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Скъпи приятели, 

 

 Макар и в края на лятото, сезонът на отпуските и 

ваканциите все още тече. Ние обаче сме Ви подготвили 

много нова и интересна информация, за да не изоставате от 

новостите в областта на редките болести и лекарства 

сираци, които дори и през август продължават непрекъснато 

да се случват. 

 Темата на новия брой е повече от амбициозна, но 

има налице значителни основания в нейна подкрепа. 

Редките болести на глобално ниво и как научните чудеса от 

лабораториите започват да се превръщат в реалност пред очите ни. През изминалия месец бе издадено 

предложение за одобрение за пускане в употреба на първия медикамент за генна терапия. За широката 

общественост и масовите медии този факт мина незабелязано, но за милионите засегнати от редки 

болести в световен мащаб, за техните близки, за техните лекари това е събитие от епохален характер. 

Генната терапия отваря днес вратите на неподозирани възможности, които в бъдеще могат да доведат 

до ефективното лечение на стотици, даже хиляди редки болести – нещо, за което всички ние силно 

жадуваме. Целият този гигантски прогрес на наука днес нямаше да бъде възможен без глобалното 

партньорство и сътрудничество, които съществуват по отношение на редките болести. Немислимо е да 

се търси каквото и да е решение на такъв мащабен проблем по отделно и разчитайки на собствени 

усилия. Заедно обаче всички може да дадем на обществото нещо наистина безценно – шанс за по-

добър живот. 

 В този брой дискутираме темата за глобалните инициативи в областта на редките болести с 

трима световно признати експерти в тази област, каквито са Ханс Лохмюлер (Великобритания), Стивън 

Грофт (САЩ) и Юкико Нишимура (Япония) (стр. 6-11). Изключително сме им благодарни за отделеното 

време на „Редки болести & Лекарства сираци”. 

Постарали сме се да Ви представим и 

интересни материали за регистрите за редки 

болести (стр. 2) и рядкото заболяване спина 

бифида (стр. 12-13). 

 Накрая искаме да Ви напомним, че 3-та 

Национална конференция за редки болести е 

точно след месец – на 14-15 септември в 

Пловдив. Не пропускайте най-важното събитие 

от календара за 2012 г. на редките болести в 

България! 

  

  

ПРИЯТНИ И ПОЛЕЗНИ МИГОВЕ С 

„РЕДКИ БОЛЕСТИ & ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ”! 
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 < 2 >                   БИБЛИОТЕКА „РЕДКИ БОЛЕСТИ” 

ЕЕППИИДДЕЕММИИООЛЛООГГИИЧЧННИИ  РРЕЕГГИИССТТРРИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  
 

ИЦРБЛС разширява 

тематичната си поредица 

обзори за редките болести в 

България. След силно 

приветстваните „Редките 

болести и системата на 

общественото 

здравеопазване” и „Достъпът 

до лекарства сираци”, нов 

обзор е вече на Вашето 

внимание. 

„Епидемиологични 

регистри за редки болести в България” се фокусира върху темата за регистрите у нас. 

Епидемиологичните регистри представляват организирана система за събиране, съхранение, 

използване, проследяване и разпространение на ясно определени епидемиологични данни за 

конкретни индивиди.  

Изготвеният анализ включва описание на 

основните характеристики на този вид бази 

данни (цели и задачи, ползи и добавена 

стойност, ключови фактори при планирането, 

стартирането и управлението на 

епидемиологични регистри за редки болести), 

представяне на  европейските и 

международни препоръки и насоки в тази 

област, както и кратко резюме на наличната 

информация за обхвата на съществуващите 

регистри за редки болести у нас към май 2012. 

 

С пълния текст на обзора, както и с 

предишните издания на поредицата можете 

да се запознаете на сайта на ИЦРБЛС в 

раздела „Публикации”. 

http://www.raredis.org/?page_id=2044&me

l=5&smel=52&lang=bg 

 

 

 

Екипът на ИЦРБЛС изказва 

специална благодарност на проф. 

д-р Елисавета Наумова (УМБАЛ 

„Александровска”, София) и доц. д-р 

Алексей Савов (Национална 

генетична лаборатория, София), 

които подпомогнаха изготвянето 

на обзора, предоставяйки 

информация за поддържаните от 

тях епидемиологични регистри. 
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РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ННАА  ГГЛЛООББААЛЛННААТТАА  ССЦЦЕЕННАА  ––  

ККААККВВОО  ССЕЕ  ССЛЛУУЧЧВВАА  ВВ  ЕЕВВРРООППАА  

Първата половина на 2012 г. е вече зад гърба ни 

и е време за равносметка. Изминалите шест месеца 

потвърдиха формиралата се през последните години 

тенденция редките болестите да бъдат един от 

основните пунктове в глобалното обществено 

здравеопазване. Това в пълна степен важи за 

Европейския съюз, който заедно със САЩ, Япония, 

Австралия и Канада продължават да играят ролята на 

двигател по отношение на тази проблематика. 

Какво се случи в Европа и до къде стигнаха 

Страните-членки с приемането и изпълнението на 

национални планове за редки болести? 

Безспорен пробив не само на научно и 

политическо, но и чисто практическо ниво е препоръката на Комитета за лекарствени продукти за 

хуманна употреба (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата (EMA) за издаване на разрешение 

за употреба на медикамента Glybera (alipogene tiparvovec). Този медикамент е предназначен за 

лечение на ултра рядката болест „дефицит на липопротеин липаза”, засягаща не повече от 1-2 души на 

милион. Заради дефектен ген, пациентите с това заболяване не могат да произвеждат достатъчно от LPL 

ензима, който отговаря за разграждането на мазнините. Голямата новина тук е, че това е първото 

лекарство за генна терапия, за което се препоръчва издаването на разрешение за употреба в ЕС. 

