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Скъпи приятели и колеги, 
 

Пред Вас е сборникът с презентации и постери от 5-та 
Национална конференция за редки болести и лекарства сираци. 

Миналогодишното събитие бе посветено на клиничните 
проучвания за редки болести – една фундаментална част от 
съвременната научноизследователската дейност. Бих желал да 
изкажа специални благодарности на лекторите – водещи и 
утвърдени учени в областта на редките болести и клиничните 
проучвания, които споделиха своите опит и виждания за развитие 
на тази дейност в България. Множеството доклади и постери 
нагледно показаха каква незаменима роля имат клиничните 

проучвания при намирането на отговор на конкретни въпроси относно иновативни 
технологии за превенция, диагноза, лечение, проследяване и рехабилитация на редки 
болести. Нещо повече, вече действащата Наредба №16 за условията и реда за 
регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи 
за редки заболявания създава широки възможности за обвързването на клиничните 
проучвания с други актуални здравни концепции като експертните центрове, регистрите и 
оценката на здравните технологии. 

5-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци отбеляза и 
друго важно събитие – 10 години от създаването и дейността на Информационен център 
за редки болести и лекарства сираци (ИЦРБЛС), първата по рода си у нас и в Източна 
Европа безплатна образователна и информационна услуга за редки болести в подкрепа 
на пациенти и медицински специалисти. Много на брой хора от различни области 
допринесоха през годините за приемането и прилагане на адекватни мерки за 
ограничаването на бремето редки болести. Взаимно уважение и консенсусен диалог най-
точно описват изминалите 10 години на непрекъсната работа в областта на редки болести 
у нас. Въпреки ограничените ресурси и опит, широкото партньорство позволи на страната 

ни да измине значителен път, за да направи промените за хората с редки болести реални. 

Бих желал да благодаря още веднъж на всички Вас за оказаната подкрепа за 
цялостния напредък в областта на мултидисциплинарните грижи и подход към хората с 
редки болести в България. Участието на всеки един от Вас е важно и Вашият 
индивидуален принос има значение за общата промяна по отношение на редките болести 
у нас. 

Благодаря Ви! 

 
 
 
 
 
 
 
       Проф. д-р Румен Стефанов, дм 
       Директор, Институт по редки болести 
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ССеессиияя  11  

  

ККллииннииччннии  ииззссллееддвваанниияя  

ззаа  ррееддккии  ббооллеессттии  
  

ММооддееррааттооррии::  ППрроофф..  РРууммеенн  ССттееффаанноовв,,  ВВллааддииммиирр  ТТооммоовв  
  

��  1100  ггооддииннии  ддееййннооссттии  ззаа  ррееддккии  ббооллеессттии  вв  ББъъллггаарриияя  ––  

ппооссттиижжеенниияя  ии  ппррееддииззввииккааттееллссттвваа  
РР..  ССттееффаанноовв  

  

��  ННооррммааттииввннаа  ббааззаа  ззаа  ееккссппееррттннии  ццееннттррооввее,,  ррееффееррееннттннии  ммрреежжии  
ии  ррееггииссттъърр  ззаа  ррееддккии  ззааббоолляявваанниияя  вв  ББъъллггаарриияя  

ИИ..  ККооввааччеевваа  
  

��  EEvvoollvviinngg  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  rraarree  ddiisseeaassee  ccoommmmuunniittyy  

SS..  GGrroofftt  
  
��  ООббззоорр  ннаа  ккллииннииччннииттее  ииззппииттвваанниияя  вв  ББъъллггаарриияя  ии  

ппррееддииззввииккааттееллссттвваа  ппрреедд  ииззппииттвваанниияяттаа  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ррееддккииттее  
ббооллеессттии    

ИИ..  ГГееооррггииеевв  
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1100  ггооддииннии  ддееййннооссттии  

  ззаа  ррееддккии  ббооллеессттии  вв  ББъъллггаарриияя  ––  

ппооссттиижжеенниияя  ии  

ппррееддииззввииккааттееллссттвваа  

  

  
ППрроофф..  РРууммеенн  ССттееффаанноовв  
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ННооррммааттииввннаа  ббааззаа  ззаа  ееккссппееррттннии  

ццееннттррооввее,,  ррееффееррееннттннии  ммрреежжии  

ии  ррееггииссттъърр  ззаа  ррееддккии  

ззааббоолляявваанниияя  вв  ББъъллггаарриияя  

  
ДД--рр  ИИррииннаа  ККооввааччеевваа  

 



5-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ 

- 13 - 

  
  



СБОРНИК С ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ 
 

- 14 - 

  



5-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ 

- 15 - 

  
  



СБОРНИК С ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ 
 

- 16 - 

  

  

EEvvoollvviinngg  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  

nneeeeddss  ooff  tthhee  rraarree  ddiisseeaassee  

ccoommmmuunniittyy  

  

  
DDrr..  SStteepphheenn  GGrroofftt  
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ООббззоорр  ннаа  ккллииннииччннииттее  

ииззппииттвваанниияя  вв  ББъъллггаарриияя  ии  

ппррееддииззввииккааттееллссттвваа  ппрреедд  

ииззппииттвваанниияяттаа  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  

ррееддккииттее  ббооллеессттии    

  
ДД--рр  ИИвваанн  ГГееооррггииеевв  
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ССеессиияя  22  

  

ДДииааггннооссттииччннии  ии  ттееррааппееввттииччннии  

ииннооввааццииии  ззаа  ххееммооффииллииии    
  

ММооддееррааттоорр::  ППрроофф..  ФФааннии  ММааррттиинноовваа  
  

��  УУппррааввллееннииееттоо  ннаа  ггрриижжииттее  ззаа  ппааццииееннттииттее  сс  ввррооддееннии  
ккооааггууллооппааттииии    

АА..  ССттоояянноовваа  
  

��  ММеенниидджжммъъннтт  ннаа  ххееммооффииллиияяттаа  вв  ттррааннссффууззииооннннааттаа  ммееддииццииннаа  

ФФ..  ММааррттиинноовваа  
  

��  ТТррааннссффууззииооннннаа  ттееррааппиияя  ппррии  ссппеешшннии  ппааццииееннттии  сс  ввррооддееннии  
ккооааггууллооппааттииии    
ЕЕ..  ШШууррллеевваа  

  
��  ППееррккууттааннннии  ккооррооннааррннии  ииннттееррввееннццииии  ппррии  ппааццииееннттии  сс  

ввррооддееннии  ккооааггууллооппааттииии  

ИИ..  ММааррттиинноовв  
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УУппррааввллееннииееттоо  ннаа  ггрриижжииттее  ззаа  

ппааццииееннттииттее  сс  ввррооддееннии  

ккооааггууллооппааттииии    

  
ДД--рр  ААннггееллииннаа  ССттоояянноовваа  

 



5-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ 

- 25 - 

  
  



СБОРНИК С ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ 
 

- 26 - 

  



5-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ 

- 27 - 

  
  



СБОРНИК С ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ 
 

- 28 - 

  



5-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ 

- 29 - 

  
  



СБОРНИК С ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ 
 

- 30 - 

  

  

ММеенниидджжммъъннтт  ннаа  ххееммооффииллиияяттаа  вв  

ттррааннссффууззииооннннааттаа  ммееддииццииннаа  

  
ППрроофф..  ФФааннии  ММааррттиинноовваа  
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ТТррааннссффууззииооннннаа  ттееррааппиияя  ппррии  

ссппеешшннии  ппааццииееннттии  сс  ввррооддееннии  

ккооааггууллооппааттииии  

  
ДД--рр  ЕЕввггеенниияя  ШШууррллииеевваа  
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ППееррккууттааннннии  ккооррооннааррннии  

ииннттееррввееннццииии  ппррии  ппааццииееннттии  сс  

ввррооддееннии  ккооааггууллооппааттииии  

  
ДД--рр  ИИвваанн  ММааррттиинноовв  
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ССеессиияя  33  

  

ППееррссооннааллииззииррааннааттаа  ммееддииццииннаа  ии  

ррееддккииттее  ббооллеессттии  
  

ММооддееррааттооррии::  DDrr..  SStteepphheenn  GGrroofftt,,  DDrr..  DDoommeenniiccaa  TTaarruusscciioo  
  

��  PPaattiissiirraann::  AAnn  iinnvveessttiiggaattiioonnaall  aaggeenntt  ffoorr  tthhee  tthhrreeaattmmeenntt  ooff  ffaammiilliiaall  
aammyyllooiiddoottiicc  ppoollyynneeuurrooppaatthhyy  

PP..  GGaannddhhii  
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PPaattiissiirraann::  AAnn  iinnvveessttiiggaattiioonnaall  

aaggeenntt  ffoorr  tthhee  tthhrreeaattmmeenntt  ooff  

ffaammiilliiaall  aammyyllooiiddoottiicc  

ppoollyynneeuurrooppaatthhyy  

  
DDrr..  PPrriitteesshh  GGaannddhhii  
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ССеессиияя  44  

  

РРееддккии  ллииззооззооммннии  ббооллеессттии  ннаа  

ннааттррууппввааннееттоо  

  
ММооддееррааттооррии::  ППрроофф..  ЕЕммиилл  ППаассккааллеевв,,  ППрроофф..  ИИввааййллоо  ТТъъррннеевв  

  

��  ББооллеесстт  ннаа  ФФааббррии  
ЕЕ..  ППаассккааллеевв  

  
��  ССккррииннииннггоовваа  ппррооггррааммаа  ззаа  ббооллеесстт  ннаа  ППооммппее  вв  ББъъллггаарриияя  

ИИ..  ТТъъррннеевв  

  
��  ББооллеесстт  ннаа  ГГоошшее  ––  ннооввооссттии  вв  ддииааггннооссттииккааттаа  ии  ллееччееннииееттоо  

ЕЕ..  ХХаадджжииеевв  
  

��  ММууккооппооллииззааххааррииддооззаа  ттиипп  II  

ДД..  ААввдджжииеевваа  
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ББооллеесстт  ннаа  ФФааббррии  

  

  
ППрроофф..  ЕЕммиилл  ППаассккааллеевв  
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ССккррииннииннггоовваа  ппррооггррааммаа  ззаа  

ббооллеесстт  ннаа  ППооммппее  вв  ББъъллггаарриияя  

  
ППрроофф..  ИИввааййллоо  ТТъъррннеевв  
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ББооллеесстт  ннаа  ГГоошшее  ––  ннооввооссттии  вв  

ддииааггннооссттииккааттаа  ии  ллееччееннииееттоо  

  

