
ТТЕЕММАА  ННАА  ББРРООЯЯ::  

РРЕЕГГИИССТТРРИИТТЕЕ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ––  

ВВ  ТТЪЪРРССЕЕННЕЕ  ННАА  ООТТГГООВВООРРИИ  
 

      

Скъпи приятели, 

 

 Днес е може би единственият ден в 

годината, в който редките болести са сред 

водещите новини. Днес е време на надежда за 

бъдещето и вяра, че нещата могат да се случат 

и за редките болести в нашата страна. 

Използваме възможността да благодарим на всички пациенти, на техните семейства, на медицинските 

специалисти и на Националния алианс на хората с редки болести за усилията, които положиха, за да 

може днес в цялата страна да се отбелязва Денят на редките болести с редица информационни, 

образователни и благотворителни инициативи. А към цялото общество бихме искали да отправим 

следния призив. Редките болести не са само някаква незначителна статистика. Това са хиляди деца, 

млади хора и възрастни, техните семейства и близки. За тях рядка болест не е пускането на балон един 

път в година и снимка за спомен. За тях това са ежедневни, непрекъснати страдания и трудности, 

голяма част от които са следствие на неразбирането и пренебрежението от страна на институциите и 

здравата част на обществото. Днес е подходящ момент за всеки от нас да си обещае за себе си да бъде 

по-добър и да не обръща глава настрани, 

когато някой друг има проблем и се нуждае 

от помощ. 

 И въпреки силния емоционален 

заряд днес, екипът на „Редки болести & 

Лекарства сираци” избра за основна тема 

на първия за 2013 г. брой не Деня на 

редките болести. А нещото, което може би 

е отговорът или поне началото на 

решението на този сложен проблем – 

регистрите за редки болести. Колкото и 

странно да изглежда, именно актуалната и 

достоверна информация е първата крачка 

за справянето с проблема. Без нея, много от 

пациентите с редки болести ще 

продължават да бъдат невидими за система 

и съответно няма да се предприема нищо в 

тяхна помощ. Повече за регистрите и 

ползите от тях ще ни разкаже един от 

световно признатите експерти по тази тема 

– д-р Мануел Посада от Испания. А в 

библиотеката за редки болести Ви 

представяме една от сравнително „честите” 

редки болести – мускулна дистрофия тип 

Дюшен. 

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЪДЕТЕ СОЛИДАРНИ! 
 

РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

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

Февруари 2013 (Брой 14, Година ІV) www.raredis.org 



 < 2 >                                                       ПОВЕЧЕ ЗА... 
 

ЗЗААЩЩООТТОО  ВВССЕЕККИИ  ВВ  ККРРААЙЙННАА  ССММЕЕТТККАА  ЕЕ  УУННИИККААЛЛЕЕНН  ССААММ  ППОО  ССЕЕББЕЕ  ССИИ........  

ТТООЧЧННОО  ККААККТТОО  РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
 

Да се обяснят и представят редките болести е едновременно елементарно и много сложно. 

Лесно е от гледна точка на статистика – рядка е болест, която засяга не повече от 5 на 10 000 души в 

Европа. Звучи сухо и успокояващо, защото изглежда като някаква далечна заплаха, която няма как да се 

случи на нас и съответно спираме да мислим за този проблем. За съжаление, това е представата в 

масовото съзнание. 

Но не трябва да обвиняваме и да се сърдим на хората... защото хората това сме ние. Всеки един 

здравен проблем заслужава сериозно внимание и разбиране. Редките болести са нещо повече именно 

поради своята специфика. Изведнъж, съвсем неочаквано човек се сблъсква с тях през живота си и от 

този момент нататък всичко вече е различно. Редките болести означават ежедневни проблеми и 

изпитания, с които човек е принуден да се справя сам или с подкрепата на най-близките си. Защото 

медицинска наука няма все още ефикасни отговори, здравната система изобщо не е пригодена, а 

обществото е ангажирано с „по-важни” задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, някои ще попитат „Но защо да се занимаваме с редките болести? Нима няма по-належащи 

въпроси за решаване”. Неотложни задачи винаги ще има, но редките болести съдържат в себе си един 

много съществен нюанс. Правото и действителността да бъдеш различен, уникален. От генетична 

гледна точка, всеки човек е единствена по рода си комбинация от гени. Дали ще бъдем високи или с 

къдрава коса – не зависи от нас, ние се раждаме така и се развиваме, използвайки изначалните ни 

дадености. Редките болести се проявяват по същия принцип. Всеки се с ражда с определен брой 

„дефектни” гени, които не може да промени. Дали в даден момент от живота те ще се проявят или не, 

никой не може да предвиди. Но и никой не е застрахован. 

