СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания,
обн. в ДВ, бр. 95 от 2019 г., доп. ДВ, бр. 87 от 2020 г.)
Участник в
Приема/
Мотиви
общественото
Предложение/Мнение
не приема
обсъждане
предложението
„ТАКЕДА България“ ЕООД
Елина Русева

В срока за изпращане на становища относно публикувания на страницата
на НСЦРЛП проект на наредба за промяна на ФТР по гастроентерология,
„Такеда България” ЕООД изразява следното становище:
Съгласно § 1, т. 2.2. и т. 3.2. от проекта, в т. 2.4.3. и съответно т. 3.4.3. от
сегадействащото ФТР се добавя следният текст: „При пациенти, при които
има субоптимален отговор към терапията, има доказана полза от
увеличаване на дозата чрез повишаване честотата на аплициране или
увеличаване на дозата за период от време по преценка на лекуващият
гастроентеролог и индивидуалния отговор на пациента“.
По този начин се предвижда възможност за интензифициране
(увеличаване) на дозата само на единия вид биологична терапия - АнтиTNF. Същевременно, съгласно КХП на анти-интегриновата терапия
(vedolizumab), подобно увеличаване е възможно и за нея – виж. Т. 4.2. от
КХП и по-конкретно текста: „При някои пациенти, при които има
намаляване на отговора, може да има полза от повишаване на честотата на
прилагане на ведолизумаб интравенозно300 mg до веднъж на всеки 4
седмици".
КХП е налична тук: https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/entyvio-epar-product-information_bg.pdf
С оглед на горното и с цел осигуряване на равнопоставено позициониране
на двата вида биологични терапии и достъп на пациента до всяка от тях
съгласно преценката на лекуващия лекар, се предлага в текста за
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увеличаване на дозата, включен в проекта, да се добави следното
изречение: „Същото се отнася и в случаите на субоптимален отговор
към терапия с анти-интегрини“. Или с други думи, предлага се текстът,
който ще бъде добавен в т. 2.4.3. и т. 3.4.3. от ФТР, да бъде променен,
както следва:

характеристика
лекарствения
продукт.

на

„При пациенти, при които има субоптимален отговор към
терапията, има доказана полза от увеличаване на дозата чрез
повишаване честотата на аплициране или увеличаване на дозата за
период от време по преценка на лекуващият гастроентеролог и
индивидуалния отговор на пациента. Същото се отнася и в случаите
на субоптимален отговор към терапия с анти-интегрини“.

Джонсън
&
Джонсън В рамките на периода за обществена консултация се правят предложения за
актуализиране на ФТР за лечение на гастроентерологичните заболявания,
България ЕООД
свързани с включване на лекарствения продукт с международно непатентно
наименование (INN) Ustekinumab към лекарствената терапия при болест на Крон
Упълномощен
представител на Janssen- (БК) и Улцерозен колит, както следва:
Cilag International NV,
В раздел V. “Хронични въпалитени заболявания на червото (ХВЗЧ)” в т. 2
Белгия
„Болест на Крон“ се предлагат следните допълнения:
Д-р Галина Петкова –
Тодорова
1. В т. 2.4.1.5. „Биологични средства“ да се добави следния текст:
„- инхибитори на IL12/23
Ustekinumab – Първоначална (индукционна) доза: единична интравенозна доза,
основаваща се на телесното тегло:
Телесно

тегло

на Препоръчителна дозаa
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флакони
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пациента към момента
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≤ 55 kg
260 mg
> 55 kg до ≤ 85 kg
390 mg
> 85 k
520 m

Ustekinumab 130 mg
2
3
4

Приблизително 6 mg/kg.
Поддържаща доза: 90 mg Ustekinumab, приложени подкожно 8 седмици след
интравенозната доза, след което се препоръчва приложение през 12 седмици.
Пациенти, които не се повлияват достатъчно до 8 седмици след първата
подкожна доза, може да получат втора подкожна доза в този момент.
Пациенти, при които има загуба на отговор при прилагане през 12 седмици,
може да имат полза от повишение на честотата на приложение през 8
седмици.
Впоследствие дозата може да се прилага на пациентите през 8 седмици или през
12 седмици въз основа на клинична преценка.
Трябва да се помисли за преустановяване на лечението при пациенти, които не
показват данни за терапевтична полза 16 седмици след i.v. индукционна доза или
16 седмици след преминаване към прилагане на поддържаща доза през 8 седмици.
Приложението на имуномодулатори и/или кортикостероиди може да продължи
по време на лечението с Ustekinumab. При пациентите, които са се повлияли от
лечението с Ustekinumab, приложението на кортикостероиди може да се
намали или да се преустанови в съответствие със стандартните грижи.“
a

