
ТТЕЕММАА  ННАА  ББРРООЯЯ::  

ООЦЦЕЕННККАА  ННАА  ЗЗДДРРААВВННИИТТЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

––  ВВЪЪЗЗММООЖЖННИИ  ППООЛЛЗЗИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИТТЕЕ  

ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВААТТАА  ССИИРРААЦЦИИ??  
 

      

Скъпи приятели, 

 

 Декемврийският  брой на „Редки 

болести & Лекарства сираци” винаги носи в 

себе си един особен емоционален заряд по 

ред причини. 

 Тези от Вас, които ни следят от самото 

начало, сигурно добре помнят, че точно преди 

2 години, на 10 декември 2010 г. излезе първият ни брой. За тези две години бюлетинът претърпя 

сериозни трансформации, но ние и нашите съмишленици още по-силно се убедихме в силата на 

информацията и необходимостта малката ни, но растяща общност да бъде запозната с най-актуалните 

новини и да има възможност за бърз контакт и обратна връзка с лекари и пациенти. Благодарим Ви за 

доверието и подкрепата, които ни гласувате всеки път когато отваряте интернет страницата или PDF 

версията на бюлетина. Това е нашата най-голяма награда и стимул за по-нататъшно развитие. 

 Разбира се, декември е преди всичко месец на светли празници, на семеен уют и топлина. 

Екипът на „Редки болести & Лекарства сираци” Ви пожелава весели и изпълнени със щастие коледни 

празници, здрава и успешна 2013 година! Нека всички бъдем още по-амбициозни и целеустремени 

следващата година и заедно ще сбъднем нашите общи мечти за едно по-добро, по-справедливо и по-

отговорно общество. Разчитаме за това на всеки един от Вас! 

 Новият брой е пълен както винаги с интересна и полезна информация за новостите в областта на 

редките болести. В него ще Ви запознаем по-подробно с концепцията за оценка на здравните 

технологии и очакваните ползи от нея за редките болести и лекарствата сираци. Двама водещи 

световни експерти в тази област – д-р Едмънд Джесоп и г-жа Жаклин Боумън ще представят своя опит и 

мнение по тази тема. 

 В рубриката ни 

„Библиотека редки 

болести” ще Ви 

представим обзор за 

рядката болест атаксия 

на Фридрайх.  

А сега, като за 

начало ще си 

припомним и най-

важните моменти от 

изминалата година. 

 
 
 

ВЕСЕЛИ ПРАНИЦИ С 

„РЕДКИ БОЛЕСТИ & 

ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ”! 
 
 

РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ССИИРРААЦЦИИ  
Информационен бюлетин на Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука (БАПОН) 

Декември 2012 (Брой 13, Година ІII) www.raredis.org 
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РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВААТТАА  ССИИРРААЦЦИИ  ППРРЕЕЗЗ  22001122  ГГ..  

ККааккввоо  ннее  ббиивваа  ппррооппууссккааттее  

 

У НАС 

  

� 3-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци 

� Развитие на пациентското движение на хората с редки болести 

� Осигуряване на лечение за мукополизахаридоза 
� Към оценка на здравните технологии 
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РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВААТТАА  ССИИРРААЦЦИИ  ППРРЕЕЗЗ  22001122  ГГ..  

ККааккввоо  ннее  ббиивваа  ппррооппууссккааттее  

  

  

В ЕВРОПА И ПО СВЕТА 
 

� Международен консорциум за научни 
изследвания на редките болести (IRDiRC) 

 
� Нови регламенти на 

Европейския съюз 
 

� Прогрес в Източна Европа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� 8 нови одобрени лекарства сираци в Европа 

 
� Пробив при генната терапия 
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ККААККВВИИ  ППООЛЛЗЗИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВААТТАА  ССИИРРААЦЦИИ  

ППРРЕЕДДООССТТААВВЯЯ  ООЦЦЕЕННККААТТАА  ННАА  ЗЗДДРРААВВННИИТТЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ??  
 

