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Нестероидни 
противо
възпалителни 
средства 
НСПВС инхибират ензима циклоокси

геназа (изоформи 1 и 2 или селектив

но 2). По такъв начин намаляват син

тезата на простагландини, основни 

медиатори на възпалителния про

цес. НСПВС имат синергичен ефект 

с КС. Показани са за локално лечение 

при преден увеит, увеит със скле

рит или макулен оток, обикновено 

в комбинация с КС. Локално, НСПВС 

имат добра поносимост. Описани са 

редки случаи на забавена епителна 

регенерация, роговична перфорация, 

повишаване на вътреочното наляга

не (ВОН) и алергични прояви. Продъл

жителната употреба на НСПВС от 

всички класове е свързана с повишен 

риск от миокарден инфаркт, инсулт, 

артериална хипертония, стомашни 

язви, гастроинтестинални хемора

гии, хепато и нефротоксичност.

Кортикостероиди
КС заемат основно място в тера

пията на увеитите. Те имат проти

вовъзпалително, имуносупресивно, 

антиексудативно и антипролифе

ративно действие. КС са показани 

при активен възпалителен процес 

за лечение на макулен оток (МО), за 

намаляване възпалителната инфил

трация на ретината, хориоидеята 

и зрителния нерв. Съществуват 

разнообразни начини на приложение, 

като дозата и продължителността 

на терапията е препоръчително да 

бъдат индивидуализирани. Обикно

вено се започва с висока доза, която 

се намалява постепенно с редуцира

не на възпалителните прояви. 

Топикалните КС намират приложе

ние в лечението на предните увеити 

и панувеити. Дозирането може да 

варира от една капка на всеки час 

до капка дневно в зависимост от 

интензивността на възпалителния 
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Увеитите са възпалителни заболявания на средната съдова обвивка на очната ябълка. Етиологията им е 
изключително разнообразна. Най-общо могат да се разделят на инфекциозни и неинфекциозни. Когато 
етиологията остане неуточнена, увеитите се означават като идиопатични. Основната цел на лечение-
то на увеитите е постигане на контрол над възпалителния процес, така че рискът от загуба на зрение 
поради структурни и функционални изменения да бъде намален максимално. Консервативната меди-
каментозна терапия при неинфекциозните включва топикални циклоплегици, топикални или системни 
нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), топикални, локални или системни кортикостеро-
иди (КС) и системни некортикостероидни имуномодулатори (имуносупресори).

Приложението на топикални мидриатици и циклоплегици има за цел разрушаване или предотвратя-
ване възникването на задни синехии и за облекчаване на фотофобията, породена от цилиарен спазъм. 
Използват се както медикаменти с кратко действие като циклопентолат хидрохлорид 1% и тропикамид, 
така и с продължително като атропин.
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процес. КС може да се инжектират 

периокуларно при пациенти с интер

медиерен, заден увеит и панувеит. 

Найчесто се прилагат дексамета

зон, бетаметазон, триамцинолон 

ацетонид и метилпреднизолон аце

тат. Системните кортикостеро

иди са показани при увеити с непо

средствена опасност от загуба на 

зрение. Лечението с кортикостерои

ди е препоръчително да продължи не 

подълго от 3 месеца. При кортикоза

висимост след този период се въвеж

да системна некортикостероидна 

имуномодулираща терапия. Предни

золонът е найчесто прилаганият 

препарат с начална доза от порядъка 

на 12 mg/kg дневно, която се намаля

ва постепенно. В определени случаи, 

при много тежък възпалителен про

цес, може да се приложи пулсово ин

травенозен метилпреднизолон 1000 

mg за 1 час в три последователни 

дни. С оглед избягване на системни 

странични ефекти и за позначител

но локално действие, кортикостеро

идите се прилагат интравитреално. 

Триамцинолон ацетонид (4 mg/0.1 ml) 

е найчесто използваният препарат 

с продължителност на действие от 

3 до 6 месеца. Прилагат се и декса

метазонов (действие до 6 месеца) и 

флуоцинолонови импланти (ефектив

ност до 36 месеца). В последните 

години се развива и супрахориоидал

ното приложение на КС. 