Деня на редките болести във Варна, 2009 © Елена Енева 
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Човек обаче не трябва да бъде лишаван от най-основното си право – да бъде себе си, да мечтае, 

да търси и да намери своето щастие в живота. За съжаление, у нас диагнозата рядка болест не е само 

някаква стигма. Тя означава моментален край на мечтите за засегнатия и неговото семейство. Това 

значи пропилян талант, неизползвани възможности както за самия човек, така и за цялото общество. 

Логично е да се запитаме дали днес всичко това трябва да опира до специални и извънредни казуси, за 

да се „случват” положителни промени и хората с редки болести да получават равни шансове и равно 

отношение като всички останали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28 февруари тази година хората с редки болести в България ще отбележат за пореден път 

Деня на редките болести. Не за да напомнят как всички ние и здравната система в частност сме им 

длъжници. Не и за да разкажат за ежедневните трудности, с които са принудени да се сблъскват. А за 

да покажат, че по силата на случайността, всички ние сме различни и носим различното в себе си. Както 

възлите в нишката на мартеницата, която хората с редки болести ще вържат на този ден във Варна. 

Всеки възел се получава различен и два по два не си приличат. Но за да бъде здрава цялата нишка, 

трябва всички възли да са здраво свързани помежду си, без значение дали са малки или големи, дали 

са по-стегнати или по-хлабави, дали са от червен или бял конец. Всички в крайна сметка сме едно и 

можем да вървим напред само, ако сме заедно и се подкрепяме взаимно. 

 

На 28 февруари 2013 г. за шести пореден път ще бъде отбелязан Световният ден на редките болести. 
Мотото на проявата тази година е „Редките заболявания нямат граници”. Организаторите от Национален 
алианс на хората с редки болести искат да насочат вниманието на обществото към проблемите на 
страдащите и подобряване на грижите за тях. В София ще бъдат организирани серия от събития. На 28 
февруари ще бъдат пуснати балони пред Министерство на здравеопазването. А след това е предвидена и 
прес-конференция в сградата на Министерството. Втората балканска конференция по редки болести под 
надслов „Комуникация и подкрепа на пациентите, базирана на съвременните технологии” ще се проведе 
през април. Освен в София, серия информационни, образователни и благотворителни инициативи за 
редките болести ще се проведат в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Сандански. 

За повече информация, моля посетете официалния сайт на НАХРБ (http://rare-bg.com/). 

Деня на редките болести в Плевен, 2010 © Тодор Мангъров 
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РРЕЕГГИИССТТРРИИТТЕЕ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ––  ВВ  ТТЪЪРРССЕЕННЕЕ  ННАА  ООТТГГООВВООРРИИ  
 

Още в един от първите броеве на „Редки болести & Лекарства сираци” Ви представихме 

регистрите за редките болести и как най-общо изглежда ситуацията с тях у нас. След две години 

отново се връщаме към тази тема поради редица причини и най-вече, защото проблемът все още е 

актуален. Няма национален регистър за редките болести в България и редките болести остават 

„енигма” за здравните власти. 

В месеца на Деня на редките болести по тези проблеми се говори повече, но обикновено 

всичко се изчерпва с тържествени обещания и официални снимки за спомен. „Редки болести & 

Лекарства сираци” винаги е имал за цел да представя тази проблематика като комплексен въпрос, 

който изисква многостранни и непрекъснати действия. Това е и от което редките болести и хората, 

засегнати от тях, се нуждаят. Основна пречка и преди, и сега остава липсата на систематизирана 

информация за тях. Без реални, актуални данни всички, иначе съвсем оправдани искания изглежат 

необмислено спрямо цялостния контекст на здравеoпазването у нас. Затова и задача номер едно 

пред „действащата” Национална програма за редки болести бе създаването на Национален регистър 

за редки болести и осигуряването на епидемиологични данни за редките болести в България. 

Това е и другата причина поради, която се връщаме на темата за регистрите. По-малко от 

година преди официалния край на програмата тази цел остава не само нереализирана, но и 

изглеждаща все по-безнадеждна. А това трябваше да служи като фундамент за цялостното 

разгръщане на програмата и намирането на ефективни решения на всички натрупали се проблеми с 

редките болести у нас. 