Подобренията в здравния статус на част от населението са свързани с усъвършенстване на 

възможностите за прогнозиране, предотвратяване, диагностика и лечение на много заболявания, както 

и с облекчаване на проблемите, свързани с извършване на процедури и използване на технологии, 

които едва ли бихме могли да си представим преди десетилетия. Здравните технологии са от 

съществено значение за функционалния капацитет на системата на здравеопазване. Изминалият месец 

станахме свидели на поредица дискусии в Народното събрание, посветени на концепцията за оценката 

на здравните технологии, първата от които бе именно посветена на приложението на тази нова 

дисциплина в областта на редките болести и лекарства сираци. Може ли да очакваме сериозен ефект от 

бъдещото й прилагане у нас и как този процес да бъде ръководен, за да може лекари и пациенти да 

изпитат максимални ползи?  

Терминът „оценка на здравните технологии” обозначава всеки процес на разглеждане и 

отчитане на свойствата на медицинските технологии, които се използват в здравеопазването – 

безопасност, ефикасност, приложение, индикации и указания за използване, ефективност на разходите, 

както и социални, икономически и етични последствия. Мнозина от Вас биха попитали веднага „Нима 

досега не се е извършвала у нас оценка на здравните технологии?”. И да, и не. 

Всеки медикамент или медицинско изделие бива изследвано по един или друг начин при 

кандидатстване за издаване на разрешение за внос у нас, при формиране на цена, при вземане на 

решение за възможно реимбурсиране с публични средства. Това обаче не е оценка на здравните 

технологии в пълния смисъл на понятието. Чисто нормативно у нас тази оценка не е регламентирана и 

всички тези разглеждания са до голяма степен независими едни от други, понякога повтарящи се, 

понякога дори противорeчащи си. Отделно, това оценяване не е комплексно – разглеждането на 

документите се свежда обикновено до преглед на резултатите от клиничните проучвания и финансови 

разчети за употребата на технологията. Оценката на здравните технологии изисква много повече – тук 

трябва да се държи сметка за ефективност, ефикасност и най-вече последствия. Не на последно място, 

освен нормативните и институционални условия, у нас няма и чисто експертен капацитет за 

провеждането на такава комплексна оценка. 

Какво би донесло прилагането на тази методика в България? Необходимостта от оценка на 

здравните технологии възниква 

още в средата на 60-те години на 

миналия век, провокирана от 

осъзнаването на критичната 

роля на технологиите за 

съвременното общество и 

потенциалните неволни, а 

понякога и вредни, 

последствията от използването 

им. Опитът със страничните 

ефекти при част от тях 

допринасят за  това осъзнаване, 

което прераства в 

необходимост. Оценката е 

замислена като начин да 

идентифицира на първо място 

очакваните резултати от 

използването на дадена технология, но и по-важното – непредвидените социални, икономически и 

екологични последици. 
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Днес концепциите за оценка на здравните технологии получават широко приложение заради 

тяхната основна функция да бъдат надежден инструмент за оценка при разпределение на ограничени 

обществени ресурси в условията на увеличаващи се потребности. Тази парадигма логично се очертава 

като отговор на безпокойството и въпросите, свързани с безконтролното разпространение на скъпи 

медицински технологии, поставяни от отговорните за взимане на решения. Пример за това е 

използването на оценката на здравните технологии в началото на 1970-те, когато нарастващото търсене 

на компютърна томография се превръща в публичен въпрос заради много високата цена за единица, 

често надхвърляща 300 000 долара. Оценката на дадена технология предоставя на отговорните за 

взимане на решения подреден набор от варианти на анализирани политики на действие и предписание 

за техните последствия върху икономиката, околната среда, социалните, политическите и 

юридическите процеси и влиянието им върху обществените институции. Целта на оценката на 

технологиите е да осигури на политиците обективна информация за възможните алтернативи. В 

условията на криза това е мисия от изключително значение. 

Къде стоят редките болести и лекарствата сираци във всичко това? Здравните технологии 

включват всяка технология, използвана за спасяването на човешкия живот от широк спектър рискове и 

заболявания. В момента за целите на медицината са на разположение около 500 000 медицински 

технологии и всички те споделят една обща цел – подобряване и удължаване живота на хората. Общата 

нишка, която преминава през всички приложения на медицинските технологии е благоприятното им 

въздействие върху здравето и качеството на живот. Те всички спомагат за по-дълъг и по-добър живот и 

дават възможност на индивидите по-дълго да допринасят за благото на обществото. Подобрява се 

качеството на грижите, както и ефикасността и устойчивостта на здравните системи. 