  
ДДооцц..  ЕЕввггеенниийй  ХХаадджжииеевв  
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ММууккооппооллииззааххааррииддооззаа  

ттиипп  II  

  

  
ДД--рр  ДДааннииееллаа  ААввдджжииеевваа  
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ССеессиияя  55  

  

ДДииааггннооссттииччннии  ии  ттееррааппееввттииччннии  

ииннооввааццииии  ппррии  ррееддккии  ббооллеессттии  

  

ММооддееррааттооррии::  ДД--рр  ДДииммииттррииннаа  ККооннссттааннттиинноовваа,,  
ДД--рр  РРааддооссттииннаа  ССииммееоонноовваа  

  

��  ММииееллооппррооллииффееррааттииввннии  ннееооппллааззммии..  ММииееллооффииббррооззаа  ––  
ддииааггннооссттииккаа,,  ллееччееннииее,,  ппррооссллееддяяввааннее  
ИИ..  ННеенноовваа  

  
��  РРееззууллттааттии  оотт  ллееччееннииее  сс  ееннззиимм--ззааммеессттииттееллннаа  ттееррааппиияя  ппррии  

ббъъллггааррссккии  ппааццииееннттии  сс  ббооллеесстт  ннаа  HHuunntteerr  
ДД..  ААввдджжииеевваа  

  

��  ДДввее  ннооввооооттккррииттии  ммууттааццииии  ппррии  ббъъллггааррссккии  ппааццииееннттии  сс  
ееррииттррооппооееттииччннаа  ппррооттооппооррффиирриияя  
АА..  ИИвваанноовваа  

  
��  ППррииллоожжееннииее  ннаа  ккииннееззииттееррааппиияяттаа  ппррии  ссииннддрроомм  ннаа  ММааррффаанн  

((ссллууччаайй  оотт  ппррааккттииккааттаа))  
ГГ..  ТТооддоорроовв,,  ТТ..  ТТррооеевв,,  ХХ..  ММииллаанноовваа,,  ММ..  ГГееооррггииеевваа  

  

��  ППррииддооббииттаа  ххееммооффииллиияя  ––  ккллииннииччеенн  ссллууччаайй  ии  ооббззоорр  ннаа  
ллииттееррааттууррааттаа    

ГГ..  ККооннддеевваа  
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ММииееллооппррооллииффееррааттииввннии  

ннееооппллааззммии..  ММииееллооффииббррооззаа  ––  

ддииааггннооссттииккаа,,  ллееччееннииее,,  

ппррооссллееддяяввааннее  

  
ДД--рр  ИИввааннккаа  ННеенноовваа  
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РРееззууллттааттии  оотт  ллееччееннииее  сс  ееннззиимм--

ззааммеессттииттееллннаа  ттееррааппиияя  ппррии  

ббъъллггааррссккии  ппааццииееннттии  сс  ббооллеесстт  

ннаа  HHuunntteerr  

  
ДД--рр  ДДааннииееллаа  ААввдджжииеевваа  
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ДДввее  ннооввооооттккррииттии  ммууттааццииии  ппррии  

ббъъллггааррссккии  ппааццииееннттии  сс  

ееррииттррооппооееттииччннаа  

ппррооттооппооррффиирриияя  

  
ДДооцц..  ААннееттаа  ИИвваанноовваа  
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ППррииллоожжееннииее  ннаа  

ккииннееззииттееррааппиияяттаа  ппррии  ссииннддрроомм  

ннаа  ММааррффаанн  

((ссллууччаайй  оотт  ппррааккттииккааттаа))  
  

ДД--рр  ГГееооррггии  ТТооддоорроовв,,    

ппрроофф..  ТТррооййччоо  ТТррооеевв,,    

дд--рр  ХХррииссттииннаа  ММииллаанноовваа,,    

дд--рр  ММииммооззаа  ГГееооррггииеевваа  
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ППррииддооббииттаа  ххееммооффииллиияя  ––  

ккллииннииччеенн  ссллууччаайй  ии  ооббззоорр  ннаа  

ллииттееррааттууррааттаа  

  
ДД--рр  ГГаалляя  ККооннддеевваа  
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ППооссттееррннаа  ссеессиияя  
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ГГЕЕННЕЕТТИИЧЧЕЕНН  ТТЕЕССТТ  ЗЗАА  ППРРЕЕДДРРААЗЗППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ККЪЪММ  ЦЦЕЕЛЛИИААККИИЯЯ  ВВ  ДДЕЕТТССККАА  ВВЪЪЗЗРРААССТТ  
Георгиева М1, Ангелова Л1, Констнантинова Д1, Тодоров Т2, 

Рашева Н1, Колева К1, Димитрова Е1, Костадинов П1 
1 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

2 ГМДЛ „Геника“ 

 
Целиакията (Ц) е мултиорганно имуно-медиирано заболяване (засягащо основно храносмилателната 

система), предизвикано от глутен и свързани проламини, при генетично предразположени индивиди. В 
последните години са установени генетични маркери, свързани с HLA генотипа на индивида, които са включени 
като част от диагностичните възможности  за доказване на Ц. 

Целта на проучването е да се установи генотипа и свързаната с него степен на предразполагащ риск за 
развитие на Ц при деца с клинична картина на Ц или родственици на болни с Ц. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: За периода 2012-2014 г. са изследвани 25  деца (от 1 до 16 г.) – 22 болни с 
клинични прояви на Ц, хоспитализирани в сектора по детска гастроентерология на МБАЛ „Св. Марина” Варна и 3 
деца, родственици на болни от Ц, Използван е методът на конвенционален PCR с комерсиален кит Association Kit 
на фирма Biofortuna. Според HLA генотипа (DQA1/DQB1алели) пациентите се разделят на такива с висок генетичен 
риск при позитивиране на два генотипа DQB1*02 и DQA1*05 във или без комбинация с трети – DQB1*03:02; 
среден риск при позитивиране на генотип DQB1*03:02 самостоятелно или в комбинация с DQA1*05 или DQB1*02 
и нисък риск при позитивиране само на DQB1*02 или на DQA1*05 или негативен резултат за всички алели. 

РЕЗУЛТАТИ: При 24 от всички 25 деца (96%) с клинични данни за Ц или родственици на болни с Ц. е 
установен висок (22/24) или умерен (2/24) генетичен риск за болестта; в 1 случай е установен нисък риск. В 3 
случая с висок риск се касае за фамилност на болестта със засегнат сибс и/или родител. При 21 от 24 пациента с 
висок или умерен риск болестта е потвърдена клинико-биохимично, имунологично със или без биопсия на тънко 
черво. Три децас висок риск за развитие на Ц са здрави, родственици на болни с Ц. При случая с нисък генетичен 
риск има клинично-биохимични данни, липсват имунологични данни, не е провеждана тънкочревна биопсия. 

ИЗВОДИ: Генетичният тест за предразположение към Ц потвърждава болестта и според европейските 
препоръки при типична клинична картина и положителна имунологична находка не е нужна тънкочревна 
биопсия. При децата със суспектна клинична картина, отрицателна имунология и нисък генетичен риск 
тънкочревната биопсия е препоръчителна за уточняване на диагнозата. 

 

 

ККЛЛИИННИИЧЧЕЕНН  ССЛЛУУЧЧААЙЙ  ННАА  ССИИННДДРРООММ  ННАА  PPFFEEIIFFFFEERR  ТТИИПП  22,,  

УУССТТААННООВВЕЕНН  ППРРЕЕННААТТААЛЛННОО  ВВ  2277  ГГ..СС..  
Ковачева К1, Камбурова З1, Славов Н2, Марков Д3, Поповска С4, 

Ангелова П1, Симеонова М1 
1 Сектор по Медицинска генетика, МУ-Плевен 

2 МБАЛ „АВИС-Медика”, Плевен 
3 СБАЛАГ „Майчин дом”, София 

4 Катедра по Патологоанатомия, МУ-Плевен 

 
Синдромът на Pfeiffer е рядко автозомно-доминантно състояние, характеризиращо се с билатерална 

краниосиностоза на короналните сутури, хипоплазия на средната част на лицето, широки и медиално изкривени 
палци на ръцете и краката. Представяме случай на Pfeiffer syndrome (PS) тип 2, открит пренатално в 27 г.с. по 
определени УЗ белези. След прекъсване на бременността по медицински показания, дисморфологичната оценка 
на фетуса установява характерните за тази форма на синдрома белези: череп тип „clover leaf”, хипоплазия на 
средната част на лицето, проптоза, кожна синдактилия ІІ-ІІІ пръст на краката. Предварителното секвениране на 
FGFR1 гена не открива мутации. 

PS се подразделя на три клинични типа. Тип 1 е асоцииран с нормално нервно-психическо развитие, с 
добра прогноза и възможност за фамилно предаване, докато тип 2 и 3 имат тежки неврологични нарушения, 
лоша прогноза, ранна смърт и обикновено се проявяват като спорадични случаи. Ултразвуковият скрининг и най-
вече специализираната фетална морфология дават възможност за ранна (пренатална) диагноза на тежки вродени 
малформативни състояния. Това позволява навременно прекъсване (по медицински показания) на такива 
бременности, особено при случаи на състояния с летален ефект или лоша прогноза (какъвто е PS тип 2). 
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ССИИННДДРРООММННИИ  ЗЗААТТЛЛЪЪССТТЯЯВВААННИИЯЯ  
Калева Н, Цветанова Ц, Василева Е 

Клиника по педиатрия и медицинска генетика, 
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив 

 
Затлъстяването бива конституционално-екзогенно (в 85% от случаите); ендогенно – при ендокринни 

заболявания, цнс процеси, медикаментозно, моногенни форми и синдромно. 
За синдромно затлъстяване се мисли при съчетанието му с умствено изоставане, малформативни стигми, 

често с нисък ръст и асоциирани аномалии. 
Представяме два случая: 
1. Станислав, 15 г., с четвърта степен затлъстяване, дискретен лицев дисморфизъм, вискозно 

поведение и пристъпи на агресия по време на глад, обструктивна сънна апнея с КАС-данни за 
животозастрашаваща декомпенсирана респираторна ацидоза, наложила превеждане в интензивно 
отделение. 

2. Едие, 14 г. 8 м., високостепенно затлъстяване, сигнификантно нисък ръст с известна 
диспропорционалност за сметка на долен сегмент, дисморфични стигми и УИ. Има по-голяма сестра 
с УИ и същия фенотип, която не е уточнявана. 

Представяме обзор на най-честите синдромни затлъстявания и диагностичен алгоритъм. 