2. В т. 2.4.2.1.2. „С умерено изразена активност“ в изреченията:
a. „Анти-TNF терапия или анти-интегринови - алтернатива при активност и
стероидна зависимост, рефрактерност или непоносимост.“ след антиинтегринови
да се добави „или анти IL12/23” : „Анти-TNF терапия или анти-интегринови или
анти IL12/23 - алтернатива при активност и стероидна зависимост,
рефрактерност или непоносимост.“
b. „Ефективен метод за минимизиране на КС терапия е ранното включване на
анти-TNF/ анти-интегринови препарати.“ след анти-интегринови да се добави
„/анти IL12/23”: „Ефективен метод за минимизиране на КС терапия е ранното
включване на анти-TNF/ анти-интегринови препарати/анти IL12/23.“
3. В т. 2.4.2.1.3. „Тежка активна БК“ в изречението „При релапс и активност на
заболяването - анти-TNF/анти-интегринови лекарствени продукти с или без
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имуномодулатор.“ след анти-интегринови да се добави „/анти IL12/23”: „При
релапс и активност на заболяването - анти-TNF/анти-интегринови/анти
IL12/23 лекарствени продукти с или без имуномодулатор.“
4. В т. 2.4.2.2. “БК с локализация в колона” в изреченията:
a. “Релапс или рецидив - терапия на избор е анти-TNF/анти-интегринови
препарати със или без имуномодулатор, при умерена или тежко изразена
активност на заболяването.” след анти-интегринови да се добави „/анти IL12/23”:
“Релапс или рецидив - терапия на избор е анти-TNF/антиинтегринови/анти
IL12/23 препарати със или без имуномодулатор, при умерена или тежко
изразена активност на заболяването.”
b. “При продължаващи симптоми въпреки КС ( със или без имуномодулатор),
и активност-анти -TNF / анти-интегринова терапия.” след анти-интегриновa да се
добави „/анти IL12/23”: “При продължаващи симптоми въпреки КС (със или без
имуномодулатор), и активност-анти -TNF / анти-интегринова/анти IL12/23
терапия.”
5. В т. 2.4.2.3. „БК с разпространено тънкочревно засягане“ в изречението
„АнтиTNF/анти-интегринови с или без азатиоприн при релапс, умерена или тежка
активност на заболяването.“ след анти-интегринови да се добави „/анти IL12/23”:
„Анти-TNF/анти-интегринови/анти IL12/23 с или без азатиоприн при релапс,
умерена или тежка активност на заболяването.“
6. В т. 2.4.2.4.“ БК, засягаща хранопровода, стомаха и дуоденума“ в зречението
„Анти TNF/анти-интегринови препарати -за тежки или рефрактерни случаи.“ след
анти-интегринови да се добави „/анти IL12/23”: „АнтиTNF/антиинтегринови/анти IL12/23 препарати - за тежки или рефрактерни случаи.“
7. В т. 2.4.3. „Лечение според естествения ход“, втори абзац в изречението
„Антиинтегриновите лекарствени продукти се прилагат при неотговорили, респ.
нетолериращи предходна терапия, вкл. анти-TNF препарати.“ след
антиинтегриновите да се добави „/анти IL12/23”: „Анти-интегриновите/анти
IL12/23 лекарствени продукти се прилагат при неотговорили, респ.
нетолериращи предходна терапия, вкл. анти-TNF препарати.“
8. В т. 2.4.4. „Лечение на релапса“ в изречението „При ранен релапс –
имуномодулатор, ако той е умерен или тежък - анти-TNF/анти-интегринова
терапия.“ след анти-интегринова да се добави „/анти IL12/23”: „При ранен релапс
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9. В т. 2.4.5. „Рефрактерна на КС БК“ в изречението „Активна БК, рефрактерна
на КС - анти-TNF/анти-интегринови с или без имуномодулатори (тиопурини или
метотрексат).“ след анти-интегринови да се добави „/анти IL12/23”: „Активна
БК, рефрактерна на КС - анти-TNF/анти-интегринови/анти IL12/23 с или без
имуномодулатори (тиопурини или метотрексат).“
10. В т. 2.4.6.1.2. „При релапс“ в изреченията:
a. „При зависимост от КС - тиопурини или метотрексат с или без антиTNF/анти-интегринова терапия, алтенатива – хирургия“ след анти-интегринова да
се добави „/анти IL12/23”: „При зависимост от КС - тиопурини или