Усложненията на КС могат да бъдат 

системни, локални и смесени. Топикал

ните медикаменти могат да предиз

викат развитието на катаракта, 

очна хипертензия/глаукома (при 35% 

от болните при продължителност 

на терапията повече от 24 седмици, 

влошаване протичането на инфекцио

зен кератит, керато и склеромала

ция. Периокуларните КС потенциално 

могат до доведат до всичко избро

ено погоре и в допълнение – клепачна 

птоза, цикатрикси на конюнктивата 

или Теноновата капсула, влошаване 

на инфекциозен увеит, перфорация на 

склерата, хеморагия. Интравитре

алните КС са асоциирани с риск от 

ендофталмит (стерилен или инфек

циозен), хемофталм, отлепване на 

ретината. Многократно повисока е 

и честотата на развитие на ката

ракта и глаукома. Системните КС 

(перорални и интравенозни) освен с 

потенциални офталмологични стра

нични ефекти са свързани и с повиша

ване на апетита, наддаване на тегло, 

пептични язви, задръжка на течно

сти, остеопороза, асептична некроза 

на главата на бедрената кост, арте

риална хипертония, захарен диабет, 

промени в менструацията, безсъние, 

повишена раздразнителност, влоша

ване на системни инфекции (туберку

лоза, сифилис), забавено заздравяване 

на рани, акне и др.

Некортико
стероидни 
имуномодулатори
При тежки, хронични, застрашава

щи зрението увеити, които са кор

тикорезистентни или зависими от 

големи дози КС (повисока от 510 mg 

дневно) или при които е невъзможно 

преустановяването на кортико

стероидната терапия, е показано 

приложението на системни некор

тикостероидни имуномодулиращи 

медикаменти. Все още в употреба 

е и постарото понятие имуносупре

сивни средства. Ефектите им се 

асоциират с потискане пролифе

рацията на имунни клетки или въз

действие върху определени медиа

тори на възпалителния процес. 

Общите индикации за лечение с иму

номодулатори включват – застра

шаващ зрението увеит; възможност 

за излекуване (липса на необратими 

промени); контраиндикации за упо

требата на КС поради системни 

заболявания или странични ефекти; 

хронична кортикостероидна зави

симост. Ранната терапия с имуно

супресори е показана при някои оп

ределени форми на очно възпаление 

– очен цикатрициален пемфигоид, 

серпигинозен хориоидит, болест на 

Бехчет, офталмия симпатика (ОС), 

синдром на ВогтКоянаги Харада 

(ВКХ), грануломатоза с полиангиит. 

Необходими условия преди започва

не на имуномодулираща терапия са 

липсата на инфекциозни процеси, 

бъбречни и чернодробни увреждания 

и възможност за често проследява

не на състоянието, включително с 

пълна кръвна картина с диференци

ално броене (ПКК), бъбречна и черно

дробна функция, преглед по системи. 

При съпътстваща терапия със сис

темни КС трябва да се проследяват 

периодично и кръвна захар, артери

ално налягане, костна плътност и 

липиден профил.

Понастоящем за лечението на уве

ити се прилагат няколко различни 

класа имуномодулиращи медикамен

ти – антиметаболити, Тклетъчни 

инхибитори, алкилиращи агенти и 

биологични средства. Терапията 

обикновено се започва с "конвенцио

нални“ препарати – антиметаболи

ти или Тклетъчни инхибитори. При 

липса на ефективност за 36 месеца 

се преминава към биологични или 

алкилиращи агенти. Възможни са и 

комбинации между някои групи меди

каменти, както и с КС.

Антиметаболити
Антиметаболитите, найчесто из

ползвани за имуносупресивна тера
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пия при увеити, включват препара

тите азатиоприн, метотрексат и 

микофенолат.

Азатиопринът представлява пури нов 

нуклеозиден аналог, който потиска 

ДНК репликацията и РНК транскрип

цията. Прилага се в доза до 2 mg/kg 

дневно. Показва добра ефективност 

при болестта на Бехчет, а също и 

при интермедиерен увеит, синдром 

на ВКХ, ОС и некротизиращ склерит. 

Отговорът към азатиоприн зависи 

от активността на ензима тиопу

ринSметилтрансфераза, влияещ 

вър ху 6меркаптопурина, като кли

ничната ефективност е потенциал

но добра при висока и средна актив

ност на посочения ензим. При ниска 

активност терапия с азатиоприн 

не се препоръчва. Чести странични 

ефекти, наблюдавани при терапия с 

азатиоприн, са гадене, повръщане, 

болки в стомаха (25% от случаите). 

Поредки ефекти са миелосупресията 

и хепатотоксичността. Чернодроб

ни функционални проби и ПКК трябва 

да се изследват на всеки 46 седмици. 

