СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени в резултат на обществено обсъждане
на проект на Наредба за изменение и допълнение на фармако-терапевтично ръководство по ревматология, прието с
Наредба № 14/14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология, обн. в ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.
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„АБВИ“ ЕООД

Предложение/Мнение
Предложение за допълнение на фармако-терапевтивното ръководство по
ревматология, отразено в кратката характеристика на лекарствения продукт
RINVOQ (upadacitinib), prolonged-release tablet, 15mg, pack 28 – предлага се да се
разгледа
и
отрази
в
част
I
„Възпалително-ставни
заболявания“, Анкилозиращ спондилоартрит (по МКБ код М45) анкилозиращ спондилит и псориатичен артрит (по МКБ код М07), както следва:

RINVOQ (upadacitinib)
Анкилозиращ спондилит
RINVOQ е показан за лечение на активен анкилозиращ спондилит при
възрастни пациенти с недостатъчен отговор към конвенционалната терапия.
Препоръчителната доза упадацитиниб е 15 mg веднъж дневно.
Ефикасността и безопасността на упадацитиниб 15 mg веднъж дневно са
оценени в рандомизирано, двойносляпо, многоцентрово, плацебо-контролирано
проучване при пациенти на възраст 18 години или повече с активен
анкилозиращ спондилит въз основа на Индекса за активност на заболяването
анкилозиращ спондилит по Бат (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity
Index, BASDAI) ≥ 4 и резултата за Оценка на пациента на общата болка в гърба
(Patient’s Assessment of Total Back Pain) ≥ 4. Проучването включва дългосрочно
продължение до 2 години.
Лечението с упадацитиниб 15 mg води до подобрения на отделните ASAS
компоненти (глобална оценка на пациента на активността на заболяването,
оценка на общата болка в гърба, възпаление и функция) и други измерители на
активността на заболяването, включително hsCRP, на седмица 14 в сравнение с
плацебо. Ефикасността на упадацитиниб 15 mg е доказана независимо от
оценените подгрупи, включително пол, изходен BMI, продължителност на
симптомите на AS и изходен hsCRP.
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Мотиви

Фармако-терапевтичното
ръководство е допълнено в
част
I
„Възпалителноставни заболявания“, в
разделите:
- „Анкилозиращ
спондилоартрит“ и
„Псориатичен
артрит“

Псориатичен артрит
RINVOQ е показан за лечение на активен псориатичен артрит при възрастни
пациенти с недостатъчен отговор или непоносимост към едно или повече
модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARD). RINVOQ може
да се използва като монотерапия или в комбинация с метотрексат.
Препоръчителната доза упадацитиниб е 15 mg веднъж дневно.
Ефикасността и безопасността на упадацитиниб 15 mg веднъж дневно са
оценени в две рандомизирани, двойнослепи, многоцентрови, плацебоконтролирани фаза 3 проучвания при пациенти на възраст 18 години или повече
с умерен до тежък активен псориатичен артрит.
И в двете проучвания се наблюдават консистентни отговори при монотерапия
или в комбинация с метотрексат за първичните и основните вторични крайни
точки.
Ефикасността на упадацитиниб 15 mg е доказана независимо от оценените
подгрупи, включително изходен BMI, изходен hsCRP и брой на предходните
небиологични DMARDs (≤ 1 или > 1).

проф.д-р Мария
Панчовска, дм

В допълнение е приложена кратка характеристика на лекарствения продукт.
Съобразно посочен в медицинската платформа Ваш адрес за предложения и
препоръки относно фармако-терапевтичното ръководство по ревматология, след
като се запознах бих отбелязала следното за синдрома на Sjogren /стр.110 и
нататък/:
1. Ръководството с включените препоръки за лечение е много навременно , вече
имаме нови степени на познанието, вече сме в нова ера на познанието.
2. На няколко места в текста, посочено за контрол над болестта, се изброяват
златните соли , паралелно с добре известни и утвърдени лекарства .
Така ли е наистина или с повторението неволно се създава внушение за
специално място на златните соли в контрола над синдрома на Sjogren?
3. Симптоматичното лечение на ,,сухия синдром'' е представено подробно, както
с добре известни препарати , така и с все още нерегистрирани в страната ни
медикаменти и добавки.
4. Относно биологичните средства като терапевтична опция има само
едно изречение , че се прилагат при синдрома на Sjogren.
Моето предложение е да се посочат кои биологични лекарства понастоящем
се прилагат, при какви индикации, в какви дози 5.Уместно би било се споменат

Приема се

Фармако-терапевтичното
ръководство е допълнено в
част
II
„Системни
заболявания
на
съединителната тъкан“, в
раздел
„Синдром
на
Сьогрен“,
в
частта
„Лечение“,
като
е
допълнена
т.
7
„Модулатори
на
биологичния отговор“.

също
експериментални терапии.
Значимостта на биологичната терапия и нейната насоченост
спрямо популацията на В-клетките , се определя от 20 и повече пъти повисокия риск
за развитие на Неходжкинови лимфоми при пациентите със
синдром на Sjogren. В този смисъл текста за биологичната терапия ,
конкретните биологични средства, същността на имунния мониторинг в хода на
биологичното лечение , предлагам като уместно да се разшири.
Приемете и предайте на целия екип моите поздравления за подготвеното
ръководство!
21.04.2021 г.
ГАЛИНА СТОЕВА: /П/
Главен секретар на НСЦРЛП

