
ТТЕЕММАА  ННАА  ББРРООЯЯ::  
РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ В 

ИЗТОЧНА ЕВРОПА – 

СРЕД ПРИОРИТЕТИТЕ  
НА ОБЩЕСТВЕНОТО 
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 Скъпи приятели, 
 

Пред Вас е октомврийският брой на „Редки болести 
и лекарства сираци”. Две значими събития се състояха 
през месец септември. Втората национална конференция 
и Първото лятно училище отново концентрираха 
вниманието към редките болести като приоритетна област 
за здравната система. И двете прояви предоставиха 
условия за открит дебат по проблема редки болести, най-
важното от което резюмираме за Вас в това издание 
(повече на стр. 4-9). Изключително радващо е все по-
активното участие на пациенти и лекари, защото всяко ново участие, всеки нов съвет, мнение и 
препоръка е малка победа за нашата обща кауза. 

Представяме на Вашето внимание и резултатите от изпълнението на двата мащабни европейски 
проекта в областта на мускулна дистрофия тип Дюшен и хистиоцитоза (повече на стр. 2). 

Предварителните данни, получени от пилотното епидемиологично проучване за болест на Уилсън у нас 
са също включени в този брой (повече на стр. 2). 

Не на последно място отправяме покана към Вас за Шестата източноевропейска конференция за 
редки болести, която ще се проведе на 25-26 ноември в Истанбул. Събитие от такъв ранг е отлична 
възможност за контакт с водещи европейски експерти по отношение на редките болести, както и 
достъп до новостите в тази сфера. 

Приятни минути с „Редки болести и лекарства сираци”!  
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ННААЦЦИИООННААЛЛЕЕНН  РРЕЕГГИИССТТЪЪРР  ЗЗАА  ББООЛЛЕЕССТТ  ННАА  УУИИЛЛССЪЪНН  
 

 През месец ноември 2010 г. БАПОН стартира съвместен проект с Българска асоциация „Болест на 
Уилсън“ – „Национален регистър на пациенти с болест на Уилсън”. Използвана е стандартизирана 
анкетна карта за събиране на минимална първична епидемиологична информация, разработена от 
центъра. Анкетните карти са попълнени с активното участие и подкрепата на лекуващите лекари в 
отделенията по гастроентерология към университетските клиники в страната. В пилотното проучване 
бяха регистрирани общо 158 пациента. Относителният дял на мъжете е 56.25% (89 човека), а този на 
жените 43.75% (69 човека). Средната възраст на пациентите с болест на Уилсън е 33.96±0.97 години, 
варираща между 9 и 65 години. Пациентите са разпределени и се лекуват в пет центъра, както следва: 
УМБАЛ "Св. Иван Рилски", София (47.47%), СБАЛДБ, София (4.43%), УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив 
(10.76%), УМБАЛ "Св. Марина", Варна (25.95%), УМБАЛ "Д-р Г. Странски", Плевен (11.39%). 
 Повече информация за епидемиологията и регистрите за редки болести в България може да 

намерите в раздела „Статистика и регистри” на нашия сайт – www.raredis.org. 
________________________ 

 

ММУУССККУУЛЛННАА  ДДИИССТТРРООФФИИЯЯ  ТТИИПП  ДДЮЮШШЕЕНН  ––  РРЪЪККООВВООДДССТТВВОО  ЗЗАА  ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВАА  

  
 Американският център за контрол и превенция на болести в 
сътрудничество с пациентски организации и мрежата TREAT-NMD 
изготвиха ръководство за семейства с деца, болни от мускулна 
дистрофия тип Дюшен (ДМД). Документът представя накратко 
резултатите от международен консенсус относно медицинските 

грижи за това заболяване. Целият текст е публикуван в научното списание Lancet Neurology. 
Препоръките са основани на задълбочено изследване от 84 международни експерти в диагностиката и 
грижите за ДМД, избрани да представляват широк спектър от специалности. Независимо един от друг 
те оценяват различни методи за грижа, използвани в работата с ДМД, за да определят до колко 
необходим, подходящ или неподходящ е всеки един от тях в различните фази на развитието на 
болестта. Ръководството е вече преведено на 18 езика (включително български) и е достъпно на сайта 
на TREAT-NMD. 
 Повече информация за проекта TREAT-NMD, както и самото ръководство можете да 

намерите на сайта www.treat-nmd.eu. 