За това нека по случай Деня на редките болести си пожелаем най-вече здраве, но също така и 

повече сили за решаване на този толкова важен въпрос. Защото едно конкретно действие помага на 

точно един определен пациент, но цялостният регистър ще помогне на всички засегнати, без да ги 

дели на деца и възрастни, от малки и големи населени места, без значение от конкретното рядко 

заболяване.   

В подкрепа на този наш призив Ви представяме мнението на един от водещите 

изследователи в областта на епидемиологията на редките болести и дългогодишен 

ръководител на Института за изследвания за редки болести в Мадрид – д-р Мануел Посада. 

Екипът ни използва възможността да благодари на д-р Посада за искрените отговори и 

отделеното време!  

 

Бихте ли се представили на читателите на „Редки болести & 

Лекарства сираци”? 

Моето име е Мануел Посада. Аз съм директор на Института по редки 

заболявания (IIER) към Института на здравеопазването Карлос III (ISCIII), най-

големият държавен изследователски институт в Испания в областта на медицина и 

здравеопазването. Аз съм лекар, специалист по вътрешни болести, превантивна 

медицина и обществено здраве.  

 

Кога за първи път се „сблъскахте” с редките заболявания? 

По време на моето обучение за придобиване на специалност имах 

възможността да срещна и лекувам много пациенти с редки заболявания, тъй като 

нашето лечебното заведение по това време служеше като национален център за определен вид 

патологии. Няколко години след това се сблъсках с поредица от тежки случаи на рядко заболяване, 

дължащо се на определен външен токсин (синдром на токсичното масло). Това е автоимунно 

заболяване, което проявява своите характерни особености, приличайки на множество други редки 

заболявания като първична белодробна хипертензия, склеродермия, полиневропатии, 

хипереозинофилия и др. През 1999 г. бях включен в първата Европейска работна група по редки 

болести и така вече много години съм част от редица национални и международни проекти в тази 

сфера. 

Д-р Мануел Посада 
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Какви са разликите между регистрите за редки заболявания и тези за по-често срещани 

заболявания? 

 По отношение на използваната методология няма големи различия между тези два типа 

регистри за заболявания. Но създаването и поддържането на регистър за рядка болест се изправя пред 

редица трудности като рядкостта на тези заболявания и липсата на опит у лекарите. Редките болести 

също така не са добре отразени и включени в международните класификации и в частност 

Международната класификация на болестите на СЗО. Това поставя голям проблем пред 

епидемиолозите, защото ние не можем да обхванем цялата информация за тези случаи. Затова и е 

особено наложително да се преработят и предефинират международните кодове и класификации, за 

да може редките болести да бъдат по-добре обхванати и самите лекари да бъдат насърчени да ги 

регистрират като редки болести, а не всеки път да се чудят към коя група да ги отчитат. 

 

От опита, който имате във Вашата страна, какви ползи носят регистрите за редки 

болести? 

 В Испания провеждаме целенасочена дейност по отношение на регистрите за редки болести. 

Наскоро благодарение на Международния консорциум за научни изследвания в областта на редките 

болести получихме финансиране за проект, предвиждащ създаването на национална изследователска 

мрежа на регистрите за редки болести в Испания (SpainRDR, https://spainrdr.isciii.es). Тази мрежа се 

състои от два различни подхода. Първият включва използването на популационните регистри, които се 

поддържат в испанските региони. А вторият – регистрите, създавани и управлявани от пациентски 

организации, медицински и лечебни заведения и др. Очакваме SpainRDR да предоставя надеждна 

информация с високо качество, която да служи преди всичко за вземане на решения в областта на 

здравната политика и общественото здраве. Например при планирането дейността на референтните 

центрове, разпространяването на информация, предоставянето на ресурси, а също и подобряването на 

достъпа до лекарства-сираци. 

Действащите регистри са прекрасна „отворена книга” за лекарите, ангажирани в областта на 

редките заболявания, но проблемът е, че данните от тях не се разпространяват активно, няма 

сътрудничество и взаимодействие между сега действащите регистри за редки болести. Надяваме се 

нашата стратегия да реши този фундаментален въпрос. 

 

Какви препоръки за регистрите за редки болести може да дадете на страна като 

България? 

 Много е важно да се приеме конкретна политика по отношение на регистрите за редки болести, 

тъй като финансовата стабилност е основна трудност. Не е никак лесно един такъв регистър да оцелее 

за дълго време. Устойчивостта е основно предизвикателство и задача, с която здравните власти трябва 

да се справят като разработят цялостна стратегия. 