 
 

ООТТ  ККААККВВОО  ММООЖЖЕЕ  ДДАА  ЗЗААГГУУББИИ  ЗЗРРЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ЗЗДДРРААВВООТТОО  ССИИ  ООККОО  

ППААЦЦИИЕЕННТТ  СС  ААММББЛЛИИООППИИЯЯ??  

ССЕЕРРИИЯЯ  ООТТ  33  ККЛЛИИННИИЧЧННИИ  ССЛЛУУЧЧААЯЯ  
Радева М, Групчев Д 

Кръжок към Катедра по очни болести и зрителни науки, МУ – Варна 

 
Друзите на папилата са рядко срещана аномалия с честота 1-3 на 1 000. Едно от редките усложнения на 

това относително безобидно състояние е перипапиларната неоваскуларизция. Тъй като тя често обхваща 
папиломакуления сноп, загубата на зрение е не само значима, но и трайна. Шансът пациент да има такава 
патология е 1:10 000. Каква е вероятността патологията да засегне само здравото око на пациента? 

Докладваме 3 клинични случая на мъже на средна възраст 21 години (14, 22 и 27 години), при които има 
хиперметропия над 4 диоптъра и амблиопия на едното око с трайно понижение на зрението под 0.3. И в трите 
случая без провокиращи фактори зрението на неамблиопичното око пада рязко и внезапно под това на 
„мързеливото око“. При тримата първоначално е поставена диагноза невроретинит и пациентите са „лекувани“ с 
антибиотици и кортикостероиди. При консултирането им в Катедрата по очни болести и зрителни науки е 
установен двустранен „псевдопапиледем“ с изразена автофлуореценция при фотография със зелен филтър, а при 
флуоресцеинова ангиография – перипапиларна неоваскуларна мембрана в зоната на папиломакуления сноп. 
Двамата пациенти са лекувани преди консултативния преглед само системно, а третият е лекуван с 
новопоявилата се EILEA (anti-VEGF) и фотодинамична терапия. При консултация със специалисти от групата за 
телемедицина в офталмологията е препоръчана anti-VEGF терапия, но с Авастин. При двамата „наивни пациенти“ 
по три апликации от 1.25 мг се оказват достатъчни за „свиване“ на мембраната и възстановяване на зрителната 
острота. При пациента с фотодинамична терапия и EILEA остават значителни метаморфопсии и видими гънки на 
ретината, както и деформация на папиларната граница в съседство. 

Независимо че е много рядко, това състояние е с голямо социално значение, тъй като пациентът губи 
внезапно зрение на по-доброто око. Диагностиката може да бъде подпомогната от лесна, скринингова 
фотография със зелен филтър. Въпросът е удачно ли е тя да се прилага при всички хиперметропични пациенти с 
амблиопия с цел да бъдат открити друзите? По-интересен е въпросът какъв да бъде клиничния подход към тези 
пациенти? При неоваскуларна мембрана приложението на Авастин е доказано ефективно, независимо че 
препаратът е „офлейбъл“. 
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CCRRII  DDUU  CCHHAATT  ––  ССИИННДДРРООММ  ННАА  ККООТТЕЕШШККООТТОО  ММЯЯУУККААННЕЕ  
Ангелова Р1, Агатова М1, Ел Шемери С1, Радева М1, Константинова Д2 

1 Медицински Университет – Варна 
2 Катедра по Педиатрия и Медицинска генетика, МУ – Варна 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: Cri-du-chat е хромозомна болест, резултат на делеция на късото рамо (p) на хромозома 5. 

Среща се много рядко 1:50 000 живородени. Особено характерен е плачът на децата, който наподобява мяукане 
на котка и се дължи на аномалии във формирането на ларинкса и гласните връзки. Разстройството се 
характеризира с интелектуално затруднение, забавено развитие, микроцефалия с лицев дизморфизъм, ниско 
тегло при раждане и хипотония. Болните може да доживеят до напреднала възраст. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ: Представяме дете А.А.А. от женски пол на 1 г. 8 м. Генеалогични данни не са 
достъпни, тъй като детето се отглежда в дом “Майка и дете”. По повод специфичния плач, наподобяващ котешко 
мяукане и впоследствие при огледа установени дисморфични белези: хипертелоризъм; ниско разположени уши с 
изгладен релеф; гъсти вежди; малък нос; ниско чело; плосък тил, липса на сукателен рефлекс, тежка мускулна 
хипотония, тежко изоставане в нервно-психическото развитие, се проведе цитогенетично изследване. 

РЕЗУЛТАТИ: Резултатите от цитогенетичното изследване, проведено в Лаборатория по медицинска 
генетика към МБАЛ “Св. Марина” гр. Варна при изследвани 30 метафазни пластини от лимфоцитни култури с 
диференциално оцветяване GTG установи кариотип: 46,XX,del(5)(p15.2)[6]/46,XX[24] - структурна аберация, 
делеция в късото рамо на хромозома 5 в мозаичен вариант (20%). Намерената находка потвърждава клиничната 
диагноза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При представения случай клиничният фенотип по своята тежест не корелира с 
установения мозаицизъм за структурна хромозомна аберация 5p-. Това би могло да се обясни с наличие на по-
изразена абнормна клетъчна линия в други тъкани и/или  наслагащо се въздействие на средови фактори. 

 
 

ББООЛЛЕЕССТТ  ННАА  CCHHAARRCCOOTT--MMAARRIIEE--TTOOOOTTHH  ––  

33  ССЛЛУУЧЧААЯЯ  ООТТ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННИИ  ФФААММИИЛЛИИИИ  
Димитрова M1, Георгиев Г1, Василев К1, Дойчев Д1, Хамдан Н1, Константинова Д2 

1 Медицински Университет – Варна 
2 Катедра по Педиатрия и Медицинска генетика, МУ – Варна 

 
Наследствената моторна и сетивна невропатия Charcot-Marie-Tooth (СМТ) представлява клинично и 

генетично хетерогенна група заболявания, за които са отговорни около 45 различни гени, описани досега. СМТ е 
най-често срещаното неврологично нарушение с честота 1:2500. CMT тип 1, перонеална мускулна атрофия, се 
унаследява най-вече автозомно-доминантно. При по-голяма част от случаите (60-80%) промените са 
локализирани в 17 хромозома, където се намира дупликация на PMP (периферен протеин-миелин ген). 
Нарушенията водят до увреждане на нервната функцията поради демиелинизация. 

СМТ е бавно прогресиращо заболяване с нарушение в сетивността и моториката на стъпалата, прасците, 
дланите и предмишниците. СМТ се характеризира с увисване на ходилото и влачеща походка, висок свод на 
ходилото, сърповидно изкривяване на пръстите на крака, деформация на ръката тип “граблива птица“, слабост и 
атрофия мускулите на  подбедриците, загуба на някои нормални рефлекси, студени и посинели ходила, проблеми 
с балансиране функциите на ръцете, крампи в подбедриците и предмишниците, сколиоза  и много рядко – 
затруднение на дишането. 

Представяме 3 клинични случая от различни фамилии. 
1) Т.К.Ш. на 52 г. с клинико-лабораторни данни за сензорно-моторна полиневропатия; спорадична поява. 

Проведеният ДНК-анализ в НГЛ-София установява дупликация 17р11, което потвърждава клиничната диагноза. 
Пациентката има 2 деца-момиче на 23г. и момче на 17г, за които съществува 50% риск да са унаследили 
болестния ген, но молекулно-генетичното изследване отхвърли тази вероятност-и двете деца не са носители на 
болестния ген. 

2) Н.М.Т. с клинична диагноза СМТ от 14 г. възраст; след проведено молекулно-генетично изследване е 
намерена дупликация на РМР22 гена. Мутацията е de novo възникнала – родителите и сестрата на пробанда не са 
носители на болестния ген. За пробанда съществува вероятност 50% да предаде патологичния ген в потомството и 
е препоръчано провеждане на дородова диагностика. 

3) М.Р.Я., 10 г. дете от първа бременност с характерните за заболяването кифосколиоза, изразена 
хипотония и хипотрофия на долните крайници, както и затруднено изправяне от клекнало в право положение и 
степажна походка. След проведен ДНК-анализ в НГЛ-София е установена дупликация. Мутацията е унаследена от 
майката, при която до настоящия момент няма клинично проявление. 
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ППРРООДДЪЪЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛННОО  ППРРООССЛЛЕЕДДЯЯВВААННЕЕ  ИИ  ДДИИФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЛЛННОО  ДДИИААГГННООССТТИИЧЧННИИ  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  

ППРРИИ  ППЕЕТТГГООДДИИШШННОО  ДДЕЕТТЕЕ  СС  ГГЛЛИИККООГГЕЕННООЗЗАА  
Стойчева Р1, Йотова В, Ангелова Л, Хачмерян М, Латева М  

1 Първа детска клиника, 
Катедра по педиатрия и медицинска генетика, 

УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна  

 
Гликогенозите са група наследствени болести, свързани с дефект в обмяната на гликогена с честота 1 на 

100 000. Клиничната картина и хистологичните промени при голяма част от гликогенозите са сходни. 
Представяме дете с клинчни и биопсични данни, съвместими с гликогеноза тип I, III, VI и IХ 

(хепатомегалия, хипогликемия и ацидоза при гладуване). След петгодишно проследяване детето показва 
признаци, насочващи в еднаква степен към два от типовете Iа и IIIв.  

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: генеалогичен анализ, антропометрични изследвания, физикални прегледи, 
лабораторни изследвания, биопсично изследване, проследяване на резултатите от терапевтичното поведение. 

Отдиференцирането на двата типа е възможно чрез хистохимичен анализ, подтвърден от специфичен 
ензимен анализ от чернодробна биопсия от прясно взета тъкан  и от молекулярно-генетично изследване. И трите 
метода са неприложими у нас. Поради изключително ниската честота на това заболяване не е оправдано 
включването му в националния панел за молекулярна диагностика, поради което се използват външни 
лабораторни ресурси (експертни центрове) за етиологичното изясняване и  свързаната с това прогноза и 
менажиране на нарушението.  

Генетичното изследване може да даде окончателна диагноза, а с това да определи и терапевтичното 
поведение и прогнозата, която зависи от момента на започване на лечение и интензивността му.   