Генната терапия представлява лечение на генетични заболявания чрез заместване на дефектния ген с 

работещо копие, като по този начин организмът възстановява конкретната нарушена функционалност. 

Огромната част от редките заболявания са генетично обусловени, затова тази препоръка представлява 

огромен напредък в науката и практика, който дава надежда на милиони пациенти и техните 

семейства. Становището на СНМР за Glybera предстои да бъде изпратено до Европейската комисия за 

окончателно решение.  

 

ОЩЕ ЗА ГЕННАТА ТЕРАПИЯ 
 

Всеки от нас носи в себе си както нормални, така и някои „дефектни” гени. Обикновено ние не знаем 

за това, докато заболяването, свързано с гена, не се прояви при нас или наш близък. Голямата част от близо 

8 000 редки болести са именно причинени от „дефектни” гени, всеки от които е свързан с различна степен 

на сериозност. Приблизително 6-8 % от човешкото население рано или късно развива рядко заболяване в 

следствие на генна промяна. 

Човешкият геном (генетична матрица) е пълният набор от кодирани в ДНК инструкции за развитието 

и функциониране на човешкия организъм. Именно пълното установяване на последователността на 3-те 

млрд. нуклеотидни двойки, формиращи човешката ДНК, е предпоставка за развиването на нови пътища в 

диагностиката и лечението на различни заболявания. Днес наука е вложила усилията си преди всичко върху 

развитието на генната терапия, която се опитва да повлияе на фенотипната проява на генетични 

композиции, предоставяйки нормално функциониращи копия на дефектни или липсващи гени. За начало 
учените се опитват да индуцират гени в човешките клетки, като по този начин се лекуват заболявания, 

причинени от единични генни дефекти като муковисцидоза, хемофилия, мускулна дистрофия и 

сърповидно-клетъчна анемия. Основната пречка тук е как да се осъществи преноса на големи части от ДНК 

и да се поставят на правилното място. 

Най-честата форма на генното инженерство включва въвеждането на функционален ген на 

неопределено място в приемащия геном. Това се осъществява чрез изолиране и копиране на въпросния 

дефектен ген, конструиране на „работещо копие” и поставянето му на произволно място в организма. Други 

форми на генното инженерство включват така нареченото генно таргетиране (прицеляне), което е насочено 

към коригиране на точно определени гени чрез генно инженирани нуклеази. 

Credit ©European Union 2012 
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Внасянето на ДНК до клетките може да се осъществява чрез редица методи. Двата основни класа са 

използването на рекомбинантни вируси (наричани още биологични наночастици или вирусни вектори) и на 

така наречената „гола” ДНК или комплекси на ДНК (невирусни методи). 

Концепцията за генната терапия като иновативен терапевтичен подход се ражда през 70-те години 

на изминалия век. През 1972 г. Фридман и Робин публикуват „Генна терапия за генетични болести при 

човека?”, недвусмислено поставяйки въпроса за обещаващото бъдеща на генната терапия. И двамата обаче 

призовават първо да се акцентира върху сигурността и безопасността и да не се прибързва към проучвания с 

хора. Така, едва през 1990 г. се стига до първия официално одобрен и разрешен от здравните власти в САЩ 

експеримент с генна терапия при човек. Въпреки че резултатите от лечението на 4-годишната пациентка с 

тежка имунна недостатъчност са временни, опитът е отчетен за успешен. От този момент насам, генната 

терапия е изучена и тествана експериментално за голям брой медицински състояния. И макар някои ранни 

неуспехи да накараха някои да се усъмнят, неоспорим е напредъка на генната терапия 

в лечението на вродена амавроза на ретината (болест на Лебер), X-свързан 

комбиниран имунодефицит, адренолевкодистрофия, хронична миелогенна левкемия, 

болест на Паркинсон и други. Непрекъснато появяващите се нови научни публикации и 

нарастващият обем инвестиции в тази област са повече от красноречив знак. 

 Като всяка революционна идея генната терапия повдига и определени социално-

етични въпроси. Чрез нея ще могат да бъдат лекувани огромен брой сериозни 

заболявания, но в същото време генната терапия би могла да служи и за повлияване 

наследствените физически черти и промяна на генетичните диспозиции, определящи 

възможните граници за развитие и реализация на човешкия индивид. Това би могло 

да се счита като накърняване на основните човешки права, защото уникалността и 

достойнството на всеки са неотменни такива. Възможното посегателство над тях поражда редица опасения 

като например възраждане на евгениката и идеята за чиста раса. Противниците на генната терапия 

настояват за правото на бъдещите поколения да наследят инженерно непроменен генетичен материал. 

Разбира се, всичко това към днешна дата са по-скоро догадки и хипотези, които обаче в процеса на 

развитие на генната терапия трябва да бъдат изчистени както законово, така и чисто психологически. 

 Въпреки, че идеята за генната терапия циркулира от сравнително скоро сред широката общественост, 

скорошните научни успехи в тази област дават сериозни поводи за надежда на милиони хора. Какво ще се 

случи предстои да видим, но бъдещето е несъмнено повече от увещаващо. 
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Традиционно равносметка през месец юли прави и Научният секретариат на Европейския 

комитет на експертите по редки болести (EUCERD), публикувайки своя годишен доклад за състоянието 

на дейностите в областта на редките болести в Европа. И докато на европейско ниво тенденцията е 

твърдо възходяща, то на национално действията варират. Сред най-съществените мерки се откроява 

вторият френски национален план, стартирал през 2011 г. и разполагащ с бюджет от 180 млн. евро. 

Това представлява значително увеличение на ресурсите. Фактът, че френската държава отделя толкова 

много средства за създаването и укрепването на медицинските и социални услуги за редки болести по 

време на криза е ясно доказателство за огромната добавена стойност на тези дейности. За съжаление, 

само единици Страни-членки са започнали изпълнение на своите национални програми към днешна 

дата, при това частично. По-голямата част все още са в етап на консултации и обсъждания. Тази картина 

се запазва твърде дълго през последните години и определено не е добър показател за 

взаимодействието и ефективността на работата на EUCERD със Страните-членки.  