Метотрексат е аналог на фолиева

та киселина и инхибитор на ензима 

дихидрофолат редуктаза. Инхибира 

репликацията на ДНК, но противо

възпалителният му ефект се дължи 

на екстрацелуларното освобожда

ване на аденозин. Обикновено се 

прилага веднъж седмично. Може да 

се използва перорално, субкутанно, 

интравенозно и интравитреално. 

Началната доза е 7.510.0 mg едно

кратно седмично, която може да се 

увеличи максимално до 1525 mg при 

перорално приложение. Субкутанно

то и интравенозно приложение поз

воляват поголеми дози. Паралелно 

се прилага и фолиева киселина 1 mg 

дневно за превенция на странични 

ефекти. Метотрексат е доказал 

своята ефективност в лечението 

на разнообразни заболявания като 

ювенилен идиопатичен артритасо

цииран иридоциклит, саркоидоза, 

панувеит и склерит. Постигането 

на пълен контрол над възпалителния 

процес може да отнеме до 6 месеца. 

ПКК и чернодробни тестове трябва 

да се повтарят на всеки 46 седми

ци. Обратима хепатотоксичност е 

наблюдавана при 15% от лекуваните, 

а цироза при помалко от 0.1%. Препа

ратът е тератогенен. 

Микофенолат инхибира инозин мо

нофосфат дехидрогеназата и репли

кацията на ДНК. Приема се перорал

но като дневната доза е максимално 

3 g за микофенолат мофетил. Инди

кациите за приложение и странич

ните ефекти са както при другите 

антиметаболити. Микофенолат е 

добра алтернатива на метотрек

сат при педиатрични увеити. Стра

ничните ефекти, като гастроин

тестинален дискомфорт и диария, 

са чести. 

Тклетъчни 
инхибитори
Циклоспорин принадлежи към група

та на т.нар. Тклетъчни инхибитори, 

възпрепятстващи взаимодействие

то между различните класове Тлим

фоцити. Началната дневна доза на 

циклоспорин е 2 mg/kg за Неорал 

и 2.5 mg/kg за Сандимун. В хода на 

терапията дозировката може да 

варира от 15 mg/kg в зависимост 

от ефективността и страничните 

ефекти. Найчестите странични 

ефекти са артериална хипертония 

и нефротоксичност. Допълнително 

може да се наблюдават парестезии, 

гастроинтестинален дискомфорт, 

умора, хипертрихоза, хиперплазия на 

венците. Артериалното налягане, 

серумният креатинин и ПКК трябва 

да се изследват месечно. Ако серум

ният креатинин се повиши с 30% над 

базовото ниво, е наложителна коре

кция на дозата. Циклоспорин е пока

зал добри резултати при лечението 

на интермедиерен увеит, болест на 

Бехчет и ВКХ синдром. 

Алкилиращи агенти
Алкилиращите агенти включват ци

клофосфамид и хлорамбуцил. Нами

рат се на върха на терапевтичната 

стълбица и в повечето случаи се 

прилагат само в случаи на неуспех 

от терапията с други имуномодула

тори. Като терапия на първи избор 

са показани при некротизиращ скле

рит, асоцииран със системен васку

лит като грануломатоза с полиан

гиит и рецидивиращ полихон дрит. 

Наред с изброените състояния, 

ефективността им е добра при ин

термедиерен увеит, ВКХ синдром, 

ОС, увеит при ювенилен артрит и 

болест на Бехчет.

Циклофосфамид е алкилиращ агент, 

активните метаболити на който 

алкилират пуриновите бази в ДНК 

и РНК, като по този начин наруша

ват репликацията на ДНК и водят 

до клетъчна смърт. Той е токсичен 

към неактивирани и активно репли

циращи се лимфоцити. На клетъчно 

ниво потиска антитялообразува

нето и Тклетъчното образуване 

(при високи дози предимно хелперни 

и супресорни клетки, а при ниски – 

найчесто супресорните Тлимфоци

ти). Може да се прилага перорално и 

парентерално, като оралната доза е 

2 mg/kg дневно. Броят на лимфоци

тите трябва да се поддържа между 

30004000. Кумулативна доза цикло

фосфамид от 36 g е свързана с пови

шен риск от развитието на малиг
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нен процес. Найчестите странични 

ефекти са миелосупресия и хемо

рагичен цистит (описани са случаи 

на поява дори в рамките на 24 часа 

от началото на терапията). Други 

нежелани реакции включват тера

тогенност, стерилитет и обрати

ма алопеция. Поради повишен риск 

от инфекции се препоръчва профи

лактика срещу Pneumocystis carinii 

пневмония с триметопримсулфаме

токсазол (по 1 таблетка три пъти 

седмично). Седмично до месечно се 

изследват ПКК с диференциално бро

ене, урина, чернодробна и бъбречна 

функция, а ако левкоцитите се по

нижат под 2500 клетки, терапията 

временно се преустановява. 