Една част от тях са широко познати и ежедневно използвани изделия като пластири, спринцовки 

или латексови ръкавици. Това са също очила, инвалидни колички и слухови апарати. Грубо казано, това 

са сравнително евтини технологии, ефектите и ползите от тяхното използване са добре известни, 

използват се рутинно от голям брой хора. На другия полюс са обаче иновативните, високотехнологични 

здравни технологии, включващи скенери за цялото тяло, сърдечни клапи и пейсмейкъри, подмяна на 

коленни и бедрени стави. Тук е и огромната част от терапевтичните подходи за редките болести. 

Общият знаменател между всички тях е високата им цена, иновативният характер и сравнително 

скорошното им пускане на пазара. Това не са обикновени процедури и прилагането им изисква 

значителен опит и 

познания. И не само. 

Изисква се по-детайлна 

и по-внимателна 

оценка, понеже като 

нови технологии 

техните въздействия и 

последици не са все 

още напълно 

изследвани и ясни. 

Нужда е внимателна 

обосновка за 

изразходването на 

публични ресурси за 

тяхното придобиване и 

използване. 

Редките болести 

и лекарствата сираци 

са натоварени с 

допълнително бреме – това на редкостта. Фактът, че една технология е предназначена за ограничен 

кръг от населението, прави процеса на оценяването й значително по-сложен, а резултатите от него не 

са винаги еднозначни. 
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На първо място, самите редки болести не са все още напълно изяснени като етиология, голяма 

част от тях са и съществено предизвикателство за диагностициране. Малкият брой пациенти означава и 

по-трудно провеждане на клиничните проучвания за новите здравни технологии. Веднъж стигнали до 

етап на разглеждане за получаване на разрешение за употреба, те не разполагат със солидни и 

задълбочени данни както тези за често срещаните заболявания. Тази несигурност е мощна спирачка в 

процеса на вземане на решение дали медикаментът, изделието или процедурата да се покрива с 

публични средства. Задача на политиците и здравноосигурителните фондове все пак е разумно да 

управляват тези средства. Никой не би искал да рискува с технология, чиито ефект и последствия не са 

напълно ясни. Самите пациенти дори подхождат с недоверие към тях. 

Разбира се, не трябва да се забравя и финансовия елемент. Разработването на нови терапии за 

редки заболявания е сложен и рисков процес, който продължава с години и изисква огромни човешки 

и материални ресурси. Веднъж стигнали до успешна развръзка, фармацевтичните компании разполагат 

с малък период от време, преди технология да загуби патентната си защита и да започне да се доставя 

от неограничен брой генерични производители. Най-нормалното нещо е през този период да се търси 

покриване на разходите за научно-развойни и изследователски дейности. Приведени обаче към много 

малък брой крайни потребители, тези нови терапевтични подходи се оказват изключително скъпи, 

дори за страни с възможности над средните. Така, тези нови технологии могат да бъдат достъпни за 

пациентите само, ако държавата поеме 

осигуряването им. Здравните власти обаче 

навсякъде се сблъскват с ограничени бюджети и 

дилемата „кое по-напред”. Търсенето на изход 

води до прилагането на критерий за ефективност 

на разходите, където редките болести също 

търпят своеобразна дискриминация. Бидейки 

недостъпни, иновативните терапии не могат да 

генерират достатъчно информация за техния 

клиничен ефект. Така в процеса на оценка се 

стига до ситуацията, в която лекарствата сираци 

не демонстрират значителни клинични ползи в 

практиката, а цената им е изключително висока. 

По този начин те не могат да покрият и 

минимални условия за ефективност на разходите и логично биват отхвърлени от разглеждане за 

реимбурсиране. 

Оценката на здравните технологии може да помогне именно при справянето с тези неизбежни 

недостатъци на редките болести и лекарствата сираци. Тя има комплексен характер и не опира само до 

традиционните клинична ефикасност и цена – отчита социалните и икономически последици за 

обществото, спецификата на конкретните заболяване и засегната група, иновативния характер на 

технологията, обществените нагласи, принципите на равенството, солидарност и недискриминация. 

Всичко това взето под внимание разкрива огромната добавена стойност на редките болести и 

лекарствата сираци. Редките болести са показали огромна роля върху развитието и използването на 

научноизследователския потенциал. Големите постижения при терапията и диагностиката на тези 

заболявания доказа, че за мислещия човек няма невъзможни неща. Нещо повече, много от тези научни 

пробиви са послужили след това за редица открития по отношение на често срещаните заболявания. 