Може би идеята, която анонсирахме в предишния брой на „Редки болести & Лекарства сираци”, 

за създаване на Европейска агенция за редки болести, съставена от независими експерти и 

разполагаща с широки правомощия, би била решение на този проблем. След години отлична работа на 

Работната група по редки болести към Комисията, днес наследникът й EUCERD изглежда като пасивен 

наблюдател. Като частична компенсация може да се разглежда проектът EUROPLAN 2, който официално 

стартира през септември. Първата част от този европейски проект доведе до отлични резултати и сега 

неговото продължение трябва да подобри комуникацията и колаборацията за редките болести на 

национално ниво. 
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И ако EUCERD изостава от желаното темпо, то Европейската комисия продължава с 

целенасочената си политика за създаване на по-добра среда и условия за решаване на проблемите, 

свързани с редки болести. Актуална задача на Комисията е насърчаването на клиничните изследвания 

чрез опростяване на правилата за тяхното провеждане. Това ще стане с новия регламент за клинични 

проучвания, който ще замени действащата сега директива. Именно новата правна форма на регламент 

ще гарантира, че правилата за провеждане на клинични изпитвания са еднакви в рамките на целия ЕС. 

Това е сериозна промяна и може би изобщо по-добрият подход за хармонизиране и създаване на една 

по-кохерентна и единна Европа. Конкретните предложения за регламента включват процедура по 

разрешаване на клинични изпитвания,  която ще даде възможност за бърза и задълбочена оценка на 

заявлението за клинично изпитване от страна на всички засегнати държави-членки и ще осигури един-

единствен резултат от оценката, опростени процедури за докладване, повече прозрачност в 

набирането на участници, както и възможността ЕК 

да извършва проверки в държавите-членки. Очаква 

се този акт да влезе в сила през 2016 г.  

Разбира се, насърчаването на клиничните 

проучвания няма да бъде за сметка на качеството и 

сигурността. От 1 юли влезе в сила ново европейско 

законодателство, което значително усилва 

наблюдението на лекарствените продукти. Новите 

регламент и директива за фармакологична 

бдителност разширяват правомощията на ЕМА в 

тази област, както и за първи път дават възможност 

на обикновени граждани да докладват за нежелани 

реакции и странични ефекти. 

Изброените мерки засягат всички засегнати страни, не само специално редките болести. 

Международният консорциум за научни изследвания в областта на редките болести (IRDiRC) е обаче 

една инициатива, изцяло насочена към редките болести. Разгледаната в началото генна терапия е само 

един пример за това как редките болести са един своеобразен двигател на съвременната наука. За да 

се стигне до клиничните проучвания и иновативните терапии, първо трябва се създадат предпоставки 

за фундаменталните научни изследвания. И след това те да бъдат адекватно пренесени в клинични 

проучвания, за да се стигне накрая до създаването на нови медикаменти. IRDiRC трябва именно да 

служи като такъв глобален катализатор и обединяваща платформа за научните изследвания в областта 

на редките болести. Това е съвместен проект на Европейската комисия и Националния институт по 

здравеопазване на САЩ, стартирал през април 2011 г. През 2012 г. бяха посочените членовете на 

научните комитети към IRDiRC и инициативата вече може да започне работа в пълен обем за 

изпълнението на поставената си цел – създаването на 200 нови терапии и диагностични средства за 

повечето редки болести до 2020 г. Това може да звучи пресилено за някои, но предвид темпа на 

прогрес на био- и нанотехнологиите това е повече от логично. Обективно погледнато, начинания като 

IRDiRC, IMI (Innovative Medicine Initiative) и рамковите програми за научни изследвания на ЕС създават 

огромни социално-икономически ползи за европейските граждани, увеличавайки цялостносната 

конкурентоспособност на Европа да привлича инвестиции за наука, модернизирайки медицинските 

услуги и не на последно място – създавайки нови работни места и спирайки изтичането на мозъци от 

континента. 

 Редките болести са общественоздравен приоритет на глобално ниво и това е неотменим факт. 

Този процес не е случаен и има своето обяснение. Редките болести са уникална област, действията в 

която рефлектират с огромна добавена стойност върху цялото общество и всички негови членове. Това 

не е тясно ограничена и неприложима другаде концепция, е широкомащабна, иновационна идея, която 

за кратък период доказа, че може да служи като модел за действие във всички обществени сфери и да 

помага на милиони засегнати и техните семейства. Сега е важно да се продължи с това високо темпо и 

повече от всякога да се търси синергия и сътрудничество, за да могат отличните научни показатели днес 

да бъдат на разположението на лекари и пациенти утре. 

Credit ©European Union 2012 
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РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ––  

ВВССИИЧЧККИИ  ЗЗААЕЕДДННОО  ССЪЪЗЗДДААВВААММЕЕ  ННЕЕЩЩОО  ЦЦЕЕННННОО  ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВООТТОО  

 

Освен Европа, другите два своеобразни „колоса” в областта на редките болести са съответно 

САЩ и Япония. В исторически план те дори са пионери, имайки предвид стартиралото 

законодателство за редките болести и лекарства сираци в САЩ през 80-те години на миналия век. 

Днес обаче всички са наясно, че само глобално сътрудничество, комуникация и обмен на 

информация могат да дадат отговори на многото все още нерешени въпроси. Какво мислят по тази 

теми ще споделят Ханс Лохмюлер от Университета на Нюкасъл, Стивън Грофт от Центъра за редки 

болести към Националните институти по здравеопазване на САЩ и Юкико Нишимура от Токийския 

университет. 

Екипът на „Редки болести & Лекарства сираци” използва възможността да им 

благодари за искрените отговори и отделеното време!  

