
ПАЦИЕНТЪТ  
РАЗЧИТА НА ВАС,
ЗАЩОТО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ГО ПРЕДПАЗИТЕ  
ОТ СЛЕДВАЩ СС ИНЦИДЕНТ,  
КОЙТО БИ ПРОМЕНИЛ ЖИВОТА МУ1,2



№ МКБ Е78.0

1

Наличие на ≥ 6 точки от DUTCH LIPID CLINIC NETWORK (DLCN) критериите за диагноза на хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия*

Категория сбор
сбор при 
пациента

Фамилна анамнеза:1

Първостепенни родственици с известна преждевременна коронарна и/или съдова болест ( мъже на възраст <55 г. 
и жени на възраст <60 г.) или 
Първостепенни родственици с LDL - холестерол за възрастни > 5,0 mmol/l и за деца под 18 год. > 4,0 mmol/l

1

Първостепенни родственици със сухожилни ксантоми и/или наличие на корнеален аркусили Деца < 18 годишна 
възраст с LDL-холестерол > 4 mmol/l

2

Клинична анамнеза1

Пациенти с ранна коронарна артериална болест (мъже <55 годишна възраст, жени <60 годишна възраст ) 2

Пациенти с ранна мозъчна - или периферна съдова болест (мъже <55 годишна възраст, жени <60 годишна възраст) 1

Физикално изследване1

Сухожилни ксантоми 6

Корнеален аркус преди 45 годишна възраст 4

Изследвания2

LDL-C (mmol/L)3

а) ≥ 8,5 8

б) 6,5 - 8,4 5

в) 5,0 - 6,4 3

б) 4,0 - 4,9 1

Генетичен анализ4

Наличие на мутация на LDL-R, APOB, PCSK9 или друг ген, свързан с хетерозиготна FH 8

Общо:

2

Непостигане на таргетни нива на LDL-C при лечение с максимално поносима доза Atorvastatin или Rosuvastatin след поне 6-месечно 
приложение и стойностите на: 2

а)
LDL-C > 3,6 mmol/l при пациенти с миокарден инфаркт, остър коронарен синдром, коронарна реваскуларизация, друг 
вид артериална реваскуларизация, исхемичен мозъчен инсулт, транзиторна исхемична атака, аневризма на аортата, 
периферна артериална съдова болест, захарен диабет с органна увреда или друг голям съпътстващ рисков фактор или

б)
LDL-C > 2,6 mmol/l при пациенти с рецидив на остър коронарен синдром, исхемичен инсулт или непланирана коронарна 
реваскуларизация до 5 години от първото събитие или

в) LDL-C > 5 mmol/l при пациенти без установено атеросклеротично заболяване

3 Липса на изключващи критерии по т. В3

*   Попълва се таблицата с DLCN критериите като се добавя точка за всяка категория (например фамилна анамнеза, клинична анамнеза, LDL-C ниво и т.н.) за 
определяне на диагнозата. Ако пациентът има точки по два критерия в една категория, се брои само по-високият резултат. Например, когато в категория 
фамилна анамнеза са налице: ранна коронарна артериална болест, сухожилни ксантоми и дислипидемия, най - високата оценка за категорията е 2.

1   прилага се необходимата медицинска документация, потвърждаваща наличие на всеки от критериите (амбулаторни листове от прегледи при специалист 
по кардиология и/или ендокринология или епикризи от хоспитализации); 2прилага се оригинална бланка от проведено изследване на липиден профил с LDL-C 
преди започване на статинова терапия. Изследването следва да е извършено в лаборатория, сключила договор с РЗОК/НЗОК. При липса на медицинска 
документация за изхадната стойност на LDL-C, стойността на показателя може да бъде изчислена с помощта на таблица 1; 3 удостоверява се с подписите 
на специализираната комисия в приложение 1А на настоящите изисквания; 4 прилага се оригинална бланка или заверено копие от проведен ДНК анализ

Лечение (мг/дневно) За да изчислите вероятната стойност 
на LDL-C преди началото на лечението, 
умножете стойността на LDL-C след 
лечението по съответния коефициент

Ezetimibe

10 mg 1,23
Pravaststin

10 mg 1,25
20 mg 1,32
40 mg 1,64

Simvastatin

5 mg 1,3
10 mg 1,37
20 mg 1,47
40 mg 1,59
60 mg 1,67
80 mg 1,72

Atorvastatin
10 mg 1,59
20 mg 1,75
40 mg 1,96
80 mg 2,22

Забележка: Таблицата се използва единствено за нуждите на изчисление  
на LDL-C  в DUTCH LIPID CLINIC NETWORK (DLCN) критериите,  
когато не е наличен изходен резултат.

КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ  
( ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ )*

ТАБЛИЦА 1. КОРИГИРАЩИ ФАКТОРИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИЗХОДЕН LDL-C В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДОЗАТА 
И ВИДА НА ПРИЛАГАНАТА В МОМЕНТА ЛИПИДОПОНИЖАВАЩА ТЕРАПИЯ

Rosuvastatin

5 mg 1,61
10 mg 1,75
20 mg 1,92
40 mg 2,13
80 mg 2,38

Fluvastatin
20 mg 1,27
40 mg 1,37
80 mg 1,49

Simvastatin/Ezetimibe
10/10 mg 1,79
20/10 mg 1,81
40/10 mg 2,13
80/10 mg 2,33

Ciprofibrate 100 mg 1,25
Gemfibrozil 900 mg 1,15
Bezafibrate 300 mg 1,15
Fenofibrate 300 mg 1,4

Nicotinic acid/ 
laropiprant 1000/20 mg 1,11

Лечение (мг/дневно) За да изчислите вероятната стойност 
на LDL-C преди началото на лечението, 
умножете стойността на LDL-C след 
лечението по съответния коефициент

REPATHA® ДОБАВЕНА КЪМ SOC* ОСИГУРЯВА: 
1. Значимо намаляване на риска при сърдечносъдови събития16,17

2.  Постигане на препоръчаните стойности на LDL-C при повечето пациенти18,19

3. Интензивна и устойчива редукция на LDL-C17,20 

4. Постоянни данни за дългосрочна безопасност20

ЗА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, 
НАСОКИТЕ НА ESC/EAS 2019 ПРЕПОРЪЧВАТ 
•  стойности на LDL-C <1,4 mmol/L и ≥50% редукция от изходното ниво, постигнати чрез добавяне 

• на PCSK9i като Repatha®, към максимално поносима доза ститин и езетимиб19

•  IА ниво на доказателственост се подкрепя от нови данни, от реалната клинична практика, според 
които Repatha® добавена към липидопонижаваща терапия, помага на 2/3 от пациентите да достигнат 
таргетните стойности на LDL-C, като редукцията се запазва дълготрайно за повече от 12 до 18 месеца21

Всяка година 30 000 000 души губят възможността напълно да се радват на живота си поради инфаркти или 
инсулти3-10, а един на всеки 20 умират11. Тези събития не само обременяват пациентите с тревога, но често 
променят както техния живот, така и живота на техните семейства.

Оцеляването след първия сърдечносъдов инцидент е само началото. Приблизително един на всеки трима 
пациента ще преживее последващ инцидент, увеличавайки глобалните обществени разходи, надхвърлящи 900 
милиарда долара годишно.3,12,13

Съвременните проучвания показват, че ранното започване на Repatha® и SOC* помага на пациентите с 
ОКС* бързо да постигнат препоръчаните от ESC/EAS стойности LDL-C14,15

9 от 10 пациента постигат LDL-C < 1,4 mmol/L за 8 седмици
с/у 1 от 10 в плацебо групата15

ПРОУЧВАНЕ EVOPACS
(EVOlocumab for early reduction of LDL-cholesterol levels in Patients with Acute Coronary Syndromes)

*НЗОК



REPATHA® ПРЕДЛАГА ЛЕСНО ДОЗИРАНЕ И САМОСТОЯТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ2

Хиперхолестеролемия и смесена дислипидемия:
 Repatha е показан при възрастни с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготна 
фамилна и нефамилна) или смесена дислипидемия, като допълнение към диетата: 
в комбинация със статин или статин с други понижаващи липидите лечения 
при пациенти, които не могат да достигнат прицелните стойности на LDL-C 
с максималната поносима доза статин или, самостоятелно или в комбинация с 
други понижаващи липидите лечения при пациенти, които имат непоносимост 
към статини, или при които приложението на статин е противопоказано.

 Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия: 
 Repatha е показан при възрастни и юноши на възраст от 12 и повече години с 
хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия в комбинация с други терапии за 
понижаващи липидите лечения.

 Установено атеросклеротично сърдечносъдово заболяване: 
 Repatha е показан при възрастни с установено атеросклеротично сърдечносъдово заболяване (миокарден 
инфаркт, инсулт или периферна артериална болест) за намаляване на сърдечносъдовия риск чрез понижаване на 
нивата на LDL-C, като допълнение към коригирането на други рискови фактори: в комбинация с максималната 
поносима доза статин със или без други понижаващи липидите лечения, или самостоятелно или в комбинация 
с други понижаващи липидите лечения при пациенти, които имат непоносимост към статини, или при които 
употребата на статини е противопоказана.

ЕДНА ДОЗА ОТ 140 MG

НА ВСЕКИ ДВЕ СЕДМИЦИ
или 420 mg веднъж месечно  

за всички пациенти, с изключение  
на хомозиготна ФХ и афереза2

Една доза Repatha® напълно насища 
циркулиращите PCSK9, осигурявайки бързо 

намаляване на LDL-C, което се поддържа  
до следващата доза22

НЕ Е НУЖНО ТИТРИРАНЕ

ДА СЕ СЪХРАНЯВА ПРИ 2-8°C

Амджен България ЕООД
1680, гр. София, ул. Казбек 63, ет. 5  

офиси Виридиан  
тел.: +359 2 4247424; факс: +359 2 4247450

BG-REP-0121-00002

Материалът се разпространява с КХП. 

Предварително напълнена писалка (Sure-Click®),  
съдържаща 140 mg еволокумаб в 1 ml инжекционен разтвор.

По лекарско предписание.
КХП: Април 2021
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СС – сърдечносъдови
ОКС – остър коронарен синдром
SOC – standard of care