 

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

Не е лесно да обобщя само в едно изречение казаното по темата. Това, което мога да пожелая 

на читателите, е да бъдат винаги информирани за възникващите проблеми и ограничеността на някои 

решения, които често се оказват само хубави обещания, впоследствие с неотговарящи на очакванията 

резултати. 

В медицинската наука знанието непрекъснато расте, но очевидно не всичкият този прогрес може 

да бъде в практическа полза за пациентите. Трябва да съсредоточим всичките си усилия в устойчиви 

дейности, чиито рискове и реални ползи за населението са предварително взети под внимание и 

оценени. Тези усилия трябва да бъдат плод на съвместна дейност между пациентски организации и 

медицински изследователи. Затова е необходимо да се насърчава създаването на регистри за редки 

заболявания, които да включват всички засегнати страни и гледни точки, за да се гарантира 

устойчивостта им във времето. 
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ДДЮЮШШЕЕНН  ММУУССККУУЛЛННАА  ДДИИССТТРРООФФИИЯЯ  
 
Определение и честота 
Мускулните дистрофии са група от заболявания, които имат три общи черти: наследственост, 

прогресивно развитие и характерен тип слабост. Дюшен мускулна дистрофия (ДМД) е едно от най-често 

срещаните невромускулни заболявания, унаследяващо се по Х-свързан рецесивен начин. Характерна 

черта на ДМД е прогресивната, проксимална мускулна слабост с типична псевдохипертрофия в 

прасците. Болните прохождат трудно и често родителите са притеснени от странния начин, по който 

детето им ходи. От заболяването боледуват само момчета, като болестността в популацията е 1 на 

3 300-3 600. Срещат се и жени-носителки на мутацията, но клиничните симптоми при тях са изразени 

много по-слабо. 

 

Етиология 
ДМД се причинява от мутация на ген, който е разположен върху късото рамо на Х-хромозомата 

(локус Хр-21). Патологичният ген обуславя тежка недостатъчност или пълна липса на белтък, наречен 

дистрофин, в сарколемната мембрана на мускулите. Дистрофинът играе най-общо казано ролята на 

„лепило”, има стабилизираща функция и поддържа целостта на мембраните на мускулните влакна. 

Липсата му води до дегенерация на мускулните клетки и повишаване на ензимите, характерни за 

мускулен разпад. На мястото на разрушените мускулни клетки се разраства нефукционална 

съединителна тъкан. 

 

 Диагноза 
За диагностициране на заболяването може да бъде направен кръвен тест за КФК (креатин-

фосфо-киназа), чието количество при пациентите с ДМД е значително завишено. Добра 

доказателствена стойност има ЕМГ изследването (електромиография). Мускулна биопсия с 

демонстрирани дистрофични промени също доказва диагнозата. Окончателната диагноза се основава 

на имунохистохимично изследване, регистриращо силно намаление до липса на дистрофин, и 

генетичен анализ за доказване на мутацията. 

 

Клинична картина 
Прогресията на ДМД води до множество физически симптоми, които обикновено засягат 

различни части на тялото: 

• обща слабост и умора 

• свръхразвити прасци – един от ранните признаци е уголемяването или свръхразвитостта на 

прасците („псевдохипертрофия”). При физическо натоварване, при повечето хора се наблюдава 

мускулна хипертрофия и уголемяване на мускулите. В началото, при момчетата, страдащи от ДМД, 

също се наблюдава такова уголемяване. Но вместо да стават по-силни, мускулите бързо се увреждат 

и умират, заради увредения или липсващ дистрофин. Когато това се случва, други клетки могат да 

реагират като произвеждат фиброзна съединителна тъкан с мастни отлагания. Това увеличава 

обема на мускула и го уголемява, но той се изпълва с мастни, а не с мускулни клетки. 

• лордоза –изкривяване на гръбнака с извивка на гръбначния стълб в пояса напред 

• крака – Ахилесовото сухожилие често се свива, като дърпа крака в неестествена позиция и пречи на 

походката. Често се налага болните да носят шини, изправящи глезена нощем. Друг проблем, 

свързан с ДМД, е ливидното оцветяване на краката (т.нар. „студени” крака). Това се случва в 

резултат на намалената мускулна функция на краката и последвалото снижено кръвоснабдяване. 