________________________ 
 

ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККАА  ММРРЕЕЖЖАА  ЗЗАА  ХХИИССТТИИООЦЦИИТТООЗЗАА  

Euro Histio Net (референтна мрежа за хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки и свързаните 
заболявания) е една от пилотните европейски мрежи за редки болести, финансирани от Европейската 
комисия. Координатор на проекта е д-р Jean Donadieu от болница Trousseau в Париж. Проектът 
обединява лекари и пациенти от 30 страни от ЕС, САЩ, Канада, Русия, Бразилия и Близкия изток. 
Знанията и опитът на европейски експертни центрове по хистиоцитоза са събрани и публикувани на 
сайта на проекта. Интернет порталът съдържа множество полезна информация за заболяването, 
включително отговори на често задавани въпроси, списък с експертни центрове и пациентски 
организации. 
 Повече информация за мрежата Euro Histio Net, както и различна информация относно тази 

група заболявания можете да намерите на сайта на проекта – www.eurohistio.net. 
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ШШЕЕССТТАА  ИИЗЗТТООЧЧННООЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  

ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ССИИРРААЦЦИИ  
2244--2266  ннооееммввррии  22001111,,  ИИссттааннббуулл  ((ТТууррцциияя))  

ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛННАА  ППРРООГГРРААММАА  
 

Ден 1 (25 ноември) 

Сесия 1 & 2 – Политика на Европейски съюз по 
отношение на редките болести 
• Антони Монсерат (ГД Здравеопазване и 

потебрители, ЕК) 

• Волфганг Буртшер (ГД Научни изследвания и 
иновации, ЕК) 

• Керстин Вестермарк (ГД Конкуренция/ЕМА) 

• Ян Льо Кам (EURORDIS) 

• Сеголен Ейме (Комитет на експертите по редки 
болести към ЕК) 

• Доменика Тарушо (Национален център за редки 
болести, Италия; EUROPLAN/EPIRARE) 

 

Сесия 3 & 4 – Политики в Източна Европа по 
отношение на редките болести 
• Румен Стефанов (БАПОН, България) 

• Борут Петерлин (Университет в Любляна, 
Словения) 

• Миряна Кочова (Университетска детска клиника, 
Скопие, Македония) 

• Угур Йозбек (Истанбулски университет, Турция) 

• Алексей Соколов (Национална асоциация 
ГЕНЕТИКА, Русия) 

• Тамара Чигладзе (Фондация за генетични и 
редки болести, Грузия) 

Ден 2 (26 ноември) 

Сесия 5 – Добри практики в областта на редките болести 

• Сеголен Ейме (Комитет на експертите по редки болести към ЕК) 

• Доменика Тарушо (Национален център за редки болести, Италия; 
EUROPLAN/EPIRARE) 

• Мануел Посада (Институт за редки болести, Испания) 

Паралелни работни срещи 

• Предизвикателства пред диагностиката на 
редки болести в Източна Европа. Експертни 
центрове и мрежи 

• Предизвикателства пред лечението на 
редки болести в Източна Европа. Лекарства 
сираци 

• Ролята на индустрията за разработването 
на терапии за редки болести 

• Информираност за редките болести сред 
лекари и здравни власти 

Паралелни работни срещи 
• Предизвикателства пред пациентите с редки 

болести и техните семейства 

• Овластяване на пациентските организации 

• Обединяване на пациентите с редки болести 
от Източна Европа 

• Информираност за редките болести сред 
обществото 

 

 
 
 
 
 
 

www.raredisease2011.org 
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РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ННАА  ККРРЪЪССТТООППЪЪТТ  
РРееддааккццииооннеенн  ккооммееннттаарр  оотт  ВВттоорраа  ннааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  ззаа  ррееддккии  ббооллеессттии  

  

Изминалите два месеца бяха изключително наситени откъм събития в България, посветени на 
редките болести. Безспорно най-значимото и най-голямото бе Втората национална конференция за 
редки болести, провела се на 9-11 септември 2011 в Пловдив. В духа на добрите традиции 
инициативата събра над 140 участника, представители на всички страни по този проблем. Освен 
интересни научни сесии за новостите в превенцията, диагностиката, лечението и рехабилитацията на 
редките болести, конференцията успя да създаде условия за пълноценна дискусия по актуалните 
проблеми на лекари и пациенти, които за съжаление не са никак малко. 

