЪКИ ЗА СКРИНИНГ НА КОМОРБИДНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА С ПСОРИАЗИС 

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

 

Рутинният скрининг при деца с псориазис помага да се открият 
факторите, повишаващи риска от съпътстващи заболявания. 

 

 
Източник: https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-
LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-
2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews 

 

Тук са представени само нормите при наднормено тегло и псориатичен 
артрит. 

Наднормено тегло или затлъстяване: скринингът се провежда, като се 
започне от двегодишна възраст и се прилага индексът за телесна маса. 

https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Raloksifen.html?utm_source=mnn
https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews
https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews
https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews
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Псориатичен артрит: 

♦ целенасочено изследване на органите и системите, включително 
физикалн изсследване; 

♦ особености на псориатичния артрит при деца: болка и/или оток на една 
и повече стави, дактилит, скованост в ставите след почивка или сън. 

 

 

 

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

НПВЛ ПОВИШАВАТ РИСКА ОТ ОСТЪР ИНФАРКТ НА 
МИОКАРДА. ПОЗНАТО... И ВСЕ ПАК 

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

 

Мнозинството хора с ревматоидни заболявания в България знаят, че 
приема на всякаква доза нестероидно противовъзпалително лекарство 
(НПВЛ) в течение на една седмица, месец или по-дълъг период, е свързан 
с повишаване на риска от инфаркт на миокарда. 

 

 
Източник: https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-
LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-
2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews 

 

https://bz.medvestnik.ru/nosology/Ostryi-infarkt-miokarda-s-podemom-segmenta-ST-elektrokardiogrammy.html?utm_source=clinicalguidelines
https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews
https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews
https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews
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Рискът е най-голям в течение на първия месец от приема на НПВЛ и при 
приема на високи дози от лекарствата. При използването им за по-дълъг 
период се оказва, че рискът не превишава този, свързан с кратка 
продължителност на приема. 

Това са показали резултатите от кохортно изследване, публикувано в BMJ. 
Изследвани са били 446 763 пациенти, приемащи целекоксиб, ибупрофен, 
диклофенак, напроксен или рофекоксиб (търговското му име е ова е Vioxx 
и след множество инциденти е бил изтеглен от пазара). 

Учените са установили, че при прием само в продължение на седем дни 
вероятността да се повиши риска от инфаркт на миокарда е била 92% за 
целекоксиб, 97% за ибупрофен и 99% за диклофенак, напроксен и 
рофекоксиб. 

Това е един от сериозните проблеми, с които се сблъскват хората с 
ревматоидни заболявания. От една страна е силната хронична физическа 
болка, която след време сама се превръща в болест и изисква лечение. От 
друга страна са заплахите от странични – често доста сериозни и опасни – 
инциденти, които могат да нанесат сериозни и трайни увреждания на 
организма.  

 

 

 

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

ВНИМАНИЕ ДИАБЕТИЦИ:  

FDA ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА НАЛИЧИЕ НА РИСК ОТ 
АМПУТАЦИЯ ПРИ ПРИЕМ НА КАНАГЛИФЛОЗИНИ 

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

 

Агенцията предупрежда-
ва за наличието на риск от 
ампутация на стъпалото и 
крака при прием на кана-
глифлозин, използван 
при лечение на захарен 
диабет – 2 тип. 

Финалните резултати от 
две клинични изследва-
ния са показали, че ам-
путации на стъпалото и 

http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1909
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Celekoksib.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Ibuprofen.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Diklofenak.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Naproksen.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Ibuprofen.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Diklofenak.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Naproksen.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Kanagliflozin.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Kanagliflozin.html?utm_source=mnn
https://bz.medvestnik.ru/nosology/Saharnyi-diabet.html?utm_source=clinicalguidelines
https://bz.medvestnik.ru/nosology/Saharnyi-diabet.html?utm_source=clinicalguidelines
https://www.medvestnik.ru/content/news/FDA-preduprejdaet-o-riske-amputacii-nijnih-konechnostei-na-fone-priema-protivodiabeticheskogo-preparata.html
https://www.medvestnik.ru/content/news/FDA-preduprejdaet-o-riske-amputacii-nijnih-konechnostei-na-fone-priema-protivodiabeticheskogo-preparata.html
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крака са се случвали приблизиетлно два пъти по-често при пациенти, 
приемащи канаглифлозин в сравнение с плацебо групата. 

Ескпертите на FDA препоръчват на лекарите и пациентите преди да 
включват лекарството в терапетвтичния план и действия да оценят 
факторите, повишаващи риска от ампутации. Сред тях са: предшестваща 
ампутация, заболявания на периферните съдове, невропатия и синдром 
на диабетното стъпало. Освен това се препоръчва да се провежда 
мониторинг на пациентите, лекуващи се с канаглифлозин и при развитие 
на усложнения веднага да се прекрати терапията. 

 

 

 

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

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ МНОГО ВРЕМЕ НАСАМ Е ОДОБРЕН 
ПРЕПАРАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА 

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

 

За последните 20 години FDA за първи път одобрява препарат за лечение 
на АЛС. 

 

 
Източник: https://www.medvestnik.ru/content/articles/Vozvrat-k-celevym-znacheniyam-HS-
LPNP-i-drugie-novosti-mirovoi-mediciny-mai-
2017.html?utm_campaign=letternews_2017.06.10&utm_medium=letter&utm_source=letternews 

 

https://bz.medvestnik.ru/classify/mnn/Kanagliflozin.html?utm_source=mnn
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Първоначално разработката Radicava (edaravone), клиническите 
изследвания и одобрението на лекарството са се случили в Япония.  

Radicava се въвежда венозно ежедневно в продължение на 14 дни с 
последващ 14-дневно прекъсване. По-нататък схемата се състои от 10 дни 
инжекции с 14-дневно прекъсване. 

 

─────────────────────────────────── 

 

 

 

 

Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат 
към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с 
дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цвета 
на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще 
започнат да питат. Тогава им дайте книга. 

Дейвид Полис 

http://ladyzone.bg/article/za-doma/semeistvo/33-veliki-misli-za-znanieto-uchilishteto-uchitelite-i-
knigite.html?p=3 

 

Ако си мислите, че образованието е скъпо, пробвайте с невежеството.  

Дерек Бок 

http://www.highviewart.com/cvetno/30-madri-misli-za-znanieto-uchilishteto-uchitelite-6259.html 

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm557102.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://ladyzone.bg/article/za-doma/semeistvo/33-veliki-misli-za-znanieto-uchilishteto-uchitelite-i-knigite.html?p=3
http://ladyzone.bg/article/za-doma/semeistvo/33-veliki-misli-za-znanieto-uchilishteto-uchitelite-i-knigite.html?p=3