метотрексат с или без анти-TNF/ анти-интегринова/анти IL12/23 терапия,
алтенатива – хирургия“.
b. “Релапс при лечение с азатиоприн или меркаптопурин –дозата да бъде
оптимизирана до поява на левкопения, съответно > 2,5mg/kg за азатиоприн и
>1.5mg/kg за меркаптопурин или смяна на терапията с метотрексат или антиTNF/анти-интегринова терапия.” след анти-интегринова да се добави „/анти
IL12/23”: “Релапс при лечение с азатиоприн или меркаптопурин – дозата да бъде
оптимизирана до поява на левкопения, съответно > 2,5mg/kg за азатиоприн и
>1.5mg/kg за меркаптопурин или смяна на терапията с метотрексат или антиTNF/анти-интегринова/анти IL12/23 терапия.”
c. “Релапс при лечение с анти-TNF – продължаване на антиTNF/антиинтегриново лечение- самостоятелно или в комбинация с азатиоприн;”
след анти-интегриновo да се добави „/анти IL12/23”: “Релапс при лечение с
антиTNF – продължаване на анти-TNF/анти- интегриново/анти IL12/23
лечение - самостоятелно или в комбинация с азатиоприн;”
11. В т. 2.4.6.3. „Терапевтични насоки за използването на лекарства за
поддържане на ремисия при БК“, трети абзац в изречението „Анти-TNF
(инфликсимаб, адалимумаб) или анти-интегринови (ведолизумаб) са ефективни за
поддържане на ремисията при пациенти, отговорили на индукционната терапия.“
след (ведолизумаб) да се добави „или анти IL12/23 (устекинумаб)“ : „Анти-TNF
(инфликсимаб, адалимумаб) или анти-интегринови (ведолизумаб) или анти
IL12/23 (устекинумаб) са ефективни за поддържане на ремисията при
пациенти, отговорили на индукционната терапия.“
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В раздел V. “Хронични възпалитени заболявания на червото (ХВЗЧ)”, т. 3
„УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ (УК)“ се правят следните предолжения:
12. В т. 3.4, в изречението „Възможностите на съвременното лечение на УК
осигуряват активно противовъзпалително въздействие на мястото на
възпалителните промени (проктит, ляв колит) - оптимална локална терапия в
комбинация със системно приложение на ЛС), както и навременна ранна
имуномодулираща/анти-TNF терапия при умерено тежък и тежък УК
самостоятелно или в комбинация. Модерните терапевтични алгоритми,
включващи анти-TNF в комбинация с имуномодулатори, са с висока ефективност
при ранно приложение при високорискови пациенти.“ след анти-TNF на двете
места да се добави анти IL12/23.
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за
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е
отразено в т. 3.4.
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„Възможностите на съвременното лечение на УК осигуряват активно
противовъзпалително въздействие на мястото на възпалителните промени
(проктит, ляв колит) - оптимална локална терапия в комбинация със системно
приложение на ЛС), както и навременна ранна имуномодулираща/анти-TNF/
анти IL12/23 терапия при умерено тежък и тежък УК самостоятелно или в
комбинация. Модерните терапевтични алгоритми, включващи анти-TNF/ анти
IL12/23 в комбинация с имуномодулатори, са с висока ефективност при ранно
приложение при високорискови пациенти.“
13. в т. 3.4.1.4. „Биологични средства (инхибитори на TNF алфа; антиинтегринови)“ се предлага да се направят следните допълнения:
13.1. В заглавието на точката да се добави „; анти IL/12/23”: „Биологични
средства (инхибитори на TNF алфа; анти-интегринови; анти IL12/23)“
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13.2. След абзаца „Анти-интегринови“ да се добави текста:
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„- инхибитори на IL12/23
Ustekinumab – Първоначална (индукционна) доза: единична интравенозна доза,
основаваща се на телесното тегло:
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на Препоръчителна дозаa
пациента към момента
на прилагане