Българската национална програма за редки болести е факт от 1 януари 2009 г. Проблемите, с 
които тя трябваше и все още трябва да се справи са много на брой, трупани са с десетилетия и изискват 
много усилия и ресурси. Затова и никой не очакваше с тази 5-годишна програма България да се изравни 
със страни като Франция и Италия. Но програмата трябваше да започне да създава условия за 
решаването на натрупаните проблеми. Стъпките бяха предварително начертани и следваха всички 
европейски насоки в тази област – изграждане на национален регистър, създаване на референтни 
центрове, подобряване условията за лечение и грижи за хората с редки болести чрез създаване и 
актуализиране на терапевтичните стандарти, повишаване знанията и професионалната подготовка на 
медицинските специалисти и въвеждане на мултидисциплинарен подход, провеждане на обществени 
информационни кампании и подкрепа на асоциациите на пациенти с редки болести. За съжаление, 
тези поставени цели си останаха само добри намерения. 

Вина за така създалата се ситуация имат всички. Но 2 години преди края на планираното 
изпълнение на Националната програма за редки болести не е време за безполезни конфликти и 
спорове. Необходима е пълна мобилизация на лекари, пациенти и здравни власти, за да може през 
оставащия период пропуснатото да бъде максимално наваксано. Затова смятаме, че са необходими: 

•••• Декларация на ясна политическа воля за продължение на Националната програма за редки 
болести от страна на Министерство на здравеопазването 

•••• Отделяне на диагностичните и лабораторни дейности, свързани с биохимичния и селективен 
генетичен скрининг от програмата и тяхно пренасочване към НЗОК 

•••• Детайлен анализ и оценка на постигнато досега и преструктуриране на оставащите задачи  

•••• Постигане на консенсус между лекари, пациенти и здравни власти зад така определените цели и 
задачи 

•••• Обезпечаване на адекватно финансиране на дейностите по Националната програма. 
Идентифицираните мерки трябва да бъдат подкрепени балансирано, за да не се допуска превес 
на една област от задачи или интересите на една група лица. Мултидисциплинарен подход към 
редките болести не се създава като се извършва и финансира приоритетно една група дейности 
за сметка на всички останали 

•••• Ясен и прозрачен контрол върху изпълнението на Националната програма и отпуснатите за това 
ресурси заедно с отчетливо дефинирани лични отговорности и пълномощия на съответния 
управляващ орган  

Втора национална конференция за редки болести показа, че непреодолими различия между 
пациенти и лекари не съществуват. Всички застават зад общата цел – успешно изпълнение на 
Националната програма за редки болести. Сега остава да се докажат тези намерения на практика. 
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ЛЛЯЯТТННОО  УУЧЧИИЛЛИИЩЩЕЕ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  22001111  
 

Първото по рода си Лятно училище за редки болести в 
Източна Европа се проведе от 11 до 18 септември в Слънчев 
бряг. 23 от т. нар. policy and decision makers от Русия се 
убедиха в сериозността на проблема редки болести и в 
значителната добавена стойност, която има действията и 
мерките в тази област. Участниците представляваха широк 
спектър от заинтересованите страни – федералните 
законодателни органи и здравни власти, техни колеги от 
регионите, водещи медицински специалисти, академични 
институции, пациентски организации и представители на 
фармацевтичната индустрия. Тази структура на участниците 
отразява и основната идея, че нито една страна не може и не 
трябва да бъде изключвана от дебата. Устойчив прогрес по 
въпросите на редките болести е възможен само, когато 
всички интереси и гледни точки се взимат предвид.  