 

 Бихте ли се представили на читателите на „Редки болести & Лекарства сираци” 

 

Ханс Лохмюлер (ХЛ): Аз съм невролог и вече над 20 години 

клиничната и научно-изследователската ми работа е насочена към 

мускулните нарушения. В момента съм професор по експериментална 

миология в Института по генетичната медицина към Университета на 

Нюкасъл, Великобритания. Много от задълженията ми са свързани с редките 

болести. Аз съм научен координатор на EuroBioBank (www.eurobiobank.org), 

председател на изпълнителния комитет на TREAT-NMD (www.treat-

nmd.eu/contacts/hanns.lochmuller/), председател на интердисциплинарния 

комитет на IRDiRC (http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-

diseases/irdirc_en.html), както и координатор на RD-Connect (www.rd-

connect.eu), нов европейски проект за създаване на интегрирана платформа 

за научни изследвания на редките заболявания. 

 

Стивън Грофт (СГ): Аз съм директор на Центъра за научни изследвания 

за редки болести (ORDR) към Националния център за съвременни 

транслационни науки (NCATS), част от Националните институти по 

здравеопазване (NIH) на САЩ. Целта на ORDR е да насърчава 

изследователските дейности в областта на редките заболявания. 

Професионалният ми опит с лекарствата сираци и редките болести започна 

през 1982 г. със създаването на Службата за разработване на лекарствени 

продукти сираци към Администрацията за храни и лекарства (FDA), в която 

отговарях за идентифициране на потенциални продукти сираци за 

неврологични и психични разстройства. По образование съм фармацевт и от 

ранен етап станах наясно с липсата на адекватни терапии за повечето 

заболявания, особено на тези, които засягат малък брой хора и наличната 

информация, за които се изчерпва с кратко описание на болестта. Имах 

възможността също така да бъда директор на Националната комисия за орфанни (редки) заболявания 

от 1987-1989 към Департамента по здравеопазване и човешки ресурси. На тази комисия бе възложено 

да анализира прилагането на Закона за лекарствата сираци от 1983 г. и да предложи препоръки за 

бъдещи посоки на развитие в тази сфера. През 1998 г. NIH създаде специална група, която да разработи 

стратегии за насърчаване на по-добра координация на научните изследвания и развойната дейност по 

отношение на редките болести и лекарства сираци. Докладите на тази група са публично достъпни – 

http://rarediseases.info.nih.gov/Resources/Reports_Publications.aspx. 

 

Ханс Лохмюлер 

Стивън Грофт 
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Юкико Нишимура (ЮН): Казвам се Юкико Нишимура, асистент в 

Катедрата по интелектуална собственост и социално приложение на 

технологиите към Изследователския център за съвременна наука и технологии 

в Университета в Токио. Също така съм гостуващ преподавател в Института по 

интегрирани клетъчни науки в Университета на Киото и член на борда на 

неправителствена организация за насърчаване на научните изследвания за 

интелектуалната собственост (PRIP Tokyo). Работя и за Японската пациентска 

асоциация (най-голямата пациентска организация в Япония) като директор по 

международните отношения. Имам опит в много научни изследвания в 

областта на трансфер на технологиите, управление на интелектуалната 

собственост, управление на иновациите и социално приложение на 

съвременните технологии. 

 

Има ли конкретна причина да бъдете ангажирани в дейности, посветени на редките болести? Кога 

за първи път „се сблъскахте” с тях? 

 

ХЛ: Повечето мускулни разстройства и много от неврологичните заболявания са редки 

болести. Ето защо те са играли голяма роля за професионалното ми развитие. Много от тях имат 

генетична основа, която все повече се изяснява днес благодарение на напредъка в генетичните и 

геномни изследвания. Заради тяхната рядкост те споделят сходни предизвикателства с други редки 

заболявания от различни области на медицината. 

 

СГ: Липсата на ефективни диагностика и лечение на толкова много заболявания е сериозна 

причина за всеки да вложи и развива потенциала си в тази област. Клиничните резултати от лечение с 

нов продукт могат да се наблюдават веднага и да бъдат значителни за пациентите. Успешното 

разработване на нов лекарствен продукт изисква преодоляване на много предизвикателства при 

осъществяване на изследванията, за да отговори на нуждите на голяма общност, състояща се от 

пациентите и техните семейства, пациентски организации, благотворителни фондации, здравни и 

научноизследователски институции, фармацевтичната индустрията, правителствата и регулаторните 

органи. Определянето на ресурсите, които биха могли да бъдат използвани от тази общност, е от 

ключово значение за съвместните усилия, които се изискват за провеждането на изследователска и 

развойна дейност. Отговарянето на тези очаквания ме е накарало да поема множество професионални 

и лични ангажименти, които са ме напътствали през по-голяма част от кариерата ми. 

Аз съм израстнал в малък град, където всички се познават и са запознати с проблемите на 

съгражданите си с „необикновени” заболявания и по-специфични нужди. Муковисцидоза, левкемия, 

мозъчни тумори, синдром на Марфан, полиомиелит, церебрална парализа, болест на Паркинсон и 

множествена склероза са част от заболявания, с които се срещнах рано в моя живот. Тогава усетих, че 

може би в бъдеще ще работя за нуждите на тези пациенти и техните семейства. Когато д-р Марион 

Финкел, първият директор на Службата за разработване на лекарства сираци към FDA, ме покани да се 

присъединя към новата структура през 1982 г., за мен беше предизвикателство да стана част от 

сравнително малка за тогава инициатива с неизвестно и несигурно бъдеще. 