Брой
флакони
Ustekinumab 130 mg
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≤ 55 kg
> 55 kg до ≤ 85 kg
> 85 kg

260 mg
390 mg
520 mg
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Приблизително 6 mg/kg.
Поддържаща доза: 90 mg Ustekinumab, приложени подкожно 8 седмици след
интравенозната доза, след което се препоръчва приложение през 12 седмици.
Пациенти, които не се повлияват достатъчно до 8 седмици след първата
подкожна доза, може да получат втора подкожна доза в този момент.
Пациенти, при които има загуба на отговор при прилагане през 12 седмици,
може да имат полза от повишение на честотата на приложение през 8
седмици.
Впоследствие дозата може да се прилага на пациентите през 8 седмици или през
12 седмици въз основа на клинична преценка.
Трябва да се помисли за преустановяване на лечението при пациенти, които не
показват данни за терапевтична полза 16 седмици след i.v. индукционна доза или
16 седмици след преминаване към прилагане на поддържаща доза през 8 седмици.
Приложението на имуномодулатори и/или кортикостероиди може да продължи
по време на лечението с Ustekinumab. При пациентите, които са се повлияли от
лечението с Ustekinumab, приложението на кортикостероиди може да се
намали или да се преустанови в съответствие със стандартните грижи.“
a