В откриващия ден Светлана Каримова (Национална 
асоциация ГЕНЕТИКА, Русия) и Владимир Томов (НАХРБ, 
България) запознаха участниците с пациентската гледна точка 
и ролята на пациентското движение. През втория ден Румен 
Стефанов (БАПОН, България) анализира процесите, 
протичащи в Източна Европа по отношение на редките 
болести и даде конкретни примери за добри практики в 
България и Чехия, страни със свои национални планове за 
редки болести. Доменика Тарушо (Национален център за 

редки болести, Италия) представи проекта EUROPLAN и неговия принос за формирането на обща 
европейска политика в областта на редките болести. Мануел Посада (Институт за редки болести, 
Испания) обясни как испанската здравна система се справя с този проблем и посочи постиженията на 
Испания в сряда. Проф. Посада представи и индикаторите, разработени от EUROPLAN, имащи за цел 
точното оценяване на изпълнението на различните инициативи по редките болести. През четвъртия 
ден д-р Тарушо аналогично говори за позициите на италианското здравеопазване по проблемите на 
редките болести, както и представи най-новия европейски проект в тази сфера – EPIRARE. В петък 
Радостина Симеонова (Медицински център „РареДис”) направи детайлна картина на експертните 
центрове по редки болести и критериите за тяхното посочване и по-нататъшна работа. Доц. Стефанов 
организира практическо обучение как се разработва национален план за редки болести. 
Заключителният ден бе запазен за представителите на фармацевтичната индустрия, които представиха 
своята гледна точка, както и обясниха за значението на лекарствата сираци за съвременната медицина. 
Всяка от сесиите съдържаше практическо обучение и работа в малки групи, за да може да се постигне 
максимално участие и обратна връзка. 

Анкетните карти за удовлетвореността на участници единодушни отчетоха успеха на този проект. 
Участниците са оценили високо цялостната организация на училището, както и качеството на 
информационно-обучителната му рамка. Доказателство за това са и активните дискусии по време на 
сесиите и множеството идеи за дейности в областта на редки болести, които бяха предложени по 
време на семинарите. За финал всички участници изразиха своята подкрепа и желание да се включат в 
инициативна група, която в най-скоро време да разработи и предложи за одобрение и прилагане руски 
национален план за редки болести. Изключително позитивната обратна връзка ни дава основание да 
вярваме, че Лятното училище за редки болести 2011 има принос с огромна добавена стойност и това 
издание ще бъде само първото от поредица подобни училища за страните от Източна Европа. 
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РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ВВ  ИИЗЗТТООЧЧННАА  ЕЕВВРРООППАА  ––  

ССРРЕЕДД  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИТТЕЕ  ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННООТТОО  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕ  
  

До преди няколко години двете понятия – редки болести и Източна Европа – не можеха да бъдат 
асоциирани по никакъв начин. Медицинските специалисти, запознати с тази проблематика бяха рядкост, 
нямаше организирано пациентско движение, а отделните пациенти с редки болести и техните семейства 
бяха оставени да се спасяват самостоятелно. В настоящия брой на нашия информационен бюлетин се 
връщаме отново на тази тема – голямата промяна, която започна и все още продължава в 
Източноевропейските страни, от България и Словения до Полша и Русия. 

Като може би най-отчетлив резултат от този процес са националните планове за редки болести, 
които един по един се появяват в Източна Европа. Първата източноевропейска и въобще втората страна в 
Европа, която на равнище Министерски съвет одобри и прие такава програма, бе България в края на 2008 
г., а петгодишният план стартира на 1 януари 2009 г. С бюджет от 22 млн лева страната ни си постави 9 
амбициозни приоритета, покриващия пълния спектър от дейности в областта на редките болести – от 
осигуряването на надеждни епидемиологични данни чрез създаването на национален регистър на 
пациентите с редки болести до установяването на тясно сътрудничество със сходни европейски и 
международни инициативи. До колко Националната програма за редки болести ще покрие очакванията 
на пациенти и лекари ще стане ясно в началото на 2014 г. Така или иначе, самото й приемане бе ясен 
знак, че рано или късно събития ще започнат да се случват и по отношение на хората с редки болести. 
България бе последвана от Чехия, активна подготовка по създаването и приемането на национални 
планове за редки болести тече и в Полша, Унгария, Румъния и Хърватия. 