  
  

MCKUSICK-KAUFMAN SYNDROME – ДОКЛАД НА СЛУЧАЙ 
Георгиев Г1, Хамдан Н1, Димитрова М1, Василев К1, Дойчев Д1, Константинова Д2 

1 Медицински Университет – Варна 
2 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
Синдромът на McKusick-Kaufman представлява автозомно-рецесивно унаследяващо се заболяванe. Той е 

описан за първи път в общността на амиши, където се среща с честота около 1 на 10 000 души. Честотата на 
синдрома на McKusick-Kaufman в популация различна от тази на амишите, не е известна. Дължи се на промени в 
двата домена на MKKS гена, локализиран в късото рамо на хромозома 20 (20p12). Той е отговорен за правилното 
развитие на крайниците, сърцето и репродуктивната система. Синдромът се проявява с типична триада: 

1. Полидактилия 
2. Хидрометроколпос при момичетата 
3. Вродени сърдечни аномалии 
Полидактилията е с най-голям процент (90%) на изява, предимно постаксиална.  Еквивалентът на 

хидрометроколпос при момчетата е хипоспадия, съчетана с крипторхизъм. Към възможните вродени сърдечни 
аномалии се включват тетралогия на Фало, отворен foramen ovale, персистиращ d. arteriosus и др. 

Представяме клиничен случай на 5-годишно момиче (С.С.В.), от първа бременност с установени 
малформации още в пренаталния период. След раждането се описват постаксиална хексадактилия на дясната 
ръка, вродени сърдечни малформации (кардиомегалия, трикуспидалнаинсуфициенция, персистиращи foramen 
ovale и ductus arteriosus). Диагностицирани са също прояви на двустранна хидронефроза II-IIIстепен,  дилатиран 
пикочен мехур с три дивертикула и стенозирана шийка. На семейството е дадена препоръка за провеждане на 
пренатална ехографска диагностика при следващи бременности. 
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ППРРООГГЕЕРРИИЯЯ  ––  ППААТТООГГЕЕННЕЕЗЗАА,,  ККЛЛИИННИИЧЧННАА  ККААРРТТИИННАА  ИИ  ППРРООГГННООЗЗАА  

((ККЛЛИИННИИЧЧЕЕНН  ССЛЛУУЧЧААЙЙ))  
Морфов С, Хачмериян М, Никифорова Л, Илиев П, Тодорова Б, Ангелова Л 

Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: Синдромът на Хътчисън- Гилфърд – HGPS (още наричан прогерия) е много рядко генетично 

заболяване, което се проявява обикновено спорадично и се характеризира с автозомно- доминантен ход на 
унаследяване. Допуска се и автозомно- рецесивно унаследяване. В света броят на засегнатите деца е около 200-
250, т.е. 1 на 4-8 милиона новородени, като се засягат всички раси (предимно бялата) и еднакво двата пола. HGPS 
се дължи на мутация в гена- LMNA, локализиран в първа хромозома. Той кодира  протеин lamin-A , който спомага 
за задържането на ядрото в клетката. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Клиничен случай, базиран на информация от близките на детето, клинична 
картина и лабораторни данни. 

РЕЗУЛТАТИ: Касае се за дете на 6-годишна възраст от първа бременност на много млада майка (15 
години),  при което се наблюдава характерен фенотип. 

ОБЕКТИВНО: старчески вид, ръст 104см, тегло 11,5, глава с релативно голям черепен свод, изпъкнало 
чело, незатворена фонтанела, тотална алопеция, изпъкващи черепни вени, диспластични ушни миди, изпъкнали 
очни булбуси, малък и тесен нос, микрогнатия, неправилно подредени увредени млечни зъби, груба и сбръчкана 
кожа, широки коленни стави. 

ДИСКУСИЯ: HGPS обикновено завършва летално в ранна възраст (7-27), като средната продължителност 
на живота е 13 години. Освен характерния външен вид, показващ белези на преждевременно стареене, при 
пациентите се развиват атеросклероза на коронарните и цереброваскуларни артерии, интерстициална фиброза, 
дифузна фиброза на миокарда, калцификации на аортата и митралната клапа. Лечението е все още 
експериментално, а целта на съвременната терапия е да намали усложненият и да удължи средната 
продължителност на живота. 

  
  

БОЛЕСТ НА КРОН 
Топалова Т1, Стойчева С1, Атанасова М2, Банова С2 

1 Медицински Университет – Варна 
2 Катедра по вътрешни болести УНС по гастроентерология, хепатология и хранене, 

МУ – Варна 

 
Болестта на Крон представлява хронично трансмурално възпаление на която и да е част от стомашно-

чревния тракт, често придружавано от екстраинтестинални промени. Болестта на Крон е хронично възпалително 
заболяване с вероятна автоимунна генеза, свързано с появата на язвени изменения на храносмилателния канал. 

Представяме случай на 26-годишна жена, постъпила преди година в клиниката за диагностично 
уточняване по повод долно-диспептичен и коремно-болков синдром. След проведените хематологични, 
биохимични, образни и инвазивни изследвания се потвърждава клиничната диагноза болест на Крон с обхващане 
на дебелото черво. Пациентката е изписана с назначена терапия за дома. След едногодишно лечение с 
рекомбинантно човешко моноклонално антитяло е проведен контрол на заболяването чрез инвазивно 
изследване – ФКС и е установена ремисия на болестта. 
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МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ФАМИЛНИ ДАННИ ЗА ДОПА-ЗАВИСИМА ДИСТОНИЯ – 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
Никифорова Л1, Живкова С1, Илиев П1, Цочева Д1, Морфов С1, Константинова Д1 

1 Медицински Университет – Варна 
2 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
Допа-зависимата дистония е неврометаболитно разстройство, характеризиращо се с неволеви мускулни 

контракции и тремор. В световен мащаб честотата е 1 на 1млн. души. Наименованието е свързано със силното 
повлияване на симптомите от лечение с L-dopa. 

Морфологичен субстрат на заболяването е понижената активност на допаминергичните неврони в нигро-
стриаталната система. Отличителна черта на този тип дистония е изострянето на двигателните нарушения с 
напредване на деня и почти пълната им липса сутрин след ставане от сън. Обикновено симптомите се появат през 
първата декада от живота. Началните симптоми са дистония на долните крайници, която може да изкриви 
стъпалата и да наруши походката. Постепенно дистонията прогресира и към горните крайници и цялото тяло, 
може да се наблюдава неестествена поза на крайниците и липса на координация при ходене или бягане. 

Допа-зависимата дистония е моногенно заболяване с изразена локусна хетерогенност. Има 3 генетични 
варианта: автозомно-доминантен тип (лека форма, дистония тип 5а)- дефектен ген за ГТФ-циклохидролаза 1, 
автозомно-рецесивен тип (тежка форма, дистония тип 5б)- дефектен ген за тирозин хидроклсилаза и дистония 
поради дефектен ген за дихидробиоптерин редуктаза (предава се както автозомно-доминантно, така и 
автозомно-рецесивно). 

Автозомно-доминантният тип допа-зависима дистония е най-чест и е с най-лека клинична картина. 
Първите симптоми се появяват обикновено около 6-тата година, общото развитие не се забавя дори и при 
нелекуване. Автозомно-рецисивният тип е с по-бурна и тежка симптоматика и включва енцефалопатия, забавено 
развитие и др. 

Представяме случай на бременност с фамилни данни за допа-зависима дистония. Пациентка на 28 г., 
бременна в 18 г.с., първа бременност се обръща към лабораторията по медицинска генетика на към 
университетска болница „Света Марина” Варна (15.10.2010) за медико-генетична консултация. Съпругът на 
пациентката има брат (30г.) с клинична диагноза допа-зависима дистония с начало на оплакванията от пубертета 
и сравнително лека прогресия. Проявата на заболяването е спорадична за фамилията; отрича се кръвно родство 
при родителите; няма данни за изолатен брак. Не е провеждан молекулярно-генетичен анализ. Въз основа на 
тези анамнестични данни се прие, че се касае за по-често срещаната автозомно-доминантна форма на допа-
зависима дистония, резултат от de novo възникнала мутация и не се оцени системен риск за  потомството на 
семейството. 

 
 

БОЛЕСТ НА PAGET – ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАЯ 
Шумналиева Р1, Монов С1, Шумналиева-Иванова В2, Рашков Р1 

1 Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 
2 Клиника по очни болести, УМБАЛ „Александровска“ 

Медицински Университет – София 

 
Болестта на Paget е хронично заболяване на костната система с предоминантно засягане на мъжкия пол. 

Известни са редица генетични нарушени, предразполагащи или довеждащи до развитие на патологичния процес. 
Патогенетично болестта се характеризира с нарушен баланс между резорбтивната активност на остеокластите и 
остеогенната активност на остеобластите. Това води до патологично ремоделиране на костната структура с 
последващи деформации. Болестта на Paget може да протече като моноосална форма – със засягане на една кост, 
или като полиосална форма – с разпространено костно засягане. Представяме два клинични случая, 
демонстриращи особеностите на различните форми на болестта Paget, диагностичната стратегия и 
мултидисциплинарния терапевтичен подход при тези пациенти. 

 
Ключови думи: болест на Paget, остеокласти, остеобласти, ремоделиране, моноосална форма, 

полиосална форма 
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ДЕЛЕЦИЯ НА PIGL ГЕНА 

ПРИ ФЕТУС С ТЕЖКИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ МАЛФОРМАЦИИ – 
ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОЯВА НА CHIME СИНДРОМ 

Пенчев В1,2, Николов Г1, Велковски И3, Станчева Г2, Бичев С4, Ризов М1, Димова И1,5 
1 Офис за Технологиен Трансфер в областта на Молекулярната Генетика и Диагностика (ОТТМГД), МЦ 

„РепроБиоМед”, София 
2 Център по Молекулна Медицина (ЦММ), МУ – София 

3 Национална Кардиологична Болница, София 
4 Национална Генетична Лаборатория (НГЛ), Майчин дом – София 

5 Катедра по Медицинска Генетика, МУ – София 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: В световната популация всяка година при около 0.8-1% от бременностите се детектират 

вродени аномалии на сърцето. В настоящото проучване се проведе генетичен анализ на фетус с тежки сърдечни 
аномалии. Чрез микрочип-базиран сравнителен геномен анализ (aCGH) се откриxа редица промени в генома, 
включително и делеция на PIGL гена, който се асоциира с т.нар. CHIME синдром. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Обект на настоящото проучване бе фетус с детектирана абнормна фетална 
ехографска анатомия на сърцето, включваща ранен дисбаланс на камерите, съчетан с аномалии в дренажите. 
Бременноста бе прекъсната по медицински показания като бе изолирана ДНК за провеждане на генетичен анализ 
поради съмнение за наличие на хромозомни аномалии. 

Първоначално бе проведен високорезолютивен микрочип-базиран сравнителен геномен анализ. За 
потвърждение на резултатите бе проведен MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) анализ. 