Важно е да се отчита огромната социално-икономическа тежест, която носят хората с редките болести и 

техните семейства, всичко това означава огромни загуби за икономиката, пропускайки да използва и 

реализира личните възможности на тези хора. 

В заключение, правилно оценени и адекватно използвани, новите здравни технологии за редки 

болести биха донесли много ползи за всички, не само и единствено за засегнатите. Редките болести и 

лекарствата сираци са способни да генерират огромна добавена стойност за всички и по много 

различни начини. Трябва единствено да им се даде равен шанс да се проявят на практика! 
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ООЦЦЕЕННККААТТАА  ННАА  ЗЗДДРРААВВННИИТТЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ЕЕ  ННЕЕИИЗЗББЕЕЖЖННАА  

ВВЪЪВВ  ВВРРЕЕММЕЕ  ННАА  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККИИ  ЗЗААТТРРУУДДННЕЕННИИЯЯ  
Оценката на здравните технологии е сравнително нова концепция не само за България, но и в 

световен мащаб. Резонно решихме да поканим двама високоценени международни експерти, които 

да изложат по-детайлно предизвикателствата пред този процес. Двамата имат и друго голямо 

предимство – дълги години вече работят за каузата на редките болести и най-добре могат да 

изтъкнат ползите за пациентите и лекарите от прилагането на оценка на здравните технологии. 

Екипът ни използва възможността да благодари на д-р Едмънд Джесъп и г-жа Жаклин 

Боумън за искрените отговори и отделеното време!  

 

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

Едмънд Джесоп (ЕД): Моето име е Едмънд Джесъп. Аз съм 

медицински съветник към Националната консултативната група за 

специализирани медицински услуги в Англия. Нашият екип планира, 

финансира и следи набор от високо специализирани услуги (в това число 

и за редки болести), предоставяни от Националната здравна служба на 

Англия. 

Жаклин Боумън (ЖБ): Аз съм изпълнителен директор на EPPOSI 

(European Platform for Patients’ Organisations, Science & Industry; 

Европейска платформа за пациенти, наука и индустрия), мозъчен тръст 

относно европейската здравна политика, който има за основна цел 

преодоляването на пропастта между иновациите и подобреното здравно 

състояние на европейските граждани. EPPOSI съществува от 1994 г. и в 

нея членуват 55 организации, представляващи по равно пациенти, 

научни и академични институции, браншови организации на 

фармацевтичната индустрия. Сред нашите членове се открояват 

Европейската организация на хората с редки болести EURORDIS, 

Европейският генетичен алианс EGAN и Европейското дружество по генетика на човека ESHG, всички от 

които са добре известни в общността на редките болести. 

 

Кога за първи път „се сблъскахте” с проблема редки болести? 

ЕД: Работя в тази област от 2002 г. насам. Работата е интересна и пълна с предизвикателства. 

Много от лекарите и пациентските организации, с които контактувам, са ентусиасти, посветени на 

упоритата работа. Обаче това не е лека област, огромна част от заболяванията са изключително тежки. 

Почти всички са нелечими, но през годините станахме свидетели на множество подобрения, които 

дават надежда на всеки. 

ЖБ: От самото създаване на EPPOSI, основна сфера на дейност са редките заболявания и 

европейското законодателството. А в личен план, имам носителство на ген за сърповидноклетъчна 

анемия. Хора от моето семейство са починали от това заболяване поради липса на информираност и 

достъп до лекарства. Правя всичко по силите си за намиране на отговори за тези въпроси. 

 

Оценката на здравните технологии вече е международно призната област за целенасочени 

действия и сътрудничество. В България, обаче, този въпрос се повдига едва отскоро. Каква е добавената 

стойност за здравната система и обществото като цяло от оценката на здравните технологии? 

ЕД: Националната здравна служба в Англия е един от първите, които систематично приемат 

оценка на здравните технологии чрез създаването на Националния институт за клинични постижения 

(NICE). NICE е описван в пресата като организация, която отказва лечение на пациенти, но заложената 

цел на организацията е точно обратното – да гарантира, че здравните власти и здравноосигурителните 

фондове данъкоплатците не отказват финансирането на ефективни нови методи за лечение на базата 

на неправилна или субективна оценка. 