Официалното приемане и стартиране на един национален план за редки болести представлява 
много малка част от реалните усилия и труд, които лекари, пациенти и техните партньори полагат, за да 
тръгнат нещата напред. Заключавайки от българския опит, това е дълъг и сложен процес, който отнема 
години. Всичко разбира се започва от неформална група, представляваща заинтересованите страни. 
Следват създаване на ключова пациентска организация, какъвто е Националният алианс на хора с редки 
болести, установяване на широка колаборация с медицинските специалисти и техните научни дружества, 
интеграция в международни проекти и структури. Обединявайки целия този потенциал, проектът за 
национална програма за редки болести трябва да спечели нужната обществената подкрепа. Българското 
общество винаги е било солидарно със своите съграждани в беда. За съжаление, дори и днес то не е 
напълно информирано по въпроса редки болести. Все пак прояви като Деня на редките болести и 
различните благотворителни кампании на пациенти спомогнаха неимоверно този проблем да бъде 
частично преодолян. Остава единствено националният план да бъде одобрен и приет от политическото 
ръководство на страната. Само по себе си, това не е лесна задача, но когато предходните стъпки се 
изпълнят и са на лице хора, събрани от една справедлива кауза, вратите рано или късно се отварят и за 
такъв род дейности. 

 

 
Разбира се, приемането на една подобна стратегия не е панацея и не решава моментално 

трупаните с десетилетия проблеми в областта на редките болести. Напротив, положените усилия трябва 
да се умножат, за да може процесите да бъдат доведени до успешен завършек. Националният план за 
редки болести е добър повод всеки да свърши това, което се очаква от него. 
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За нашето блиц-интервю сме поканили трима представители на руското лекарско съсловие. 
Вениамин Чернов, Ирина Тарасова и Татяна Кашчеева са сред водещите специалисти в Русия по 
въпросите, свързани с диагностиката и лечението на редките болести. Тримата бяха сред поканените 
участници на първото в Източна Европа Лятно училище за редки болести 2011, което се проведе през 
месец септември в България. След успешната Пета Източноевропейска конференция, провела се през 
2010 г. в Санкт Петербург, руските пациенти и лекари са решени да поемат заедно пътя към приемане на 
национална програма за редки болести в Русия. Дали ще успеят – близките месеци ще покажат, но едно е 
сигурно - могат да бъдат сигурни в подкрепата на своите партньори и приятели от Европа. 

 
Проф. Вениамин Чернов, дм, Заместник-директор, Федерален научноизследователски център по детска 
хематология, онкология и имунология, Министерство на здравеопазването и социалното развитие, Москва 

 
Доц. Ирина Тарасова, дм, Научен секретар, Федерален научноизследователски център по детска хематология, 
онкология и имунология, Министерство на здравеопазването и социалното развитие, Москва 
 
Г-жа Татяна Кащеева, дбн, Водещ експерт-консултант, Лаборатория за пренатална диагностика на вродени 
заболявания, Институт по акушерство и гинекология „Д. О. Отт”, Руска академия на медицинските науки, Санкт 
Петербург 

 
Как и кога „се сблъскахте” за първи път с 

редките болести? 

Проф. Вениамин Чернов (ВЧ): Пациент с болест 
на Гоше бе първият пациент с рядка болест в моята 
практика, ако мога така да се изразя. Ежедневно 
наблюдавам деца с онкохематологични 
заболявания, в това число и редки такива като 
апластична анемия, левкемии, наследствени анемии 
и други. Като глобален термин „редките болести” се 
появиха в нашата страна сравнително скоро. 

Доц. Ирина Тарасова (ИТ): Детската 
онкохематология, областта, в която работя, включва 
и много от т. нар. редки болести. С редките болести 
като самостоятелен проблем се запознах на 
миналогодишните Пета източноевропейска и Първа 
руска конференция за редки болести в Санкт 
Петербург, на която бях поканена за модератор. 

Татяна Кашчеева (ТК): Работя с наследствени 
заболявания от 1983 г. Нашата лаборатория е специализирана в областта на молекулярно-
генетичната диагностика, ние сме национален референтен център по пренатална диагностика за 
муковисцидоза. Понятието редки болести започна да се използва по-широко в Русия през последните 
2-3 години. 

 
Има множество проблеми в областта на редките болести. По Ваше мнение кои от тях 

трябва да бъдат от първостепенно значение за медицинските специалисти? 

ВЧ: Преди всичко запознаването на лекарите с проблема „редки болести”, особеностите на 
редките болести по отношение на диагностиката и лечението. 

ИТ: На първо време има необходимост от регистър за редките болести, както един общ 
национален, така и от отделни по различните нозологии. На следващо място бих поставила 
подобряването на диагностика и лечението на редки болести, създаването на експерти центрове. И 
разбира се накрая национален план, който да обединява всичките тези дейности. 