РЕЗУЛТАТИ: Микрочиповият анализ разкри голям брой промени в генома на фетуса, като бяха 
разгледани две хипотези за заболяването. Едната бе наличие на Potocki-Lupski синдром, поради отчетена 
амплификация в 17p11.2 локуса, обхващаща RAI1 и LLGL1 гените. MLPA анализът отхвърли наличието на тази 
патология. Поради наличието на делеция, засягаща PIGL гена може да се допусне проявата на CHIME синдром, 
при който една от основните фенотипни изяви са вродени аномалии на сърцето. 

ДИСКУСИЯ: CHIME синдромът е изключително рядко заболяване, което се характеризира с малформации 
в различни органи и системи, като една от основните прояви е наличието на сърдечни аномалии. При фетусът 
чрез провеждането на аCGH и MLPA бяха отхвърлени редица други патологични синдромни състояния, които 
може да се асоциират със сърдечните аномалии. Необходимо е провеждането на анализ за потвърждение на 
разултатите, както и изследване на родителите. В случай че диагнозата се потвърди това ще е първият докладван 
случай на CHIME синдром в България. 

 
 

СЛУЧАИ НА VON-HIPPEL LINDAU СИНДРОМ 
Василев К1, Димитрова М1, Георгиев Г1, Дойчев Д1, Хамдан Н1, Константинова Д2 

1 Медицински Университет – Варна 
2 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
Синдромът Von Hippel-Lindau е рядко заболяване с честота 1/36 000. Унаследява се автозомно 

доминантно, генът е локализиран в 3р-VHL. Синдормът се характеризира със засягане на ретината, малкомозъчни 
и гръбначно-мозъчни увреждания, кисти на панкреаса, черния дроб, бъбреците, както и хипернефром и 
феохромоцитом. Характерни интракраниални увреждания са церебеларни хемангиобластоми, но също така са 
наблюдавани и супратенториални такива. При 60% от пациентите се наблюдават зрителни увреждания, 60% 
церебеларни, 13% гръбначно мозъчни, 28% бъбречни и 7% феохромацитоми. В 50% от случаите биват 
съпътствани с панкреатични кисти, тумори на Лангерхансовите острови и микрокистични аденоми. Синдромът 
най- често се диагностицира около 25 годишна възраст, но има случаи, когато генът се манифестира чак на 60 г. 
(Майер-1990г.). 

КЛИЧНИЧНА КАРТИНА НА СИНДРОМА: Церебеларни отклонения (структурни), интракраниални 
калцификати, васкуларни малформации (кръвоизливи в мозъка), абнормална васкуларна структура на ретината, 
панкреатични тумори, многобройни бъбречни кисти, бъбречни и адренални тумори и атаксия. 

Представяме  пациентка ИЕИ на 32 г. с клинични данни за синдром на Von-Hippel Lindau, с дебют около 
28-годишна възраст. Генеалогичният анализ показва фамилна форма на синдрома – майката на пробанда – СЦД – 
57г., е със същите клинични находки. Бабата по майчина линия е починала на 57г. с клинична картина на 
дихателна и сърдечна недостатъчност, но липсват убедителни данни за VHL.. 
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СЛУЧАЙ НА БОЛЕСТ НА HUNTINGTON 

Хамдан Н1, Георгиев Г1, Димитрова М1, Василев К1, Дойчев Д1, Константинова Д2 
1 Медицински Университет – Варна 

2 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
 Хореята на Huntington е невродегенеративно генетично заболяване, което се унаследява по автозомно-

доминантен път и се среща с честота 5-10 на 100 000. Заболяването се дължи на мутация в ген, локализиран в 
късото рамо на 4-та хромозома (4p16.3) – динамична мутация с увеличен брой CAG повтори. Дебют на клинично 
манифестиране най-често между 30 и 50-годишна възраст, като в някои случаи преди 20-годишна възраст 
(ювенилен вариант). Симптоматиката варира като най-често се проявява с неконтролируеми движения, наречени 
хорея. Също така се засяга мускулната координация, менталните способности, променя се психиката, личността и 
физическите възможности. 

Представяме клиничен случай на 27-годишна жена (В.Р.А.), чиито симптоми датират от 19-годишна 
възраст. От тогава се съобщава за промени в поведението, паметови нарушения (забравя имена на хора и 
предмети), неконтролируеми движения в крайниците. С течение на времето симптоматиката се засилва, като се 
достига до невъзможност за четене и писане. Консултацията с психиатър установява нарушена контактност и 
алоориентираност. При последната хоспитализация бе проведен ДНК анализ в ГМДЛ „Геника” – София, който 
показва многократно увеличен алел (45+/-2 CAG тринуклеотидни повтора) в гена хънтингтин (HTT). Този резултат 
потвърждава клиничната диагноза Болест на Huntington. Пациентката е от фамилия с категорични генеалогични 
данни за автозомно-доминантно унаследяващо се състояние – по данни на сестрата на пробанда засегнати са 
също бащата, лелята по бащина линия и нейните двама сина, както и дядо по бащина линия. Пациентката има три 
клинично здрави сестри, на които е дадена препоръка за провеждане на ДНК анализ с оглед установяване на 
генетичния статус при тях. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА (18)F-FDG ПЕТ/КТ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТ НА ХЪНТИНГТЪН 

Капрелян А1, Грудкова М1, Бочев П2, Иванов Б1, Ангелова Л3, Георгиев Р2 
1 Катедра по нервни болести, МУ – Варна 

2 Катедра по образна диагностика и лъчелечение, МУ – Варна 
3 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: Болестта на Хънтигтън (БХ) е наследствено, автозомно-доминантно, невродегенеративно 

заболяване, което най-често засяга хора на възраст между 35-50 години.  Честотата на разпространение на 
болестта в европейските страни е 1,6-9,95 на 100000 души. Заболяването се характеризира с прогресиращи 
двигателни, когнитивни и психиатрични нарушения. Поставянето на диагнозата включва клинични, генетични, 
невропсихологични и морфологични невроизобразяващи изследвания. В допълнение, позитронно-емисионната 
томография (ПЕТ) подпомага ранната диагноза и повишава възможностите за оценка на тежестта на болестния 
процес. 

ЦЕЛ: проучване на приложението на (18)F-FDG ПЕТ/КТ при пациенти с БХ, в съответствие с данните от 
клиничните и морфологичните образни изследвания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Проучването обхваща 5 пациента (4 жени и 1 мъж), на възраст от 29 до 49 години, 
с диагноза БХ. Клиничната характеристика е определена с помощта на UHDRS (United Huntington Disease Rating 
Scale). При всички болни са проведени морфологични (КТ и/или МРТ) и функционални (ПЕТ) невроизобразяващи 
изследвания. 

РЕЗУЛТАТИ: Клиничното изследване открива наличие на двигателни (хиперкинетични, пирамидни), 
координационни, когнитивни и психиатрични (депресия) симптоми в различна степен. МРТ показва арофични 
мозъчни изменения в областта на базалните ганглии в 80% от случаите. При 4(80%) от пациентите, (18)F-FDG ПЕТ 
установява силно редуцирана или липсваща метаболитна активност в двата стриатума (n. caudatus, putamen). 
Функционалното мозъчно изследване не открива метаболитни нарушения в един от случаите с клиничен фенотип 
на БХ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: (18)F-FDG ПЕТ/КТ се явява високо чувствителна неинвазивна техника за оценка на 
мозъчните метаболитни нарушения при пациенти с БХ. В допълнение на клиничните, генетичните и 
морфологичните образни изследвания, методът повишава диагностичната точност и разширява възможностите 
за определяне тежестта на заболяването. 
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СИНДРОМ НА AARSKOG 

Цочев К1, Цочева Д1, Ел Шемери С1, Живкова С1, Ангелова Р1, Константинова Д1 
1 Медицински Университет – Варна 

2 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
Синдром на Aarskog представлява рядко генетично заболяване, дължащо се на генетична мутация в ген, 

наречен "faciogenital dysplasia" (FGD1) на Х хромозомата. Мутацията на гена се предава от майката на 
потомството, като по-засегнат е мъжкият пол, докато жените боледуват рядко или могат да бъдат засегнати от по-
леката форма на заболяването. Синдром на Aarskog се проявява с харектерни лицеви и челюстни промени, 
скелетни и мускулни дистрофии, генитални малформации  и лека умствена изостаналост. 

Закръгленото лице с широко чело, широко раздалечени очи, птоза на клепачите, малък нос с ноздри, 
недоразвита горна челюст и характерно вдаване на линията на косата, са често срещани и силно изразени при 
мъжете и са важен диагностичен показател за заболяването. Засегнатите лица могат да имат необичайно дълъг 
прорез в горната устна, различни аномалии засягащи ушите, зъбите, нисък ръс, широки къси ръце, 
клинодактилия, разтегливи стави, леко хлътнали гърди и гръбначни проблеми. Мъжете развиват генитални 
аномалии, характеризиращи се с ненормално удължена кожна гънка около основата на пениса или 
крипторхизъм. В някои случаи засегнатите деца могат да проявят хиперактивност и промени в умственото и 
психично развитие, ниско наддаване на тегло, хронични инфекции на дихателната система и сърдечно-съдови 
промени. 

Представяме случай на 3–годишно дете със синдром на Aarskog, с ясно изразени клинични белези от 
страна на лицев дисморфизъм и изоставане в нерно психичното развитие. Проведен е цитогенетичен анализ  на 
лимфоцитни култури, който доказва нормален мъжки кариотип 46,XY (15), което отхвърли наличието на 
хромозомна болест и структурни хромозомни аберации и насочи към поставянето на диагнозата Aarskog 
синдром. 

 
 

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БЕТА ТАЛАСЕМИЯ 
ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2014 Г. 