Д-р Едмънд Джесъп 
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Оценката на здравните технологии е неизбежна във време на икономически затруднения. Някои 

терапии могат да бъдат много скъпи и след това да се постига малко, а други – да изглеждат скъпи, но 

всъщност да носят години наред добавена полза за пациентите и така да „поевтиняват”. Ние трябва да 

сме уверени, че извличаме възможно най-добрата „печалба здраве” от парите, които харчим. Оценката 

на здравните технологии отговаря на два основни въпроса – колко струва и колко добре действа това? 

ЖБ: Това е мултидисциплинарен процес, който обобщава 

информация за медицинските, социални, икономически и етични въпроси, 

свързани с използването на здравните технологии по систематичен, 

прозрачен и безпристрастен начин. Оценката на здравните технологии има 

за цел формулирането на безопасни и ефективни здравни политики, 

насочени към пациента и даващи най-добра стойност. 

През последните години оценката на здравните технологии се 

фокусира основно върху ефективността на разходите, разглеждането на 

етични, организационни и социални въпроси, както и участието на 

пациентите, тъй като тяхната гледна точка е от жизненоважно значение за 

цялостната оценка. Това е в пълна сила по отношение на редките болести, 

където има нужда от прозрачност и тясно сътрудничество между всички 

заинтересовани страни, за да се гарантира, че получените резултати са с 

широка обществена подкрепа. Това е истинската добавена стойност на 

оценката на здравните технологии. 

 

Вие имате широк поглед върху организацията и методологията на оценката на здравните 

технологии. Какви поуки може да препоръчате за страна в преход като България? 

ЕД: Оценката на здравните технологии е мощен инструмент, който помага да се избегне 

хаотично вземане на решения. Основните концепции са лесни за прилагане, но пълният процес отнема 

време и струва пари. Няма и чак толкова много специалисти, които да се справят добре в тази област. 

Самият избор кои медикаменти и терапии да бъдат подложени за оценка е предизвикателство само по 

себе си. Може да се започне с по-общи заболявания или редки, със съществуващите лечения или нови, 

само с лекарства или и с процедури също. 

ЖБ: Процесът на оценка зависи от средата, в която функционира организацията, 

съществуващото финансиране, вида и обхвата на целите на организацията, значението на всички тези 

дейности за процеса на вземане на решения. България е в изгодна позиция, защото вие може да 

изградите система за оценка на здравните технологии, отчитайки най-добрите практики от другите 

европейски страни, които те са извели на принципа „проба-грешка”. Имате възможност да вземете под 

широко внимание мнението и нуждите на обществото, а не само краткосрочните ползи в условията на 

ограничен бюджет за здравната система. 

EPPOSI разполага със сериозен опит за създаването на всеобхватен подход към оценката на 

здравните технологии, от който би се възползвало цялото общество и общността на редките болести в 

частност. Според наши изследвания, включването на принципи като солидарност, прозрачност, 

равнопоставеност и ефективност, където участието на всички заинтересовани страни играе ключова 

роля, води до по-ефективно и целенасочено използване на публичните ресурси за здравеопазване. 

Обхватът на ползите за обществото от оценката на здравните технологии трябва да отчита и понятия 

като работоспособност и качество на живота за пациентите и техните семейства. 

Проучванията ни показват още, че в редица страни липсват отчитане на етичните въпроси, 

механизми за овластяване на пациентите, процедури за прозрачно и последователно управление на 

този процес. Нашата цел е да изградим многостранна рамка за оценка на здравните технологии, която 

включително и да вземе под внимание нуждите на по-малки, специфични групи от хора. България, като 

страна в преход, би могла да се възползва от такъв подход, ориентиран към обществените ползи, тъй 

като липсата на гледната точка на общество, особено по отношение на редките заболявания, е 

сериозен пропуск в стандартните процедури за оценка на редките болести. 

 

Жаклин Боумън 

© НАХРБ 
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Говорейки за редки болести и лекарства сираци, каква е ролята на оценката на здравните 

технологии в тази сфера? 

ЕД: Много лекарства сираци са предназначени за ракови заболявания и оценката на 

здравните технологии работи добре в тази област. Трудности възникват, когато искате да използвате 

тази методика за хронични заболявания, продължаващи през целия живот. Налага се да се 

екстраполират резултати от 18-месечно клинично проучване за период от 10, 20 или 30 години. Освен 

това се налага да се екстраполират функционални показатели (например 6-минутен тест с ходене) към 

по-абстрактни показатели като качество на живот. Тези изследвания са много неточни, което оказва 

влияние и върху цялата оценка. 