 

ЮН: През 2004 г. бяха внесени изменения в Закона за лекарствата и тогава за първи път 

попаднах на тази тема. По това време основната ми работа бе насочена към нововъзникващите 

технологии и си поставих за цел да привлека талантливи изследователи за разработването на лекарства 

сираци. Затова събрахме предклинични изследователи, които да работят в мрежа. В един момент 

осъзнахме колко много ценна информация може да получим от страна на пациентите и 

чуждестранните колеги, защото като предклинични изследователи, ние никога не сме имали шанса на 

чуем гласа на пациентите. Затова от 2008 г. активно поддържаме контакти с пациентски организации и 

участваме в международни конференции като International Conference on Rare Diseases (ICORD). Никога 

няма да забравя първите ни срещи с пациенти. 

Юкико Нишимура 
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Само за 5 години успяхме да изградим силни връзки и отношения на взаимно доверие с 

Японската пациентска асоциация, международни пациентски организации, университети, болници, 

фармацевтични компании, както и с японските министерства на здравеопазването, на икономиката и на 

образованието. Имаме множество публикации, предложения и препоръки за политики в тази област. 

Мечтата ни е да изградим научно-логистичен център за насърчаване разработването на лекарства 

сираци и да бъдем вратата за света към тази област в Япония. 

 

Какво е вашето обяснение за нарастващия интерес към темата за редките болести? 

 

ХЛ: Чрез по-добрите и по-бързи начини за комуникация пациентите с редки болести могат да 

установят контакт с други пациенти, засегнати от същото състояние, и успешно да се организират в 

пациентски асоциации и да лобират за действия в тази област. Политиците, здравните властите, 

индустрията признават, че редките заболявания като група са сериозна причина за заболеваемост и 

увреждания. Учените гледат на тях като възможност за открития и разработване на иновативни методи 

на лечение, а фармацевтичните компании като на потенциален нов пазар. 

 

СГ: Има много причини за това. Вече е налице разбирането, че редките болести са глобален 

проблем на общественото здравеопазване поради липсата на подходящо лечение. Пациентите и 

семействата са наясно, че обществената осведоменост и познаване на редките болести са 

необходимост и това изисква участие в създаването и дейността на пациентските организации. 

Информационните кампании изискват присъствието им в обществото и в медиите. Разширявайки 

нашето познание за редките заболявания, по този начин достигаме до повече пациенти, желаещи да 

участват в клинични проучвания и изследвания, което повишава възможностите пред 

изследователските общности. Разбира се, по-големите бюджети за научни изследвания в областта на 

редките болести през последните 10-15 години даде шанс на все повече и най-вече млади 

изследователи за разработване на изследвания в тази сфера. Повишеният изследователски интерес 

доведе до откриване на потенциални нови продукти и до увеличаване на взаимодействията и 

лицензионните споразумения с фармацевтичната индустрия, които могат да доведат до 

комерсиализирането на тези нови открития и технологии. Поради липсата на голям брой пациенти с 

дадена рядка болест на едно място е наложително създаването на няколко изследователски центъра. 

Увеличаването на броя на изследователите, на разбирането как да проектират и провеждат 

мултицентрови, международни клинични проучвания на редки заболявания с малко на брой пациенти 

е ключово. Това знание трябва да бъде споделяно и развивано. 

 

ЮН: Както споменах, основната ми научна област са социалните науки. От тяхна гледна точка, 

редките болести са област, която свързва много различни хора и организации. За мен лично интересът 

се обосновава от възможностите за сътрудничество между различните страни в опит да ускори 

развитието на нови лечения за редки болести; да се подпомогнат властите на национално и регионално 

ниво да изготвят план за действие в тази област; съвместната работа с пациенти; и най-важното, 

разрастващата се международна мрежа за комуникация и обмен на информация за редките болести. 

Не трябва да се забравя и инвестиционната дейност в търсенето на алтернативи за ускоряване 

развитието и комерсиализацията на нови терапии за редки болести. В момента например работим 

именно по такъв проект за една от митохондриалните болести. 

 

Съществуват различни проблемни области по отношение на редките болести. За кои трябва да се 

търси решение в световен мащаб и кои трябва да се управляват на национално и регионално ниво? 

 

ХЛ: Научните изследвания, особено клиничните проучвания изискват международно 

сътрудничество. Грижите за пациентите трябва да бъдат организирани и достъпни на национално или 

регионално ниво, но все пак е важно да се обърне внимание на най-добрите стандарти и практики, 

одобрени и приети на международно ниво. 
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СГ: Редките болести не признават глобални, национални или регионални граници. С 

насърчаване и предоставяне на възможности на местно, регионално и национално ниво се гарантират 

по-значими резултати, които водят до разширени глобални подходи. При планиране на дейностите за 

нови проекти и програми за редки болести трябва да се попитаме как можем да помогнем на всички 

пациенти по целия свят. Човешки и финансови ресурси могат да се предоставят от национални 

източници, за да се позволи участието на собствени представители в разработването и провеждането 

на съвместни клинични проучвания, пациентски регистри, събиране и разпространение на проби. 

Налице е също така и повишен национален и международен интерес в подкрепа на развитието на 

транслационните изследователски дейности, водещи до развитието на терапии и диагностика. 

Публично-частните партньорства са добър начин за използване на силните страни и ресурсите на 

различните партньори в областта на редките болести и лекарствата сираци. 

 

ЮН: Мога да дам пример от къде трябва да се тръгне на национално ниво в Япония. 

Разполагаме с натрупан опит, който обаче изисква преразглеждане. Ние трябва да преосмислим 

значението, което влагаме в понятието редки болести, и да търсим справедливо подпомагане за всички 

засегнати. Трябва да се улесни взаимодействието между различните, но свързани по между си 

политики (например, Общата система на здравеопазване, Закона за благосъстоянието на лица с 

физически увреждания и т.н.). Освен това, трябва да актуализираме системата за насърчаване 

разработването на лекарства сираци, правилата и процедурите за споделяне на информация, да 

развиваме човешките ресурси в това направление. 

 

В какво трябва да се изразява глобалният подход към редките болести? 