Златарева А1, Петрова Г2 
1 МЦ Хелт БГ ЕООД  

2 Медицински Университет – София 

 
ЦЕЛ: Целта на това проучване е да се анализира финансирането на фармакотерапията на пациентите с  

бета таласемия в България за периода 2011 – 2013 г.  
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Проведен е финансов, макроикономически  анализ на разходите за лечение на 

бета таласемия в България за периода 2011-2014. Изчислени са разходите средно на болен, разходите по 
региони, по INN, и по ATC група. Сравнени са средните разходи за цялата група болни със средните разходи по 
региони и са изчислени отклоненията от средно статистическата стойност.  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ: През 2011, поради промени в законодателството, НЗОК поема финансирането 
на редките  болести, които са 15 диагнози, през 2012 са 16 и през 2013 (до август) - 23, включително лечението на 
бета таласемията, като броят на обхванатите пациенти през годините се изменя, както следва: през 2011 са 219 
болни, през 2012 са 223, а през 2013 са 247 души. Разходите за лечение на пациентите се променят във 
възходяща насока като през 2011 те са 5 132 600 лв., през 2012 са 7 664 782лв., а през 2013 са 8 323 230 лв. 
Средната стойност на  разходите за болен с тази диагноза, заплатени от Обществения фонд по региони е със 
значителни отконения, като най-голяма стойност е отбелязана в Русе и във Варна. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В България, финансирането на фармакотерапията на редки заболявания следва общите 
принципи на финансиране при всички заболявания и това създава риск от недофинансиране на болните с редки 
болести и останалите граждани, тъй като и двете групи разчитат на средства на НЗОК. Стастически значимите 
различия в лечението на болните с редки зяболявания по региони се нуждаят от много сериозен анализ на 
медицинските основания за това различие.  

 
Ключови думи: редки болести, лекарства сираци,бета таласемия, разходи за лечение 
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СИРЕНОМЕЛИЯ – СИНДРОМ НА РУСАЛКАТА 

Илиев П¹, Никифорова Л¹, Живкова С¹, Цочева Д¹, Морфов С¹, Константинова Д² 
1 Медицински Университет – Варна 

2 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
Сиреномелия е изключително рядко, вродено заболяване, характеризиращо се с аномалии в долната 

част на гръбначния стълб и долните крайници. Състоянието е летално и включва сливане на долните крайници, 
хипоперфузия на долната част на тялото, тежки малформации на пикочополовата и гастроинтестиналната системa 
(двустранна бъбречна агенезия, атрезия на ануса). Честотата на заболяването е приблизително 1/100 000. По-
често засегнат е мъжкият пол – съотношението мъжки/женски фетуси е 2.7 към 1. В медицинската литература 
съществува противоречие дали заболяването сиреномелия е самостоятелна аномалия или е тежка форма на 
каудална дисплазия. Етиологията на синдрома също не е изяснена. Според много автори сиреномелията е 
полиетиологично обусловена, резултат от съвместното действие на генетични и екзогенни фактори. 

Шестнадесет годишна бременна жена в 19 г.с. е насочена към Специализирана Болница по Акушерство и 
Гинекология „Майчин Дом“ по повод олигохидрамнион. Пренатална ултразвукова диагностика визуализира плод 
с деформирана глава, тотална липса на околоплодна течност, не се виждат пикочен мехур и бъбреци. 
Ултразвуковата диагностика е затруднена поради липса на ОТ, свързана с двустранна бъбречна агенезия. 
Извършва се аборт по медицински показания. Плодът е малформативен, няма полово и пикочно отвърстие, а 
тялото завършва с един крайник – сиреномелия. Взет е абортивен материал и е направен цитогенетичен анализ в 
лабораторията по Медицинска Генетика към МБАЛ“Св.Марина“, Варна. 

Сиреномелията е изключително рядко заболяване с неизяснена все още етиология и патогенеза, 
завършващо със смърт на плода. От особено значение е ултразвуковото изследване по време на второто 
тримесечие, чрез което могат да се установят характерни структурни аномалии. Благодарение на ранна 
пренатална диагностика е възможно да се извърши безопасно прекъсване на бременността. 

 
 

FREEMAN-SHELDON СИНДРОМ 
Дойчев Д1, Василев К1, Георгиев Г1, Димитрова М1, Хамдан Н1, Константинова Д1 

1 Медицински Университет – Варна 
2 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
Freeman Sheldon синдром е известен още като дистална артрогрипоза тип 2А(DA2A), 

краниокарпотарзална дисплазия, краниокарпотарзален синдром, Windmill-Vane-Hand синдром или синдром на 
свиркащото лице. 

Синдромът е описан от Freeman и Sheldon през 1938 г. Freeman–Sheldon синдром е рядка форма на 
множествена вродена контрактура (артрогрипоза). Синдромът представлява най-острата форма на дисталната 
артрогрипоза (DA). 

Повечето проучени случаи са спорадични, други са унаследени автозомно-доминантно, но има и редки 
случаи на автозомно-рецисивен тип унаследяване. Синдром на Фрийман-Шелдън може да бъде причинен от 
мутации в гена MYH3,който е локализиран в късото рамо на 17 хромозома. В MYH3 ген се съдържа информация 
за получаване на протеин, наречен ембрионален миозин. Някои хора със синдром на Freeman-Sheldon нямат 
мутации в гена MYH3. При тези лица причината за разстройството е неизвестена. 

Клинично  Freeman–Sheldon синдром включва птоза на клепачите, страбизъм, ниско разположени уши, 
дълъг филтрум, прогресираща загуба на слуха, сколиоза и затруднения при ходене. Гастроезофагеагеален 
рефлукс прогресира с възрастта. Езикът може да бъде малък и ограничаващ движенията на мекото небце. Често 
наблюдавано е  H- или Y- образна кожна бразда над брадичката. 

Представяме клиничен случай, ИВП, на 3 месеца. Обективно се намира  полидактилия на лява ръка, 
характерен за заболяването фациес – ниско разположени ушни миди, дълбок филтрум, високо небце, 
микрогнатия. Повишен мускулен тонус като горните крайници са пронирани със свити пръсти, черепен 
дизморфизъм и ингвинална херния в дясно Цитогенетичен анализ – нормален мъжки кариотип – отхвърля се 
хромозомна болест. 
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WOOLLY HAIR SYNDROME – 

СИНДРОМ НА ВЪЛНЕСТАТА КОСА 
Цочева Д1, Цочев К1, Живкова С1, Никифорова Л1, Илиев П1, Константинова Д2 

1 Медицински Университет – Варна 
2 Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Варна 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: Вълнестата  коса е рядка вродена аномалия на структурата на косата и се характеризира с 

къдрава коса, включваща целия скалп или част от него. Описана е за първи път от Gossage през 1907 г. в 
европейско семейство. Честота не е известна. Интересно е, че детето се ражда с вълнеста коса  или тя  се появява 
в първите месеци от живота. Къдриците са със среден диаметър от 0,5 см като се сплитат една в друга. По този 
начин те правят косата трудна за разресване и оформяне. В допълнение косата може да е по-крехка от 
обикновено и с по-блед цвят от останалата част. Тя е различна от къдрава коса на черните хора по това, че при тях 
косата лежи отделно, докато къдриците на вълнестата  коса обикновено са преплетени и объркани. Описват се 
автозомно-доминантни (космени невуси или генерализирани) и автозомно-рецесивни форми. 

Представяме случай на 7-годишно момиче с Woolly hair syndrome. Касае се за дете от първа, единствена 
бременност на родителите. Без особености във физическото и нервно-психическото развитие. От раждането е 
налице разлика в типа на окосмяване на главата –зони на права и зони на къдрава коса, което се запазва и през 
годините. Обективно се установяват участъци с  променена текстура на косата – един голям невус вляво 
темпорално и няколко по-малки на тила. Косата е с тънък косъм, къдрава, объркана, трудна за разресване. 
Състоянието се проявява спорадично, за първи път във фамилията при пробанда. Цитогенетичният анализ 
установява нормален женски кариотип 46,ХХ без бройни и структурни хромозомни аберации. Отсъствието на 
други клинични прояви дава основание да се приеме диагнозата Woolly hair syndrome. 
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ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ РЕГИСТРИ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ 

Митева-Катранджиева Ц, Искров Г, Стефанов Р 
Институт по редки болести, Пловдив 

 
 
Методология  
Предмет на настоящия обзор са епидемиологични регистри за редки болести в България. 

Обзорът не разглежда и не включва клиничните регистри, поддържани в лечебните заведения. 
Целта на проучването е да даде актуална информация за епидемиологичните регистри за 

редки болести у нас чрез: 

• описание на основните характеристики на този вид; 

• представяне на  европейските и международни препоръки и насоки в тази област;  

• резюмиране на наличната информация за обхвата на съществуващите регистри за редки 
болести у нас. 

Включените в обзора регистри са идентифицирани чрез: 

• търсене по ключови думи в базата данни за научни статии по медицина Pubmed; 

• обявените регистри на портала за редки болести Orphanet; 

• представените регистри на годишните национални конференции за редки болести и 
лекарства сираци в България от 2010 г. насам; 

• писмени покани до водещи клинични центрове в България, препоръчани от пациенти с 
редки болести. 

Дефиниции 

• Рядка болест – заболяване с разпространение не повече от 5 на 10 000 души в ЕС. 

• Епидемиологичен регистър –  организирана система за събиране, съхранение, използване, 
проследяване и разпространение на ясно определени епидемиологични данни за 
конкретни индивиди. 

Развитие и актуални тенденции в областта на епидемиологичните регистри за редки 
болести  
До скоро епидемиологичните регистри се считаха за изследователски инструмент, присъщ 

единствено на епидемиолозите. Технологичният напредък драстично промени това схващане. 
Днес епидемиологичните регистри решават едни от основните проблеми в областта на редките 
болести, а именно обобщаването на информация от различни географски и структурно 
разпръснати източници, както и използването й за нуждите на общественото здраве и научните 
изследвания. Комбинираните ползи от епидемиологичните регистри за редки болести са широко 
известни – осигуряване на епидемиологични данни за болестност и заболяемост, подобряване на 
медицинското познание за вариабилността и хода на болестта, наблюдение и оценяване на 
изхода на заболяването, предоставяне на данни на здравните власти за целите по планиране и 
обезпечаване на медицински услуги и дейности, свързани с профилактиката, диагностиката, 
лечението и рехабилитацията на редките болести. 