Хлорамбуцил има подобен на циклоф

осфамид механизъм на действие. 

Прилага се перорално в доза от 0.1

0.2 mg/kg дневно. Дозата може да се 

коригира на всеки 3 седмици. Необхо

димо е ежеседмично изследване на 

ПКК поради високия риск от левкопе

ния. Страничните ефекти включват 

потискане на костномозъчната 

функция, повишен риск от инфекции, 

азооспермия и др. 

Биологични 
средства
Биологичните средства предста

вляват медикаменти, неутрализи

ращи разнообразни цитокини, има

щи отношение към възпалителния 

процес. Чрез тях се въвежда т.нар. 

таргетна или насочена имуномоду

лация и теоретично се избягват ня

кои от общите странични ефекти 

на конвенционалните имуносупресо

ри. В терапията на увеитите опи

тът е найголям с инфликсимаб и 

адалимумаб, инхибиращи TNFalpha, 

даклизумаб – срещу Il2 рецептора и 

ритуксимаб, насочен към CD20+ 

лимфоцитите. Етанерсепт, TNF

alpha инхибитор с добър ефект при 

полиартикуларен ювенилен идиопа

тичен артрит и ревматоиден арт

рит, е практически неефективен 

при пациенти с увеит. TNFalpha е 

важен медиатор на възпалението 

при спондилоартропатиите и сар

коидозата. Инфликсимаб предста

влява химерично моноклонално IgG1 

антитяло срещу TNFalpha, намиращ 

приложение при болест на Бехчет, 

Бърдшот ретинохориоидопатия, 

саркоидоза, парс планит, идиопати

чен увеит, ВКХ синдром, ювенилен 

идиопатичен артрит и HLAB27асо

циирани процеси. Страничните 

ефекти на инфликсимаб са повишен 

риск от инфекции, хепатотоксич

ност, миелосупресия, медикаменто

зен лупус (около 75% от лекуваните 

развиват АНА след първите три 

инфузии), съдови тромбози, ИБС, 

демиелинизиращи заболявания, раз

витие на тумори и др.

Адалимумаб е хуманизирано монокло

нално антитяло IgG1 към TNFalpha, 

което е показало ефективност при 

педиатрични увеити и още при бо

лест на Бехчет и други разнообраз

ни форми на неинфекциозен увеит. 

Прилага се субкутанно, обикновено 

на всеки две седмици. Нерядко се из

ползва в комбинация с метротрек

сат и ниски дози кортикостероиди. 

Възможните странични ефекти са 

като при инфликсимаб, но с пониже

на честота. n
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Нова диагностична 
възможност за редки 
ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

НОВИНИ

Приблизително 5 до 10% от слепота-
та в света се причинява от рядкото 
възпалително очно заболяване 

увеит. По-специално задният увеит често се 
свързва с тежка прогресия и необходимост 
от имуносупресивна терапия. При задния 
увеит възниква възпаление в ретината и в 
подлежащата хориоидея, която я снабдява 
с хранителни вещества. Изследователи от 
катедрата по офталмология на университета 
в Бон са тествали цветно кодирана автофлу-
оресценция на фундуса като поддържащ 
нов диагностичен метод. Флуоресценцията 
на ретината може да се използва за опреде-
ляне на подтипа на увеита. Това е същест-
вена предпоставка за точна диагностика и 
лечение на заболяването. Резултатите вече 
са публикувани в Scientific Reports. 

 „Последствията могат да бъдат тежки. 
Увеитът е рядко заболяване, но по-спе-
циално задният увеит потенциално има 
лоша прогноза и често изисква имуно-
супресивна терапия“, обяснява д-р Мак-
симилиан Винтергерст от Катедрата по 
офталмология на университета в Бон. „Не е 
лесно да се направи разлика между много-
бройните подвидове увеит“, казва Винтер-
герст. Въпреки това, тъй като различните 
подтипове често изискват различен тера-
певтичен подход, надеждната диагноза е 
още по-важна. Ето защо изследователи от 
Катедрата по офталмология в Универси-
тета в Бон, заедно с колеги от отделите по 
медицинска биометрия и ревматология в 
Университетската болница в Бон и Уни-
верситетската болница по офталмология 
в Берн (Швейцария), изследваха новата 
техника за изображения, която може да 
помогне при диагноза заден увеит.