 

ХЛ: Като цяло, международното сътрудничества при научните изследвания на редки болести 

е важно за развитието на нови, по-добри диагностика и лечение. Това е признато от големи институции 

и финансиращи организации като Европейската комисия и Националните институти по здравеопазване 

на САЩ, резултат от което е IRDiRC. Този глобален хармонизиран подход към финансирането на 

научните изследвания трябва да помогне за премахване на дублирането на усилията и ускоряване на 

научно-изследователските разработки. Успоредно с това, инициативи като националните планове за 

редките болести трябва да дадат тласък във всички страни. 

 

СГ: Съвместните програми с различни партньори са се доказали като успешен подход към 

редките болести в световен мащаб. Трябва да използваме тези доказани модели за откриване и 

разработване на медицински продукти. Това също изисква преразглеждане на поставените цели пред 

изследваните и одобрени продукти, както и създаване на работни взаимоотношения с регулаторните 

агенции и фармацевтичната индустрия. Виждаме голямото значение на мултидисциплинарните усилия 

в областта на научните изследвания, участието на изследователски консорциуми и мрежи, за да се 

постигне критична маса от изследователи и пациенти, което увеличава вероятността за приключване на 

научноизследователските проекти своевременно и успешно. Пациентските групи също са се доказали 

като надеждни партньори в научните изследвания и помагат за 

привличането на пациенти от цял свят за клинични проучвания. 

Ние имаме възможността да се свързваме помежду си 

посредством електронните технологии, което също неимоверно 

улеснява създаването на стратегически съюзи за общия 

напредък в областта на редките болести. Днес имаме все 

повече средства за предклинични и клинични изследвания 

благодарение на финансиращи източници като NIH в САЩ. Ние 

трябва да повишим информираността за тези ресурси и 

възможностите за иновативни проекти за научни изследвания в 

областта на редките заболявания. 
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ЮН: Важно е пациентските групи да предприемат глобален подход към въпроси като 

членството и дейността си, за да осигурят по-добър достъп до информация и възможности за 

подобряване качеството на живот на пациенти с редки заболявания. Почти всички глобални проекти се 

радват на подкрепа под някаква форма от страна на правителствата, но трябва да помислим как на 

глобално ниво да помогнем на пациентите, чиито правителства не са така ангажирани с редките 

болести. Властите трябва да бъдат активно включени в глобалните проекти чрез свои представители, 

които след това да служат като информационна точка на национално ниво. 

 

Напоследък много международни проекти и консорциуми са фокусирани върху диагностиката на 

недиагностицирани случаи и разработването на нови терапии. Какви са перспективите в тези сфери? 

 

ХЛ: Надяваме се така наречената „-оmics” революция да ускори терапевтичните изследвания 

за редките болести. Международната координация и сътрудничество чрез проекти и консорциуми като 

IRDiRC са от съществено значение за успеха, тъй като ресурсите са ограничени. В дългосрочен план е 

важно редките болести да се превърнат в привлекателна област за работа на младите клиницисти и 

учени. 

 

СГ: Трудностите при получаването на диагноза са накарали не малко пациенти да преживеят 

„диагностична одисея”. Изследвания показват, че близо 15% от пациентите са чакали повече от 5 

години, за да получат правилната диагноза. Смятам, че диагностичните възможности ще продължат да 

се подобряват, особено за редките генетични заболявания. Натрупвайки допълнителен опит и знания, 

ние сме способни на по-бърза и по-точна диагноза, произтичаща от разчитането на целия геном на 

конкретния индивид. Цената на тези тестове продължава да намалява. Основната цел е да се осигури 

адекватен брой на подходящо обучени лекари, които да интерпретират тези резултати. Важно е как 

лекарите съобщават резултатите на пациентите и техните семейства. Те също трябва да бъдат 

подготвени да съобщават тази информация на пациентите и техните близки. 

Ние признаваме, че непосредствената цел на повечето пациенти е получаване на диагноза. За 

тях и техните семейства е важно да има правилна диагноза, независимо дали са на разположение за 

даденото заболяване някакви интервенции или не. Знаейки диагнозата си, човек може да се опита да 

получи информация за заболяването си от различни източници, да намери други хора със същото или 

подобно заболяване, включително и съществуващите пациентски групи, и не на последно място, да 

открие най-добрите клиницисти за своето заболяване. 

Една от многото ползи от научноизследователските мрежи и консорциуми е възможността за 

обединяване на клинични данни от голям брой пациенти от различни изследователски центрове по цял 

свят. Подхождайки глобално, пациентските регистри, биобанките и лонгитудиналните изследвания 

могат да бъдат съществено развити и да отворят пътя на клиничните изпитвания за нови лечения. 

 

ЮН: Тези дейности са много ценни. Япония трябва активно да участва в тях, но преди това ние 

трябва да отговорим на следните въпроси: 1) Как ще дефинираме за напред недиагностицираните 

случаи – като нови, отделни заболявания или само като подтипове на съществуващи определени 

такива, като съответно се осъвремени и поддържащата информационна система за тях; 2) Как да се 

гарантира координация между различните лечебни заведения, така че конкретно тези пациенти да 

имат достъп до специалисти със съответния опит; 3) Развитието на нови терапии за редките болести се 

нуждае от ефективна система за регистриране на случаите, затова трябва да се осигури участието на 

всички заинтересовани страни за създаване на пациентски регистри. 

 

Какво е посланието Ви към читателите на „Редки Болести & Лекарства Сираци”? 