В Европейския съюз (ЕС) се наблюдава процес на интензивно сближаване на усилията по 
отношение на регистрите за редки болести. Различните заинтересовани страни обединяват своите 
дейности за постигане на напредък не само в чистата наука, но също така и по редица практически 
въпроси. Съществуването на добре функциониращи регистри е само по себе си сериозна 
предпоставка за разработване и прилагане на ефективно лечение за въпросното рядко 
заболяване. Пациентите и техните семейства са най-заинтересовани от последователното и 
надлежно събиране на епидемиологични данни, защото по този начин се улеснява създаването 
на стандарти за обгрижване и лечение. А това вече значително подобрява качеството и 
продължителността на живота, дори при липса на нови терапии. Тези аргументи логично 
превръщат епидемиологичните регистри в основен елемент на всяка една разумна политика в 
областта на редките болести и лекарствата сираци на национално, европейско и международно 
ниво. 
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Регистрите като епидемиологичен инструмент все пак се прилагат от сравнително скоро по 
въпросите на редките болести, което обяснява наличието на някои практически разминавания и 
несъответствия, най-вече липсата на унифициран подход по отношение на набора данни за 
регистрация и тяхното администриране. Това се дължи на множество причини: 
o различен брой на заинтересованите страни, включени в администрирането и управлението на 

регистъра, както и разнообразие в техните потребностите и цели; 
o неприлагане на общи стандарти, водещо до колебания в периодичността на събиране и 

качеството на данните; 
o финансова неустойчивост на регистрите; 
o липса на човешки, финансови и структурни ресурси, за да е възможно поддържането на 

отделни регистри за всяко рядко заболяване или регистри спрямо различните съществуващи 
цели на заинтересованите страни. 
Специфичните особености на редките болести са допълнително предизвикателство за 

регистрацията на пациентите: 
o генетичната природа на повечето редки болести предполага необходимост да се проучват и 

проследяват семейно свързани случаи, а това не винаги е възможно; 
o малкият брой на случаите и същевременно големият географски обхват на събиране на данни 

изискват множество колаборации и обмен на данни, обикновено на международно ниво, 
които често се оказват ограничени от законовите рамки; 

o изразходване на почти равни ресурси за създаване и поддържане на регистри за редки 
болести като при тези за често срещаните заболявания, но едновременно с това много по-
трудно постигане на дългосрочна финансова устойчивост. 
Тези бариери са причината за разработване и приемане на универсални дефиниции, 

класификации и стандарти за данни, както и благоприятни, уеднаквени политики и ресурси за 
създаването и поддържане на регистри за редки болести. Именно за да се избегнат 
фрагментацията, непоследователността, липсата на общи стандарти и оперативна 
несъвместимост, ЕС положи значителни усилия през последните години в тази област, 
финансирайки серия ключови проекти: 
o Международният портал за редки болести и лекарства сираци Orphanet; 
o Европейският проект EUROPLAN за изготвяне на препоръки при създаването и прилагането на 

национални стратегии за редки болести; 
o Европейският проект EPIRARE за полагане на основите на бъдеща европейска платформа, 

която да подкрепя и улеснява регистрацията на пациентите с редки заболявания чрез 
насърчаване на стандартизиране на процедурите по регистриране, качествено събиране на 
данни, улесняване на съпоставимостта на данните; 

o Европейският проект RD-Connect за свързване в глобална инфраструктура на 
научноизследователски бази от данни, регистри и биобанки, с цел създаване на 
централизирана ресурсна платформа за изследвания в областта на редките болести. 
Признавайки множеството съществуващи в момента регистри, резултатите, които са 

постигнали, но и проблемите, пред които са се сблъскали, Европейския комитет на експертите по 
редки болести (EUCERD) изработи в края на своя мандат препоръки за развитието на регистрите за 
редки болести, акцентирайки върху съвместимостта на информацията и употребата на общи 
кодиращи протоколи. Европейската комисия (ЕК) от своя страна към днешна дата сериозно 
анализира възможността за създаване на платформа за развитие на регистрите за редки болести в 
ЕС чрез използване на съвместен научноизследователски център. 

Темата за епидемиологичните регистри за редки болести е актуална и в САЩ, където Службата 
за научни изследвания на редките болести (ORDR) към Националните институти по 
здравеопазване стартира пилотен проект за създаване на глобален пациентски регистър и 
хранилище с данни за редки заболявания (Global Rare Diseases Patient Registry and Data Repository, 
GRDR). Този регистър ще се основава на анонимизирани данни на пациенти, обобщени по 
стандартизиран начин и съдържащи унифицирана терминология. Цялата тази информация ще 
бъде достъпна за изследователите, на които ще се даде уникална възможност за разбиране на 
редките заболявания. По този начин ще се улеснят биомедицинските изследвания, включително 
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клиничните проучвания, в търсенето на нови терапии, които ще подобрят продължителността и 
качеството на живот на хората с редки болести. За постигането на тази цел ORDR е разработил 
редица инструменти, които са публично достъпни за заинтересовани изследователи от цял свят. 
Сред тях са методология за глобален уникален идентификатор, минимален набор от данни за 
регистриране и стандартна форма за взимане на информирано съгласие за участие на пациенти. 

Предвид важността на регистрите, през последните години се предприеха редица стъпки за 
международна координация по тези въпроси. Най-значимата безспорно бе създаването на 
Международния консорциум за научни изследвания в областта на редките болести (IRDiRC). Това 
е съвместна инициатива на Европейската комисия и Националния институт по здравеопазване на 
САЩ, стартирала през април 2011 г. IRDiRC е дългосрочен проект, имащ за цел да засили 
международното сътрудничество при научните изследвания в областта на редките болести. 
Консорциумът обединява учени и организации, инвестиращи в тази сфера, като целта, която си е 
поставил е повече от амбициозна – откриване на 200 нови терапии, както и диагностични средства 
за повечето редки болести до 2020 г. 

Въпреки общият напредък на международно ниво, ключов момент за регистрите за редки 
болести остава подкрепата за тяхното стартиране и развитие на национално ниво. Именно това е 
косвената цел на настоящия обзор – да повиши видимостта и информираността относно 
епидемиологичните регистри за редки болести в България. 

Обобщена информация за епидемиологични регистри за редки болести в България 
Въпреки ясната подкрепа на ЕК за епидемиологичните регистри за редки болести и най-вече 

за приемането на целенасочена национална политика чрез създаването на национални регистри 
за редки болести, в България национален регистър за редки болести все още не съществува. Такъв 
беше заложен като приоритетна цел на Националната програма за редки болести (2009 – 2013), 
но реализирането му бе многократно отлагано във времето. През 2013 г. този въпрос бе повдигнат 
наново във връзката с транспонирането на Директивата на ЕС за трансгранично здравеопазване и 
институционализирането на експертните центрове за редки болести у нас. Предвижда се 
създаването на единен Национален регистър за редки болести, базиран на данните от 
експертните центрове в България, но към днешна дата ефективното му функционира изглежда 
силно неопределено. 

Отсъствието  на  единен  национален  регистър  в  България  не  означава  разбира  се,  че 
работещите по проблемите на редките болести у нас не са осъзнали важността и ползите от този 
епидемиологичен инструментариум. Редица такива регистри съществуват като резултат от 
съвместни дейности между медицински научни дружества, клинични центрове, пациентски 
организации и неправителствения сектор. 

Информационният център за редки болести и лекарства сираци (ИЦРБЛС) покани за участие в 
настоящия обзор всички известни към момента, функциониращи на територията на България 
регистри за редки заболявания. Съгласие за участие и подаване на актуална информация заявиха 
координатори на 14 епидемиологични регистри за редки заболявания (по азбучен ред): 

o Национален регистър на пациенти над 18 г. възраст с хронична миелоидна левкемия 
(ХМЛ); 

o Национален регистър на пациенти с болест на Гоше; 
o Национален регистър на пациенти с болест на Крон; 
o Национален регистър на пациенти с болест на Уилсън; 
o Национален регистър на пациенти с миотонична дистрофия тип 1; 
o Национален регистър на пациенти с миотонична дистрофия тип 2; 
o Национален регистър на пациенти с мукополизахаридоза тип II; 
o Национален регистър на пациенти с мускулна дистрофия Бекер; 
o Национален регистър на пациенти с мускулна дистрофия Дюшен; 
o Национален регистър на пациенти с невроендокринни тумори; 
o Национален регистър на пациенти с първични имунодефицити (ПИД); 
o Национален регистър на пациенти с таласемия майор; 
o Национален регистър на пациенти с фенилкетонурия; 
o Национален регистър на пациенти със спинална мускулна атрофия. 
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Регистрите са обобщено представени чрез показателите, използвани в първия обзор за 
регистрите за редки болести в България, а именно : 

o година на създаване; 
o година на последно обновяване; 
o брой пациенти при последното актуализиране; 
o разпределение по възраст; 
o разпределение по пол; 
o териториален обхват; 
o библиография с публикации, потвърждаващи функционирането на съответния 

епидемиологичен регистър (ако има налични). 
 

Национален регистър на пациенти над 18 г. възраст с ХМЛ 
Рядка болест (МКБ-10 код) Хронична миелоидна левкемия (C92.1) 

Година на създаване  2010 

Година на последно обновяване 2012 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

328 

Разпределение по възраст  Възрастни – 328   

Разпределение по пол Мъже – 163; Жени – 165 

Териториален обхват Национален 

Координатор Д-р Цонка Митева 

Информационен център за редки болести и лекарства сираци, 

Пловдив 

Библиография 1. Стефанов Р, Михайлов Г, Герчева Л, Хаджиев Е, Маринова-
Горанова В, Цветков Н, Богданов Л, Райнов Ю. Епидемиология на 

ХМЛ в България – пилотно проучване. Социална медицина и 

здравен мениджмънт, 2010, 1:7-13. 
2. Митева Ц, Искров Г, Попова Л, Стефанов Р. Епидемиологични 

регистри за редки заболявания. 2-ра Национална конференция за 

редки болести и лекарства сираци – сборник с постери и 
презентации, 2011: 149.  

 
Национален регистър на пациенти с Болест на Гоше 

Рядка болест (МКБ-10 код) Болест на Гоше (E75.2) 

Година на създаване  2011 

Година на последно обновяване 2014 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

17 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 1; Възрастни – 16 

Разпределение по пол Мъже – 9; Жени – 8 

Териториален обхват Национален 

Координатор Д-р Цонка Митева 

Информационен център за редки болести и лекарства сираци, 
Пловдив 

Библиография 1. Митева Ц, Искров Г, Попова Л, Стефанов Р. Епидемиологични 

регистри за редки заболявания. 2-ра Национална конференция за 

редки болести и лекарства сираци – сборник с постери и 
презентации, 2011: 149. 

 
Национален регистър на пациенти с Невроендокринни тумори 

Рядка болест (МКБ-10 код) Невроендокринни тумори (K50) 

Година на създаване  2013 

Година на последно обновяване 2013 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

127 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 4; Възрастни – 123 

Разпределение по пол Мъже – 57; Жени – 70 

Териториален обхват Национален 

Координатор Д-р Цонка Митева 

Информационен център за редки болести и лекарства сираци, 
Пловдив 

Библиография – 
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Национален регистър на пациенти с Болест на Крон 

Рядка болест (МКБ-10 код) Болест на Крон (K50) 

Година на създаване  2010 

Година на последно обновяване 2012 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

191 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 1; Възрастни – 190 

Разпределение по пол Мъже – 84; Жени – 107 

Териториален обхват Национален 

Координатор Д-р Цонка Митева 
Информационен център за редки болести и лекарства сираци, 

Пловдив 

Библиография 1. Митева Ц, Искров Г, Попова Л, Стефанов Р. Епидемиологични 

регистри за редки заболявания. 2-ра Национална конференция за 
редки болести и лекарства сираци – сборник с постери и 

презентации, 2011: 149. 