Вярно е също така, че за много редки болести (със заболеваемост от 1 на 100 000 или по-малко) 

терапиите са обикновено много скъпи. Това не е ограничение на оценката на здравните технологии, но 

създава проблеми за тези, които вземат решения. Във Великобритания имаме отделна система за 

решение при такива ултра редки заболявания. Методиката за оценка на здравните технологии е една и 

съща, но решението за финансиране се взема като се използва различен набор от критерии. 

 ЖБ: Стандартните процедури за оценка вземат предвид ефективността на разходите и 

клиничната ефективност. Но редките болести не са стандартно поле за оценка. При тях обикновено 

няма база за сравнение на терапията, доказателствата в полза на лекарствата сираци са ограничени. 
Освен това, тези пациентите представляват много малък процент, лекарствата сираци са твърде скъпи, 

за да се отговори на стандартните прагове за ефективността на разходите. Затова, прилагайки 

традиционните методики за оценка на здравните технологии се рискува да се отреже достъпа на 

пациенти до потенциално животоспасяващи терапии. Ето защо, трябва да се разшири обхвата на 

критериите за оценка. 

Консултативната група за специализирани здравни услуги към Английската здравна служба е 

интересен пример в тази област и може да извлечем много поуки от дейността й. Тя изготви 

предложения за обновяване не методологията за оценка на здравните технологии за редки и утра 

редки заболявания, включваща допълнителни критерии извън ефективността на разходите, като 

обществени нагласи, равенство, създаване на ползи за хората, които се грижат за болния, рядкост и 

тежест на заболяването, наличие на алтернативни здравни технологии, влияние на технологията върху 

болестта, клинични доказателства и сложност на производството. Този метод дава възможност за 

гъвкавост и се съсредоточава върху нуждите на пациента. Осигурява се също участието на 

заинтересованите страни, предоставя се подкрепа на пациентите и техните семейства и позволява по-

нататъшно събиране на данни, тъй като информацията за редките болести и лекарствата сираци е 

изключително оскъдна. 

 

Какво е Вашето послание към читателите на „Редки болести & Лекарства сираци”? 

ЕД: Оценката на здравните технологии ще се използва още по-широко в бъдеще. Затова е 

важно да се разбере как тя работи. Тя има някои ограничения и те трябва да бъдат ясни на тези, които 

ще ползват резултатите от процеса на оценка. Решението накрая трябва да отчита резултатите от 

анализа, но да взема под внимание и собствени съображения. 

ЖБ: Виждам все по-нарастващата загриженост и внимание към редките болести от цяла 

Европа, както и много нови заинтересовани страни, които да се включват в тези процеси. Това е много 

важно, тъй като наличието на стабилна и благоприятна политическа и регулаторна рамка е най-

същественият фактор за стимулиране на развитието и достъпа на пациентите до лекарства сираци. 

Оценката на здравните технологии е много полезна и ако можем да я променим с цел създаване на 

стойност за редките болести и лекарства сираци, то тя би било изключително полезен инструмент за 

вземане на решения. 

Важно е да се осъзнае, че редките болести са по-специална категория и методологията за оценка 

трябва да бъде насочена към генериране на ползи за пациентите с редки болести. Не трябва да се гледа 

само ефективността на разходите, но и други моменти като етичните и психологическите въздействия, 

прозрачност, равен достъп до лечение за всички пациенти. 
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ААТТААККССИИЯЯ  ННАА  ФФРРИИДДРРААЙЙХХ  
 
Определение и честота 
Атаксия на Фридрайх (АФ) е наследствено заболяване, засягащо спиноцеребеларните трактове, 

задните стълбци, пирамидните трактове и в по-малка степен малкия мозък и гръбначния мозък. 

Причинените прогресивни увреждания намират отражение в проблеми с нервната система, говора и 

ходенето. АФ може да индуцира сърдечни заболявания и диабет. 

АФ е най-честата наследствена атаксия, среща се със заболеваемост от приблизително 1 на 50 

000 при бялата раса, но е изключително рядка сред субсахарните африканци и не съществува в 

Далечния Изток. Засяга еднакво и двата пола. Приблизително всеки 1 на 110 души е носител на 

патологичния ген. 