ТК: Според мен е уместно създаването на координираща работна група по тези проблеми. 
След това вече може да се започне със създаване на регистър и официален списък на редките болести. 

Проф. Чернов по време на една от 

обучителните сесии 
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Помагат ли за тези цели събития като Лятното училище за редки болести 2011? Как? 

ВЧ: Определено. Трябва да има повече образователни инициатива за лекарите и студентите 
по медицина. 

ИТ: Да. Запознаването и анализирането на опита на другите ще помогне много на руските 
специалисти по редки болести. 

ТК: Разбира се. Срещите и дискусиите с колеги и други заинтересовани лица винаги са от 
полза. 

 

Какво от това събитие Ви направи по-специално впечатление? 

ВЧ: Значителният напредък на редица европейски страни и особено Италия, Испания и 
България по отношение на проблема редки болести. 

IT:         Положителният опит на другите страни по въпросите на диагностиката, лечението, 
проследяването и рехабилитацията на редките болести. 

ТК: За мен беше изключително полезно да разбера за сериозната подготовка, която 
предхожда стартирането на епидемиологичните регистри за редки болести, различните способи за 
събиране и споделяне на такъв вид информация. 
 

Много различни подходи към редките болести бяха представени по време на училището. 

Според Вас кои от тях могат да бъдат адаптирани и приложени в Русия? 

ВЧ: Практики като референтните центрове за редки болести, епидемиологичните регистри. 
Имаме нужда да се включим в обмена на научна информация и международните проекти и мрежи в 
областта на редките болести. 

ИТ: Стартирането на епидемиологични регистри и тяхното свързване с вече съществуващи 
структура на общественото здравеопазване. 

TK: На този етап е трудно да се прецени. Трябва да вземем добрите практики и да ги 
интегрираме със съществуващите у нас механизми и схеми на работа. 

 
 
 

Татяна Кашчеева заедно с организаторите на Лятно училище за редки болести 2011 – 

Светлана Каримова, Румен Стефанов и Доменика Тарушо 
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Темата на Лятното училище бе 

„Редките болести като приоритет на 

здравеопазването”. Национален план 

за редките болести би ли спомогнал 

този проблем да бъде поставен сред 

приоритетите на здравеопазването в 

Русия? 

ВЧ: Определено. 
ИТ: Разбира се. 
TK: В Русия имаме много 

национални програми в областта на 
здравеопазването. Един възможен 
национален план за редки болести не 
може да се отличава коренно от тях. 
Смятам обаче, че той трябва да бъде 
преди всичко приоритет на 
медицинската общност и да бъде под 
такъв контрол. 

 
Накрая какво бихте дали като препоръка при организацията на бъдещи подобни 

инициативи? 

ВЧ: Като лекар съм особено заинтересован да узная повече за епидемиологията на редките 
болести е Европа, както и различните новости при тяхното лечение. 

ИТ: Бих искала да видя по-широко и активно участие от страна на лекари. 
ТК: Необходимо е по-голямо предварително взаимодействие между организаторите и 

участниците, за да могат да бъдат определени интересните за всички теми в аванс. Като съдържание 
бих искала да видя по-детайлна информация и за нашата страна конкретно. 

 
 

Благодарим на проф. Вениамин Чернов, доц. Ирина Тарасова и г-жа Татяна Кашчеева за 

съдействието и помощта при изготвянето на този материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доц. Ирина Тарасова 
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ААККРРООММЕЕГГААЛЛИИЯЯ  
 
 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 
 Акромегалията е клиничен синдром, резултат от повишена секреция на растежен хормон (РХ). 
Честотата на заболяването е 60 на 1 000 000 население. Годишната честота на новооткритите случаи е  
3-4 на 1 000 000. Средна възраст на диагностициране е 40- 45 години. 
 ЕТИОЛОГИЯ 
 Най-честата причина (в над 95% от случаите) са соматотропни аденоми в хипофизната жлеза 
(според размерите микро- и макроаденоми), понякога със смесена секреция и на пролактин. По-редки 
причини са ектопичната секреция на освобождаващия хормон на растежния хормон (ОХРХ) или 
директно на РХ. 
 КЛИНИКА И ДИАГНОЗА 
 Излишъкът на растежен хормон предизвиква директно или медиирано от инсулиноподобния 
фактор-1 (IGF-1) нарастване на различни тъкани – кожа, кости, хрущяли, вътрешни органи и промени в 
метаболизма – инсулинова резистентност и диабет, повишена липолиза и др. Поради наличието на 
обемен процес в хипофизата чести симптоми са главоболие, зрителни нарушения, хипопитуитаризъм. 