 
Национален регистър на пациенти с Миотонична дистрофия тип 1 

Рядка болест (МКБ-10 код) Миотонична дистрофия тип 1 (G71.1) 

Година на създаване  2008 – 2010 

Година на последно обновяване 2013 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

47 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 3; Възрастни – 44 

Разпределение по пол Мъже – 23; Жени – 24 

Териториален обхват Национален 

Координатор Проф. Ивайло Търнев, 
доц. Велина Гергелчева 

УМБАЛ „Александровска”, София 

Библиография – 

 
Национален регистър на пациенти с Миотонична дистрофия тип 2 

Рядка болест (МКБ-10 код) Миотонична дистрофия тип 2 (G71.1) 

Година на създаване  2008 – 2010 

Година на последно обновяване 2013 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

3 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 0; Възрастни – 3 

Разпределение по пол Мъже – 0; Жени – 3 

Териториален обхват Национален 

Координатор Проф. Ивайло Търнев, 

доц. Велина Гергелчева 
УМБАЛ „Александровска”, София 

Библиография – 

 
Национален регистър на пациенти с Мукополизахаридоза тип 2 

Рядка болест (МКБ-10 код) Мукополизахаридоза тип 2 (E76.1) 

Година на създаване  2011 

Година на последно обновяване 2011 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

7 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 7; Възрастни – 0 

Разпределение по пол Мъже – 7; Жени – 0 

Териториален обхват Национален 

Координатор Д-р Цонка Митева 

Информационен център за редки болести и лекарства сираци, 

Пловдив 

Библиография 1. Митева Ц, Искров Г, Попова Л, Стефанов Р. Епидемиологични 
регистри за редки заболявания. 2-ра Национална конференция за 

редки болести и лекарства сираци – сборник с постери и 

презентации, 2011: 149. 
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Национален регистър на пациенти с Мускулна дистрофия Бекер 

Рядка болест (МКБ-10 код) Мускулна дистрофия Бекер (G71.0) 

Година на създаване  2008 – 2010 

Година на последно обновяване 2013 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

33 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 30; Възрастни – 3 

Разпределение по пол Мъже – 31; Жени – 2 

Териториален обхват Национален 

Координатор Проф. Ивайло Търнев, 

доц. Велина Гергелчева 

УМБАЛ „Александровска”, София 

Библиография 1. Todorova A, Todorov T, Georgieva B, Lukova M, Guergueltcheva V, 

Kremensky I, Mitev V (2008). MLPA analysis/complete sequencing of 

the DMD gene in a group of Bulgarian Duchenne/Becker muscular 
dystrophy patients. Neuromuscul Disord; 18(8):667-70. 

 
Национален регистър на пациенти с Мускулна дистрофия Дюшен 

Рядка болест (МКБ-10 код) Мускулна дистрофия Дюшен (G71.0) 

Година на създаване  2008 – 2010 

Година на последно обновяване 2013 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

87 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 67; Възрастни – 20 

Разпределение по пол Мъже – 87; Жени – 0 

Териториален обхват Национален 

Координатор Проф. Ивайло Търнев, 

доц. Велина Гергелчева 

УМБАЛ „Александровска”, София 

Библиография 1. Todorova A, Todorov T, Georgieva B, Lukova M, Guergueltcheva V, 

Kremensky I, Mitev V (2008). MLPA analysis/complete sequencing of 

the DMD gene in a group of Bulgarian Duchenne/Becker muscular 
dystrophy patients. Neuromuscul Disord; 18(8):667-70. 

 
Национален регистър на пациенти с Таласемия майор 

Рядка болест (МКБ-10 код) Таласемия майор (D56.1) 

Година на създаване  2009 

Година на последно обновяване 2012 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

270 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 105; Възрастни – 165 

Разпределение по пол Мъже – 141; Жени – 129; Анонимни – 5  

Териториален обхват Национален 

Координатор Д-р Цонка Митева 

Информационен център за редки болести и лекарства сираци, 

Пловдив 

Библиография 1. Miteva Ts, Kaleva V, Stefanov R. National registry of patients with 

thalassemia in  Bulgaria. 4
th

 Eastern European conference for 

rare diseases and orphan drugs – conference proceedings book, 2009: 
p. 143. 

2. Митева Ц, Стефанов Р, Калева В, Рангелова М, Стоянова Д, 

Мануилова К, Стоянова А,  Костова Д, Костова С, Чакъров И, 
Георгиева Р, Рибов Д. Национален регистър на пациенти с 

таласемия в България – резултати от първоначално 

епидемиологично проучване, проведено през периода януари – 

април 2010. 1-ва Национална конференция за редки болести и 
лекарства сираци – сборник с постери и презентации, 2010: 142.  

3. Kaleva V, Stefanov R, Semova G, Miteva Ts. National registry of 

patients with thalassemia in Bulgaria – results of the second survey 
made in October 2010. Proceedings of the 12th International 

Conference on Thalassemia and the Haemoglobinopathies, 2011. 

4. Митева Ц, Калева В, Рангелова М, Стоянова Д, Мануилова К, 
Стоянова А, Костова Д, Костова С, Чакъров И, Георгиева Р, 

Стефанов Р. Национален регистър на пациенти с таласемия в 

България – резултати, отчетени към юни 2011 г. 2-ра Национална 
конференция за редки болести и лекарства сираци – сборник с 

постери и презентации, 2011: 148. 
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Национален регистър на пациенти с Първични имунодефицити 

Рядка болест (МКБ-10 код) Първични имунодефицити (D80, D81, D82, D83, D84, D89) 

Година на създаване  2010 

Година на последно обновяване 2014 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

131 

Разпределение по възраст  N/A 

Разпределение по пол Мъже – 66; Жени – 65 

Териториален обхват Национален 

Координатор Проф Елисавета Наумова 
УМБАЛ „Александровска”, София 

Библиография – 

 
Национален регистър на пациенти с Фенилкетонурия 

Рядка болест (МКБ-10 код) Фенилкетонурия (E70.0) 

Година на създаване  1977 

Година на последно обновяване 2014 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

171 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 95; Възрастни – 76  

Разпределение по пол Мъже – 87; Жени – 84 

Териториален обхват Национален 

Координатор Доц. Алексей Савов 

Национална генетична лаборатория, София 

Библиография 1. Kremensky I, Jordanova A, Todorova A, Savov A, Iankova S, 

Georgieva B, Zaharova B, Kaneva R, Petkova R, Andonova S, Ivanova 
M, Michaylova E, IvanovaN, Klaydjieva L. Mutation profile of the most 

common genetic disorders in Bulgaria. Balkan journal of Medical 

genetics vol 3 (4) 3-12, (2000) 
2. I. Kremensky, A. Todorova, A. Jordanova,  A Savov, I Tournev, S 

Iankova, B. Georgieva, B. Zaharova, R. Kaneva, R. Petkova, S. 

Andonova, M. Ivanova, R. Rainova, and L. Klaydjieva.  Spectrum of 
mutations of the most common genetic disorders in Bulgaria.  The 

Official International E.C. Qual. L. Journal for Quality of the Research.  

Vol1 Issue2  p. 172-185 March-Aрril (2003). 

 
Национален регистър на пациенти със Спинална мускулна атрофия 

Рядка болест (МКБ-10 код) Спинална мускулна атрофия (G12.2) 

Година на създаване  2008 – 2010 

Година на последно обновяване 2013 

Брой пациенти при последното 
актуализиране 

52 

Разпределение по възраст  Деца (под 18 г.) – 31; Възрастни – 21 

Разпределение по пол Мъже – 29; Жени – 23 

Териториален обхват Национален 

Координатор Проф. Ивайло Търнев, 
доц. Велина Гергелчева 

УМБАЛ „Александровска”, София 

Библиография – 
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Списък с използваните източници и връзки  

 
• Регламент (ЕО) 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета за лекарствата сираци  

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141/reg_2000_141_bg.pdf 
• Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на пациентите при 

трансгранично здравно обслужване 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:BG:PDF 
• Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите относно редките заболявания: предизвикателствата за Европа 

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_com_bg.pdf 
• Препоръка на Съвета на ЕС (2009/C 151/02) за действие в областта на редките болести 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:BG:PDF 
• Препоръки на Комитета на експертите по редки болести към ЕС (EUCERD) за регистриранене на пациенти с 

редки болести и събиране на данни (5 юни 2013) 

http://www.eucerd.eu/wp-
content/uploads/2013/06/EUCERD_Recommendations_RDRegistryDataCollection_adopted.pdf 

• Международен портал за редки болести и лекарства сираци Orphanet 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php 
• Европейски проект за разработване на национални планове за редки болести (EUROPLAN). Препоръки за 

разработване на национални планове за редки болести 

http://www.europlanproject.eu/_newsite_986987/Resources/docs/2008-
2011_2.EUROPLANGuidance.pdf 

• Европейски проект за разработване на национални планове за редки болести (EUROPLAN). Избор на 
индикатори за оценка на постиженията на инициативи в областта на редките болести 

http://www.europlanproject.eu/_newsite_986987/Resources/docs/2008-
2011_3.EUROPLANIndicators.pdf 

• Европейска платформа за регистри за редки болести (EPIRARE) 

http://www.epirare.eu/ 
• RD-CONNECT – интегрирана платформа за свързване на регистри, бази данни и биобанки за редки болести 

http://rd-connect.eu/ 
• Posada de la Paz M, Groft S C (Eds.). Rare Diseases Epidemiology. Springer’s Advances in Experimental Medicine 

and Biology, Vol. 686, 2010 

• Orphanet. Регистри в Европа, Поредица доклади на Orphanet, януари 2014 

http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Registries.pdf 
• Министерство на здравеопазването. Национална програма за редки болести (2009 – 2013) 

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=427&categoryid=889 
• 2-ра Национална конференция за редки болести и лекарства сираци – сборник с постери и презентации, 

2011 

http://raredis.org/pub/Newsletter/Conference_Book_2011.pdf 
• 3-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци – сборник с постери и презентации, 

2012 

http://raredis.org/pub/Newsletter/Conference_Book_2012_LQ.pdf 
• 4-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци – сборник с постери и презентации, 

2013 

http://raredis.org/pub/Newsletter/Book_2013_LQ.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

 