 

Етиология 
АФ в вродено автозомно-рецесивно заболяване. Причината за заболяването е мутация в ген, 

кодиращ протеина фратаксин (frataxin), който е необходим за правилното функциониране на 

митохондриите. Самата мутация представлява разширен GAA триплет в интрон на един от генните 

мутантни алели в 98% от случаите. Фактът, че една мутация е отговорна за огромното мнозинство от 

случаите, означава, че съществува относително прост диагностичен генетичен тест за заболяването. 

Причинената митохондриална дисфункция води до дегенерация на нервна тъкан в гръбначния мозък, 

при което се засягат сензорни неврони и се нарушават движенията на крайниците. Гръбначният мозък 

изтънява и нервните клетки губят миелиновата си обвивка. 

 

 Диагноза 
Диагнозата се поставя на основата на подробен преглед с неврологична насоченост. 

Лабораторни изследвания като електромиография или мускулна биопсия могат да бъдат използвани за 

потвърждение. В допълнение, лекарят може да извърши и кардиологични изследвания, за да отхвърли 

увреда на сърцето, или проследяване на кръвната захар за ранна диагноза на диабет. 

 

Клинична картина 
Първите симптоми се появяват най-често преди юношеството и се изразяват в нарушена 

координация на крайниците, дизартрия (затруднен говор), нистагъм (неволеви движения на очите с 

висока честота), отслабени или липсващи сухожилно-надкостни рефлекси, рефлекс на Бабински, увреда 

на позиционния и вибрационния усет, сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб), вдлъбнато стъпало 

и пръст-чукче. Типичната клинична триада от хипорефлексия на коленните и Ахилови рефлекси, 

симптоми на прогресивна церебеларна дисфункция и начало преди юношеството е в повечето случаи 

достатъчна за диагнозата. 

Освен неврологичните симптоми, съществуват и такива, които не са причинени от нервна 

дегенерация. Наблюдават сърдечни заболявания, които понякога са значително тежки. Нарушения на 

сърдечния ритъм и силата на сърдечния мускул са регистрирани при голяма част от пациентите с АФ, 

като най-честите симптоми са сърцебиене и задух. Захарен диабет е друго заболяване, което може да 

придружава АФ. 

Изявата на симптомите обикновено започва между 5 и 15-годишна възраст, като развитието им е 

бавно и прогресивно. Долните крайници са по-засегнати. При стандартен ход на заболяването, в 

рамките на 8-10 години след първоначалните симптоми се стига до загуба на самостоятелната 

способност за ходене. В отделни случаи болестта попада в спонтанна ремисия, която може да 

продължи с години. 

 

Лечение 
Към момента не съществува общоприето лечение за заболяването, терапията има 

симптоматичен характер и цели повлияването на възникналите проблеми. 
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Лечението на митохондриалната дисфункция при АФ гледа с надежда към idebenone, 

медикамент свързващ свободните радикали. Това се обуславя от факта, че фратаксиновият ген има 

роля при регулацията на митохондриалното желязно съдържание. Ин-витро данните предполагат, че 

хелаторите на желязото и антиоксидантите биха влошили заболяването. Но резултатите от 

проучванията показват, че idebenone защитава сърдечния мускул от увредата, индуцирана от желязо. 

Клиничните данни са все още противоречиви, като медикаментът е одобрен за прилагане в Канада, но 

все още се изследва в ЕС и САЩ. 

Четиригодишно проследяване на пациенти, лекувани с coenzyme Q10 и vitamin E, показва 

значимо подобрение на биоенергетиката и функцията на сърдечния и скелетните мускули. Проучвания 

показват положителния ефект от антиоксидантното лечение при АФ – отчита се подобрение на 

митохондриалната енергийна синтеза, която се свързва със забавяне на прогресията на някои 

симптоми и значимо подобрение на сърдечната функция. Други изследвания насочват вниманието към 

L-carnitine като обещаваща субстанция за лечението на ФА. 

Ортопедични интервенции, включително хирургични намеси, могат да облекчат сколиозата, а 

използването на ортези и физикална терапия могат да отложат загубата на способността за ходене. 

 
Рехабилитация и съпътстващи грижи 
Физикалната терапия има доказан ефект при овладяването на симптомите на АФ. Екип от 

невролог и специалисти по физикална рехабилитация и трудова терапия изготвят индивидуална 

програма, максимално съобразена със сьстоянието и възможностите на пациента. 