Промените настъпват бавно, най-напред в лицевия череп – прогнатия, прогения, разреждане на 
зъбите, удебеляване на кожата, увеличаване на китките и ходилата, носа, устните, езика, снишаване на 
гласа, артрози и артрити, тендинити, повишено изпотяване, лесна умора, артериална хипертония, 
склонност към туморообразуване – в щитовидна жлеза, полипи на дебелото черво, нарушена полова 
функция – галакторея, хипогонадизъм и др. 

Диагнозата се базира на определяне на серумните нива на IGF-1, серумния растежен хормон и 
образно изследване на хипофизата. Като допълнителни тестове се включват рентгенографии, 
сцинтиграфии, изследване на пролактин, очен статус, кръвно-захарен профил. 

Диференциална диагноза – редки наследствени синдроми, които също могат да доведат до 
акромегалия са синдром на McCune-Albright, множествена ендокринна неоплазия 1, фамилна 
акромегалия, синдром на Carney. 

УСТАНОВЕНА ТЕРАПИЯ 
Лечението е насочено в три посоки: 
1. Оперативно лечение 
2. Медикаментозно лечение 
А. Инхибитори на секрецията на РХ 
- соматостатинови аналози (Октреотид, СОМ 230 и др.) 
- допаниергични агонисти (Каберголин, Бромокриптин) 
- смесени (Допастатин) 
Б. Блокер на рецепторите на РХ (Пегвисомант) 
3. Лъчелечение 
Допаминергични агонисти – имат парадоксален ефект върху хипофизата – при нормална 

функция стимулират секрецията на РХ и обратно, при повишена я потискат. Те са ефективни при по-
малко от 15% от пациентите и се предпочитат и при наличие на повишена секреция на пролактин. В 
определени случаи могат да се комбинират и с блокери на секрецията на РХ.  

Аналози на соматостатина – по механизъм на действие потискат секрецията на РХ. Те са 
показани там, където не може да се проведе адекватна операция или лъчелечение. Има форми със 
забавено освобождаване (octreotide LAR), които се прилагат един път месечно. Проследяването на тези 
пациенти за 5-годишен период показва, че има нормализиране на РХ, както и на IGF-1, пълно 
отзвучаване на аритмиите и намаляване на левокамерната хипертрофия, значително подобряване на 
липидния профил. Този медикамент намалява инсулиновата резистентност и абсорбцията на глюкоза в 
червата, както и на триглицеридите. Проследяването на ефекта от тази терапия показва трайно 
намаляване на туморната маса с повече от 50-87% и добър контрол. 
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Блокери на рецепторите за РХ – прилагат се при непоносимост или резистентност към 

аналозите на соматостатина.  
Лъчелечение – предлага се при недостатъчен ефект от проведената медикаментозна терапия, с 

увеличаване на размера на тумора и данни за клинична активност. 
Не на последно място се налага симптоматична терапия за клинични симптоми като артрози 

и артрити, протичащи с болка и обездвижване, което още повече влошава тенденцията към 
наднормено тегло при тези пациенти, както и състояния на стеснения на сухожилни канали – синдром 
на карпалния канал, които също протичат с оплаквания от болка и нарушена сетивност. Така 
постепенно се стига до контрактури и влошена функция. В този случай медикаментите не винаги са най-
доброто решение, особено на фона на диабет и влошен статус на сърцето и черния дроб.  

Една добра алтернатива се оказва физикалната терапия, която няма страничните ефекти на 
противовъзпалителните средства, може да се провежда при всички пациенти и да се повтаря 
достатъчно често, за да се поддържа статуса на засегнатите стави. Насочването на тези пациенти към 
по-безопасни поддържащи методи за лечение удължава преживяемостта им и подобрява качеството 
на живот. 