14. В точка 3.4.3.2. „КС-зависимо заболяване –азатиоприн / меркаптопурин;
при активен УК, анти TNF продукти (адалимумаб или инфликсимаб)“ да се
добави анти IL12/23 (устекинумаб)
„КС-зависимо заболяване –азатиоприн / меркаптопурин;
при активен УК, анти TNF продукти (адалимумаб или инфликсимаб), анти
IL12/23 (устекинумаб)“
15. В точка 3.4.3.3. „Рефрактерен на лечение УК“ в изреченията:
a. „- Рефрактерен на перорални КС активен УК - Умерено активният
рефрактерен на КС колит - антиTNF терапия (адалимумаб или инфликсимаб),
анти-интегринови препарати, тофацитиниб или такролимус, след обсъждане на
други терапевтични опции като венозно приложение на КС или хирургия.“ след
анти-интегринова да се добави анти IL12/23.
„- Рефрактерен на перорални КС активен УК - Умерено активният
рефрактерен на КС колит - антиTNF терапия (адалимумаб или инфликсимаб),
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антиинтегринови препарати, анти IL12/23, тофацитиниб или такролимус, след
обсъждане на други терапевтични опции като венозно приложение на КС или
хирургия.“
b. „- Рефрактерен на имуномодулатори УК - Умерено активен - антиTNF
терапия, анти-интегринови препарати, тофацитиниб или такролимус.
Колектомия.“ след анти-интегринови препарати да се добави анти IL12/23.
„- Рефрактерен на имуномодулатори УК - Умерено активен - антиTNF терапия,
анти-интегринови препарати, анти IL12/23, тофацитиниб или такролимус.
Колектомия.“
16. В частта “Индикация за биологична терапия” след изречението
„Противопоказания за продължаване на лечението са алергични реакции и
инфузионни реакции, значими отклонения в лабораторните показатели, тежки
инфекции, поява на кожни, неврологични или автоимунни заболявания,
онкологични заболявания.“ да се добави:
„Анти IL12/23 (устекинумаб) се прилага за лечение на възрастни пациенти с
умерен до тежък активен улцерозен колит, които са се повлияли недостатъчно,
вече не се повлияват или имат непоносимост към конвенционалната терапия или
към биологичен лекарствен продукт, или имат медицински противопоказания за
такива терапии.
При пациенти с улцерозен колит лечението с устекинумаб води до намаление на
възпалителните маркери, включително CRP и фекален калпротектин по време
на индукционната фаза, което се поддържа през цялата поддържаща фаза и
продължението на проучването до седмица 92.
Благоприятният ефект на устекинумаб върху клиничния отговор, лигавичното
оздравяване и клиничната ремисия е наблюдаван при индукция и поддържащо
лечение както при пациентите с неуспешна конвенционална, но не и биологична
терапия, така и при пациентите с най-малко една предшестваща неуспешна
терапия с антагонист на TNFα, включително при пациенти, които първично не
са се повлияли от терапия с антагонист на TNFα. Благоприятен ефект е
наблюдаван също и при индукция при пациенти с най-малко една неуспешна
предшестваща терапия с антагонист на TNFα и ведолизумаб, но броят на
пациентите в тази подгрупа е твърде малък, за да се направят категорични
заключения относно благоприятния ефект по време на поддържащата терапия
в тази група”.
17. В точка 3.4.4. “Поддържащо лечение” в изреченията:
а. „При отговорилите на анти-TNF терапия, за поддържане на ремисията са
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подходящи както тиопурините, така и продължаване на анти-TNF терапията с или
без тиопурини.“ след анти-TNF да се добави анти IL12/23.
„При отговорилите на анти-TNF/ анти IL12/23 терапия, за поддържане на
ремисията са подходящи както тиопурините, така и продължаване на антиTNF/ анти IL12/23 терапията с или без тиопурини.“
b. “Предхождащ неуспех от тиопурини подкрепя поддържащо лечение с антиTNF препарати/ анти-интегринови препарати.” след анти-TNF да се добави анти
IL12/23.
“Предхождащ неуспех от тиопурини подкрепя поддържащо лечение с антиTNF/ анти IL12/23 препарати/ анти-интегринови препарати.”
В резултат на тези допълнения ще се гарантира достъп на пациентите до
съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти при лечението
на пациентите с болест на Крон (БК) и улцерозен колит, с което да се гарантира
постигането на оптимален терапевтичен ефект.
Ustekinumab е първото биологично лечение, което избирателно инхибира остта
IL12/IL-23, която има ключова роля при БК и УК като предлага алтернативен
механизъм на действие за лечението на тези заболявания, който е доказан при
възпалителни заболявания на червата и имунологични нарушения. Той е с
доказани терапевтични ефикасност и ефективност както при пациенти, които не
са лекувани с биологично лечение, и предоставя още една възможност за лечение,
която е много необходима, за пациенти, които са рефрактерни, както на
конвенционално, така и на биологично лечение.
Ustekinumab има доказан профил на безопасност, който е потвърден не само в
клиничните изпитвания за БК и УК, но и от множество данни от различните
други показания на продукта, както от клинични проучвания, така и от реалния
клиничен опит.
Ползите от лечението с Ustekinumab се допълват и от постигане на клинично
значимо подобрение на свързаното със здравето качество на живот на
пациентите.
Лечението с Ustekinumab при пациенти с Болест на Крон се препоръчва от
Европейската организация по болест на Crohn и колит (ECCO Guidelines on
Therapeutics in Crohn's Disease: Medical Treatment) от 11.11.2019 г.
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Лечението с Ustekinumab при пациенти с Улцерозен колит се препоръчва от
Американската гастроентерологична асоциация (AGA Clinical Practice Guidelines
on the Management of Moderate to Severe Ulcerative Colitis) от м. Април 2020 г.
В допълнение са изпратени копия на:
1. Кратка характеристика на лекарствения продукт Stelara 45 mg
инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
2. Препоръки на Европейската организация по болест на Crohn и колит
(ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: Medical Treatment) от
11.11.2019 г.
3. Препоръка на Американската гастроентерологична асоциация (AGA
Clinical Practice Guidelines on the Management of Moderate to Severe
Ulcerative Colitis) от м. Април 2020 г.
4. Удостоверение за вписване в регистъра на юридическите лица за
акционерно дружество Janssen-Cilag International NV, със седалище в 2340
Беерсе, Тюрнхаутсевех 30, Белгия, издадено от Търговски съд Тюрнхаут.
5. Изрично нотариално заверено пълномощно на д-р Галина ПетковаТодорова, упълномощен представител за България на Janssen-Cilag
International NV, Белгия.
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