Особен прицел на физиотерапията е поддържане способността за самостоятелно ходене. Ниско 

интензивни упражнения за укрепване се включват в програмата, за да се запази функционалността на 

горните и долните крайници и да се предпазят от обездвижване. Внимателно трябва да бъде следена 

изморяемостта на организма. Стабилизиращи упражнения за гърба и кръста могат да помогнат за 

контрола на стойката и намаляване на гръбначните изкривявания. Обучение за равновесие и 

координация може да бъде провеждана с помощта на визуална обратна връзка. Упражненията могат 

да наподобяват ежедневни дейности като преместване, лична хигиена, готвене и други. Наред с това, 

пациентът трябва да се приучи да избягва риска от падане. За овладяване проблемите с говора може да 

бъде привлечен специалист за лингвистични и орофарингеални упражнения. 

Не трябва да бъде изключвано и преписването на помощни средства за придвижване в случаите, 

когато това ще доведе до известна степен на самостоятелност. 
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ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

  
• 17-18 януари 2013 – 9-та Съвместна работна среща на EGAN и Roche „Стратегически 

подходи към европейската здравна политика по време на криза – устойчива здравна 
система и ролята на пациентите”, Базел 

• 4 февруари 2013 – Работна среща на EPPOSI „Изграждане на рамка за социалнополезен 
подход към оценката на здравните технологии”, Брюксел 

• 28 февруари 2013 – 6-ти Международен ден на редките болести 

• 16-17 април 2013 – 1-ва Международна конференция на IRDiRC за научните изследвания в 
областта на редките болести, Дъблин 

• 13-14 септември 2013 – 4-та Национална конференция за редки болести и лекарства 
сираци, Пловдив 

 
________________________ 

 

ББЛЛААГГООТТВВООРРИИТТЕЕЛЛЕЕНН  ККААЛЛЕЕННДДААРР  

„„ЗЗААЕЕДДННОО  ССРРЕЕЩЩУУ  ББООЛЛЕЕССТТТТАА””  
 

За втора поредна година Националният алианс на 

хората с редки болести пуска свой благотворителен 

календар. И докато миналата година инициативата 

представяше малките пациенти с редки болести, тази 

години шест красиви българки застават пред обектива на 

Станислава Ямакова и Яна Пенева, за да покажат, че животът 

може да бъде хубав въпреки болестта. Красивите “лица” на 

редките болести искат да дадат кураж на всички страдащи, 

които се чувстват самотни и изолирани, да продължават да 

се борят за живота си и да се стремят да реализират 

потенциала си, въпреки тежките прогнози и трудностите. 

Подкрепете тази кауза, като закупите 

благотворителен календар. Приходите от календара ще 

бъдат използвани за закупуване на кислородни апарати за 

пациенти с муковисцидоза. 

Повече подробности как да подкрепите инициативата 

и да закупите календар на e-mail nahrb.varna@abv.bg и тел. 

0889 324 216 (г-жа Ваня Добрева). 

 

 

РРееддааккццииоонннноо  ккааррее  
Този бюлетин се издава от Българска Асоциация за Промоция на 

Образование и Наука (БАПОН). Информационен Център за 

Редки Болести и Лекарства Сираци (ИЦРБЛС) и Медицински 

Център „РареДис” са проекти на БАПОН  

 

Адрес за кореспонденция: 

Сдружение БАПОН, ул. „Братя Свещарови” 4, Пловдив 4017 

e-mail: info@raredis.org  ||  тел./факс: (032) 575797 

 

          ISSN 1314-3581 

          © БАПОН 2012 

 

Информацията в този бюлетин се предоставя напълно безплатно с 

общообразователна цел и не трябва да служи за самодиагностика 

или самолечение. При наличие на здравен проблем, следва да се 

обърнете към личния/лекуващ лекар! 

 
Редакционен екип: 

Отговорен редактор: Румен Стефанов (stefanov@raredis.org) 

Редактор на броя: Георги Искров (iskrov@raredis.org) 

Библиотека „Редки болести”: Радостина Симеонова    

                                                          (simeonova@raredis.org) 

Технически сътрудник: Десислава Димитрова (dimitrova@raredis.org) 

За повече информация: www.raredis.org 

 