Хроничните ендокринни заболявания като агромегалията носят със себе си в повечето случаи 
определена степен на необратимост на патологичния процес и могат да предизвикат силно 
индивидуализирани ответни реакции. Физикалните и психосоциалните увреждания, свързани с 
непълната ремисия от заболяването, определят необходимостта от новаторски подход към лечението, 
въвеждайки в полезрението на клиничната ендокринология концепцията за физикална рехабилитация, 
която е вече установена в редица други области на медицината. Всъщност, рехабилитацията при 
акромегалия може да бъдат посочена в следните случаи: (а) забавено възстановяване след проведено 
лечение; (б) несъответствие между ендокринния и функционалния статус; (в) наличие на спад във 
физическото и психическото състояние; (г) устойчиво присъствие на физическа болка и психическа 
несигурност; (д) необичайно за заболяването поведение; (е) проблеми с новия начин на живот; (ж) 
потенциалната роля на стреса върху самото ендокринно нарушение. Екипът за рехабилитация при 
акромегалия в идеалния случай трябва да включва клиничен ендокринолог, физиотерапевт и психолог, 
както и възможности за предоставяне на специализирани консултации при необходимост. Целта на 
тази услуга е да подпомогне обучението, подкрепата и конкретното лечение, за да могат пациентът и 
неговото семейство максимално добре да се справят с трудностите в процеса на възстановяване. 
Благодарение на мултидисциплинарната си същност, този нов подход увеличава шансовете за пълно 
възстановяване при значителна част от пациентите, а и от финансова гледна точка е широко достъпен. 
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За да получите повече информация за акромегалия, 

както и за възможностите за специализирана 

рехабилитация и обучение на пациенти, моля 

свържете се с Медицински център „РАРЕДИС”. 

Електронна поща: medical@raredis.org 

Адрес за кореспонденция: ул. Ландос 24, ет.1,  

Пловдив 4000 

Телефон: 032 – 577 447 

Интернет сайт: www.medical.raredis.org 
 



< 12 >                    КОИ СМЕ НИЕ? 
 

Българската Асоциация за Промоция на Образование и Наука (БАПОН) е 
неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана съгласно разпоредбите на 
ЗЮЛНЦ през 2003 г.  

Основните цели на Асоциацията са: 

• да стимулира научните изследвания; 

• да стимулира  развитието на технологиите, както и тяхното  
  практическо приложение; 

• да подпомага всички сфери на образованието и науката в медицината.  
________________________ 

 
През 2004 г., БАПОН създаде Информационен Център за Редки Болести и 

Лекарства Сираци (ИЦРБЛС) - първата и единствена източноевропейска образователна и 
информационна услуга, посветена на пациенти, асоциации и медицински специалисти, 
интересуващи се от редките болести и лекарствата-сираци.  

Основните функции на ИЦРБЛС са предоставяне напълно безплатно на 
информация за редки болести, специализирани клиники, лаборатории в Европа и света, 
осъществяване на контакти между водещи специалисти, лекуващи лекари и пациенти; 
създаване и поддържане на многоезичен интернет сайт с информационна и 
образователна цел (www.raredis.org); организиране на работни срещи и конференции; 
установяване на контакти с научни и пациентски организации от България и Европа.  

ИЦРБЛС е посочен като основен и достоверен източник на информация за редки 
болести в България на интернет сайта на Европейската комисия (DG SANCO) – 
(http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_9_en.htm).  

 
БАПОН, съвместно с други Европейски партньори успешно подготви, спечели и 

работи по 5 мащабни европейски проекта, финансирани от Европейската изпълнителна 
агенция по обществено здраве -  проект ORPHANET (2007-2010 г.), EUROPLAN (2009-2011 
г.), проект RD PORTAL 2 (2010-2011 г.), проект BURQOL-RD (2010-2013 г.) и проект EPIRARE 
(2011-2014 г.) с общо финансиране от над 6 милиона евро. Самостоятелно, БАПОН 
спечели и реализира собствен проект (4 EEC RDOD, 2009г.), финансиран от Европейската 
изпълнителна агенция по обществено здраве.  

________________________ 
 
През 2009 г., водени от идеята за разширяване на обема дейности, БАПОН създаде 

медицински център «РареДис» - специализирано лечебно заведение за рехабилитация и 
обучение на пациенти с редки болести и техните семейства. Мултидисциплинарен екип 
специалисти подготвя интензивно съвременни протоколи за медицинска и социална 
рехабилитация, както и проекти за научно-изследователски медицински изследвания.  
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