 

ХЛ: Ние сме благодарни на много хора за подкрепата за научните изследвания на редките 

болести, особено на пациентите и семействата. Окуражаваме ги да се включат активно в проекти като 

пациентските регистри, защото те са съществена роля за разбирането на тяхното заболяване и по-

доброто им лечение. 
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СГ: Успехът е в развитието на подходяща диагностика и достъп до нови терапии. За повечето 

редки заболявания обаче няма подходящо лечение и може да се говори за успех само, когато такова 

стане налично и достъпно. Повишеният напоследък интерес към транслационните изследователски 

програми дава огромна надежда за това. Новите интервенции могат да дойдат от нови съставки или 

чрез нови начини за употреба на съществуващите терапевтични продукти. Транслационните 

изследвания дават възможност на откритията на индустрията, академичните центрове, държавните 

лаборатории и клиники, както и частните фондации да бъдат „преведени” в интервенции. За да се 

отговори на този въпрос, много пациентски сдружения са разработили модели за ускоряване 

разработването на лекарствени продукти за тяхното заболяване. Този модел изисква внимателно 

планиране на глобални инициативи за научни изследвания, внимание към детайлите на видовете 

предклинични и клинични проучвания при хора, които се изискват от регулаторните агенции, както и 

ресурси (финансови средства и персонал), необходими за провеждане на тези изследвания. Нов 

подход, току-що анонсиран от NIH с няколко гранта за отпускане на безвъзмездни средства, ще позволи 

идентифицирането на по-безопасни и по-ефикасни продукти чрез използване на тъканни чипове, което 

ще ускори развитието на потенциални активни съставки с приемлив профил на безопасност. 

Тъй като ресурсите ще се осигуряват от различни източници, важно е да се разработят съвместни 

партньорства, основани на доверие и ангажимент за развитие на диагностиката и лечението. 

Взаимното доверие се изгражда върху личното сътрудничество, създадено с продължителна 

комуникацията между всички партньори. Силното лидерство на ниво пациентски организации е 

определящ фактор за успешните подходи при разработването на терапии за редките заболявания. За 

съжаление, към днешна дата не сме в състояние да отговорим на терапевтичните нужди на всеки 

пациент с рядка болест, но от съществено значение е общността на редки болести – пациенти, техните 

близки, пациентски организации, научни изследователи, регулаторни агенции, индустрия – да 

поддържа постоянен контакт. Тези партньорства помагат за развитието на по-добра информация за 

редките болести, за създаване на стандарти за грижи и насоки как най-добре да се справя с дадена 

рядка болест през целия живот. Подкрепата за тези дейности, които могат да бъдат инициирани на 

местно, регионално, национално и глобално ниво, е от съществено значение. 

Ние затворихме този цикъл, започвайки с пациенти, които се нуждаят от диагностика и лечение, 

и свършвайки с пациенти, които са активни участници и лидери, за да постигнем поставените цели. 

Пациентите и техните семейства са в състояние да докоснат всички партньори в нашата общност, 

посветена на развитието на нови терапии. Нашата задача е да премахнем бариерите и да улесним 

стъпки, за да може общността на редките болести да движи напред възможно най-бързо. 

 

ЮН: Не претендирам да имам огромен или неоспорим опит в тази област, но имам 

подкрепата на много талантливи хора, които стоят зад нас и нашата мрежа. Изключително съм 

благодарна за тяхната подкрепа. Моята гледна точка е малко необикновена сама по себе си, но аз 

твърдо вярвам в нея. Моето послание 

е много просто – Connection + 

Collaboration = Creation (Свързване + 

Сътрудничество = Създаване)! Ние 

можем заедно да се свържем и да си 

сътрудничим, за да създадем нещо 

ценно за обществото! 
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ССППИИННАА  ББИИФФИИДДАА  
 

Определение честота 

Спина бифида е вродена аномалия, която се състои в непълно затваряне на задната стена на 

гръбначния стълб. Това е един от най-честите вродени дефекти, със средна честота на разпространение 

в световен мащаб от 1-2 случая на 1000 раждания. Заболяването може да се появи навсякъде по 

дължината на гръбначния стълб, най-често в лумбо-сакралната област. В резултат на това, дура матер 

и/или арахноидеята и/или гръбначният мозък могат да пролабират през костния дефект на 

вертебралната дъга. Отвореният дефект се нарича spina bifida aperta, затвореният – spina bifida oculta. 

 

Етиология 

Предполага се мултифакторно унаследяване в съчетание с външни фактори, от които най-голямо 

значение имат храненето и фолиевата киселина. Цитоплазмени фактори, полигенетично унаследяване, 

хромозомни аберации, външни въздействия се приемат за възможни причини. Зародиш с дефект на 

отворен неврален канал има повишено ниво на алфа-фетопротеин в амниотичната течност. 

Ултразвуково потвърждение с амниоцентеза по принцип е възможно към 15-18 седмица от 

бременността, за да се потвърди или изключи наличието на spina bifida. 

 

Превенция 

Невъзможно е всички фактори за спина бифида да бъдат предотвратени напълно. Въпреки това, 

приемът на фолиева киселина е доказано полезен за намаляване на риска. Източници на фолиева 

киселина са пълнозърнестите храни, сушените бобови растения, листните зеленчуци и плодовете. 

Добавянето на фолиева киселина в обогатените зърнени продукти е задължително в САЩ от 1998 г. 

Здравните власти в САЩ, Канада и Великобритания определят препоръчителен дневен прием на 

фолиева киселина за жени в детеродна възраст и жени, планиращи бременност, от най-малко 0.4 мг, 

най-малко три месеца преди зачеване и продължаващ през първите 12 седмици от бременността. 

 

Клинична картина 

Пациентите със spina bifida имат разнообразни неврологични дефицити. Изследването на 

неврологичните дефицити определя функционалното ниво на spina bifida. Пациентите се категоризират 

в групи според нивото на дефицит. Основно неврологичното ниво е групирано на торакално, горно 

лумбално (L1, L2, L3) долно лумбално (L4, L5) и сакрално. Неврологичният дефицит причинява 

деформации, дължащи се на нарушение в координацията на отделните мускулни групи. Това може да 

доведе до гръбначни изкривявания, прогресивни контрактури на долни крайници, дислокация на 

бедрена става и по-малко срещано-дислокация на други стави (на ходилото, глезена). 22% от 

пациентите имат сериозна фрактура, която може да е асоциирана с хирургична намеса, например 

редукция на бедро или операция на гръбначен стълб. Остеопорозата е честа находка, която усложнява 

съпътстващата остеопения. Декубитални рани резултат от седящата позиция се развиват на долните 

крайници, таза и най-вече около изпъкналите части на костите. Налице са чести инфекции. 