• ограничена еластичност на ставите и сухожилията (контрактура) 

• сколиоза (изкривяване на гръбнака) – в остра форма тя може да ограничи функциите на белите 

дробове и горните крайници. Все по-често пациентите с ДМД се обръщат към хирургическа намеса 

за изправяне на гръбнака. 
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• дихателни проблеми – функцията на респираторните мускули се нарушава до състояние, при което 

се променя начина, по който се вдишва и издишва въздух. С прогресията на ДМД, диафрагмата 

отслабва и дишането става по-трудно. Отслабналите мускули, отговорни за кашлянето, могат да 

позволят на количествата бактерии и вируси в белия дроб да се увеличат, защото кашлянето е 

естествената защита, чрез която белите дробове се предпазват от излишните секрети. По този начин 

една обикновена настинка би могла бързо да прерасне в пневмония при младежи с ДМД. 

 

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

симптоматичен характер и цели повлияването на възникналите проблеми. Все още на 

експериментално ниво са опитите за лечение с инжектиране на нормални мускулни клетки и генна 

терапия. Прогресивното развитие може да бъде отложено с приложение на физиотерапия. На болните 

се препоръчва богата на протеини диета и прием на витамин Е. 

 
Рехабилитация и съпътстващи грижи 
Подходящата индивидуална рехабилитационна програма има доказан ефект при овладяването 

на симптомите на ДМД. Пациентите с ДМД изпитват трудности в редица всекидневни дейности. Това е 

пряк резултат от намалените подвижност и стабилност на стойката, прогресивно влошаване на 

функциите на горните крайници, настъпващите контрактури. 

Вниманието на рехабилитационния процес трябва да бъде насочено основно към грижите за 

разтегливостта на мускулите и ставните контрактури. Медицински специалист изготвя програма за 

разтягане, която след това може да бъде лесно изпълнявана и в семейна среда. Важно е поддържането 

на добър обем на движение и симетрия в различните стави. Това помага да се поддържа най-добрата 

възможна функция и да се предотврати развитието на фиксирани изкривявания. Ефективното 

овладяване на контрактурите може да изисква и използването на помощни средства за разтягане, 

шиниране и поддържане на позата. Нощните шини (глезенно-стъпални ортези) се използват за 

подпомагане контрола върху контрактурите в глезените, а по-дългите шини за краката (коляно-глезен-

стъпални ортези) са полезни около стадия, когато ходенето става много трудно или невъзможно. В 

някои случаи се препоръчва хирургична операция с цел да се удължи периода на ходене. 

Не трябва да се подценява и работата с близките на болния, които трябва да бъдат активно 

включени във всяка една рехабилитационна програма. Семейството има първостепенна роля за 

подпомагането на пациента и последващата му реинтеграция в обществото. 
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ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  

ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
 

• 25 март – 2-ра Работна среща по EUROPLAN II „Ключови показатели за националните 
планове за редки болести”, Рим 

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

• 12-14 юни – 12-ти Европейски симпозиум по вродени аномалии, Загреб 

• 17-21 юли – 8-ма Международна конференция за Синдром на Прадер-Вили, Кембридж 

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

• 19-23 октомври – Световен конгрес по таласемия, Абу Даби 
________________________ 

 

ДДООББРРИИ  ППРРААККТТИИККИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
 

В началото на 2013 г. стартира нов международен 

проект, посветен на добрите практика по отношение на 

редките болести – „RARE-Best practices“ (2013-2016), 

кофинансиран по Седма рамкова програма на Европейския 

съюз (FP7). Проектът обединява екип от експерти на високо 

ниво, работещи по изготвянето на насоки (guideline) 

относно клиничните практики, систематичните прегледи, 

оценката на здравните технологии, здравната политика 

епидемиологията на редките болести. Той включва 15 

партньора от цяла Европа, сред които и БАПОН. 

Координатор на проекта е д-р Доменика Тарушо от 

Италианския национален център за редки болести в Рим. 

Голямо предизвикателство в грижите за пациенти с редки заболявания е осигуряването на пълен 

и постоянен достъп до точна и актуална информация за възможностите за лечение. RARE-Bestpractices 

трябва да отговори на тези потребности от информация, като създаде система от лесно достъпни 

ресурси за развитие, оценка, разпространение и прилагане на насоките за клиничната практика. 

Допълнителна важна дейност към проекта ще бъде организирането на обучителни курсове, които да 

представят насоките за развитие и оценка на този вид инструменти, отразяващи спецификата на 

редките болести. 

За повече информация, моля посетете официалния уебсайт на проекта – 

http://www.rarebestpractices.eu/. 
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