 

Лечение 

Дете родено с myelomeningocele се насочва към център, където може да се приложи неонатална 

хирургия и затваряне на дефекта. Операцията включва освобождаване на латералните мускули и на 

кожата за покриване на невралните елементи с минимум белези. По-нататъшно лечение е от 

мултидисциплинарен екип. Неонаталната неврохирургия е последвана от серия изследвания на 

мускулната сила и на ставите (степен на подвижност, ортопедична оценка за регистриране на ранни 

промени), които могат да наложат интервенция. Лечението продължава с подходяща програма за 

развитие, кинезитерапия, адаптивен тренинг. Последваща неврохирургия се налага при усложнения от 

hydrocephalus или придърпване на гръбначния мозък от фиброзната тъкан и да наблюдава за 

потенциални причинители на гърчове.  
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Урологичното проследяване има за цел да създаде режим на пикочния мехур така, че да се 

предотвратят чести урологични инфекции, както и да се открие и лекува потенциална ранна 

хидронефроза или други причини на бъбречна увреда. Педиатрична оценка е подходяща за всяко дете 

и включва поддържане на разумно тегло, тъй като децата без подвижност имат тенденция към 

напълняване и развиват съпътстващи заболявания. Ендокринологично, може да има дефицит на 

растежен хормон, което би довело до по-нисък ръст при пациента в сравнение с неговите връстници. 

 

Рехабилитация и съпътстващи грижи 

Рехабилитация при деца със спина бифида варира според възрастта и степента на двигателно-

сензорно увреждане вследствие на малформацията. Ако гръбначният стълб не е пряко засегнат (както в 

случая на spina bifida occulta), се наблюдава нормално двигателно развитие на пациента. Въпреки това, 

наблюдава се тенденция тези пациенти да развиват хронични болки в кръста и долната част на гърба. 

Пълният рехабилитационен модул за спина бифида включва физикална, трудова и рекреационна 

терапия. Говорната терапия може да бъде показана за пациенти с затруднения в говора или гълтането. 

Първата задача на специалиста по физикална медицина при новородени с myelomeningocele е 

да се установи изходното ниво на мускулната функция. В процеса на растеж трябва да бъдат следени 

ставите, мускулните дисбаланси, контрактурите, както и евентуални белези за прогресивна 

неврологична дисфункция. Родителите трябва да бъдат обучени как да поставят детето правилно, за да 

се избягват контрактури на меките тъкани. За тази цел е възможно и използване на ортезни средства. 

При прохождане в важно да се даде възможност на детето за самостоятелна мобилност чрез 

подходящи терапевтични упражнения за контрол и баланс на тялото. Пациентите със спина бифида 

често имат увреждане на фините двигателни умения и това често ги затруднява при извършването на 

ежедневни дейности. Затова е наложително ранното започване на обучение, което да компенсира тези 

дефицити и осигури максимално функционално развитие. За деца в училищна възраст се препоръчва 

рекреационна терапия под формата на адаптирани спортове и упражнения, които могат да доведат до 

дългосрочен интерес в личното здраве и развитие. 
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 < 14 >                           КАКВО, КЪДЕ, КОГА? 
 

ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

  
• 10-11 септември 2012 – Международна работа среща по планиране на политики и 

стратегии за редки болести (официално стартиране на EUROPLAN 2), Рим 

(http://www.europlanproject.eu/_newsite_986987/events1.html) 

• 14-15 септември 2012 – 3-та Национална конференция за редки болести и лекарства 

сираци, Пловдив (www.conf2012.raredis.org)  

• 28-29 септември 2012 – 2-ра Европейска конференция за лимфангиолейомиоматоза, 

Барселона 

http://www.europelamfederation.org/ 

• 8-9 октомври 2012 – Международен симпозиум по регистри за редки болести, Рим 

(http://www.epirare.eu/_meet/20121008.html) 

• 16-17 октомври 2012 – Конференция за детски имунизации, Люксембург 

http://ec.europa.eu/health/vaccination/events/ev_20121016_en.htm 

• 17-18 октомври 2012 – Втори годишен конгрес за лекарства сираци, Барселона 

(www.pharma.flemingeurope.com/orphan-drug-congress/category/home) 

• 18 октомври 2012 – Изграждане на рамка за социалнополезен подход към оценката на 

здравните технологии, Брюксел 

http://www.epposi.org/index.php/events/details/17-AIP-HTA-Building-a-Framework-for-

Societal-Benefits-Approach-to-Health-Technology-Assessment 

• 24-26 октомври 2012 – 3-та Европейска конференция за хемоглобинопатии и редки анемии, 

Лимасол 

http://www.thalassaemia.org.cy/pan_euro_3rd.html 

• 5 декември 2012 – Оптимален европейски модел за грижи при хронични заболявания: 

прилагане и бенчмаркинг, Брюксел  

http://www.epposi.org/index.php/events/details/14-aip-ccm-all-stakeholder-workshop 

________________________ 
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Спина бифида и хидроцефалия – България (СБХБ) е сдружение, учредено от 

родители на деца със спина бифида и хидроцефалия. СБХБ е естествена, 

съвременна и адекватна форма създадена, за да отговори на нарастващите нужди 

на общността от подкрепа и помощ, достъп до информация, обмяна на опит и 

идеи, защита на общите интереси пред държавни институции. 

Повече информация за СБХБ може да откриета на уебсайта на организацията. 

http://www.sbhb.org/ 
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