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MICARDIS® отбелязва 15 години
и клиничен опит, надвишаващ
50 милиона пациенто-години
По повод 15-тата годишнина от одобрението на
Micardis (telmisartan) от Американската агенция по
храните и лекарствата (FDA), за лечение на хипертония, Boehringer Ingelheim обяви, че клиничният
опит с нейния ангиотензин II рецепторен блокер
(ARB) е достигнал 50 милиона пациенто-години при
реални пациенти.
Тези значими данни отразяват глобалната полза от
Micardis като медикамент, който осигурява ефективност и добре толериран 24-часов контрол на
артериалното налягане при пациенти с хипертония.
“Достигането на 50 милиона пациенто-години клиничен опит свидетелства за ползите, които Micardis
предоставя на пациентите,“ каза д-р Сара Джарвис,
общопрактикуващ лекар, Великобритания. “Този статистически значим реален клиничен опит, дава увереност на медицинските специалисти и допълнително потвърждава наличните данни от клинични проучвания, че лечението е не само ефективно, но и
добре-понасящо се от пациентите, които те виждат всеки ден.”
Хипертонията е основен рисков фактор за сърдечно-съдови инциденти, като инфаркт или инсулт. Пет
години след публикуването на основното проучване
ONTARGET, Micardis остава единствения ангиотензин II рецепторен блокер (ARB), който понижава
кръвното налягане и доказано осигурява сърдечносъдова превенция за широк спектър от пациенти с
висок сърдечно-съдов риск.
Различни ръководства за лечение на хипертонията
сочат, че повечето пациенти се нуждаят от две
или повече антихиперзивни средства, за да контролират ефективно своето артериално налягане, особено пациентите със съпътстващи заболявания
като затлъстяване, диабет и метаболитен синдром. Последвалите одобрения на комбинациите
Micardis Plus (telmisartan/ hydrochlorothiazide) и Twynsta
(telmisartan/ amlodipine), базирани на Micardis, дават
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достъп до мощен и устойчив контрол на кръвното
налягане за широк спектър от трудни за лечение
пациенти. Особено терапията с Twynsta, която
предлага ефективно 24-часово понижаване и контрол на артериалното налягане при високорискови
пациенти с хипертония, включително такива с диабет тип 2, метаболиен синдром или затлъстяване,
и осигурява средно понижаване на систоличното
кръвно налягане с до 50 mmHg в съответствие с
нуждите на пациента.
Telmisartan е модерен представител на ангиотензин II-рецепторните блокери (ARB) и е проучван в най-амбициозната и задълбочена изследователска програма, проведена с ARB. Над 58 000
пациенти са включени в изследванията
ОNTARGET, PROTECTION и PRoFESS, за да се проучи ефикасността и сърдечно-съдовата протекция на telmisartan. Telmisartan е един от найизследваните в клинични проучвания антихипертензивни препарати (включително и MicardisPlus
и Twynsta) и е широко използван - с общо повече
от 50 милиона пациенто-години от одобрението
му насам. Telmisartan е открит и разработен от
Boehringer Ingelheim. Понастоящем е регистриран в повече от 100 страни по света под търговското наименование Micardis, Pritor, и
Kinzalmono. Telmisartan е на пазара в Япония със
съдействието на Astellas Pharma Inc, в Европа
със сътрудничеството на Bayer HealthCare,
както и в отделни пазари, със сътрудничеството на GlaxoSmithKline. Astellas Pharma Inc. популяризира telmisartan под търговското име
MICARDIS, Bayer HealthCare - като Kinzalmono,
Kinzalkomb (комбинация с хидрохлоротиазид) и
като Pritor и PritorPlus (комбинация с хидрохлоротиазид) на европейските пазари. Pritor и PritorPlus
са също така използвани и от GlaxoSmithKline за
определени пазари.
ФМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
билки и фитопрепарати с лекарства
Петър ВАСИЛЕВ, д.ф.

Продължава от миналия брой

ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ МЕХАНИЗМИ
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Промени в екскрецията на лекарствата
Въпреки, че взаимодействията между билки и лекарства, на ниво екскреция, са по-скоро хипотетични и
попадат в сферата на теоретично предполагаемите,
те също не трябва да се пренебрегват. Промени в
отделянето могат да доведат до промяна на серумните нива на някои лекарства. Независимо, че билковите диуретици са сравнително слаби и рядко причиняват значителни проблеми, хроничният прием на някои
от тях, като например женско биле, може да доведе
до хипокалемия, задържане на вода и взаимодействие
с антихипертензивни и антиаритмични лекарства.
Други билки могат да алкализират или подкиселят урината и това да доведе до засилване или намаляване
отделянето чрез бъбреците на немалък брой лекарства.

други механизми на взаимодействия. Странични и
нежелани ефекти да билките могат да засилят същите ефекти на лекарства и да компрометират дадено
лечение.
За по-добра прегледност, различните механизми на
взаимодействия ще бъдат разгледани и представени
при различните анатомо-физиологични системи с уговорката, че посочените взаимодействия, били те
очаквани или теоретично предполагаеми, в никакъв
случай не изчерпват темата. С натрупване на нови
данни, публикуваните в настоящия материал таблици,
ще се обогатяват и допълват.

Определени билки могат да доведат до резултати,
противоположни на желания ефект на дадено лекарството, като по този начин предизвикват редуциране на лечебния ефект. Разбира се, съществуват и

В друг случай, билки с установен лаксативен ефект
като основно фармакологично действие, биха замаскирали диарията, която се явява като характерна нежелана реакция за редица лекарства.

ФАРМАКОДИНАМИЧНИ МЕХАНИЗМИ
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Взаимодействията между билкови препарати и лекарства на фармакодинамично ниво могат да се провокират както от основната фармакологична активност
на фитосъединенията, така и от техни странични
ефекти. Напълно реална ситуация е когато се приемат билки или билкови продукти (без да се уведоми
лекуващия лекар), които имат действие подобно или
същото на предписани лекарства. В този случай може
да се наблюдава потенциране действието на лекарството с произтичащи от това някои неблагоприятни ефекти. Със засилване фармакологичната активност на лекарствата се увеличава и тяхната токсичност.

Взаимодействия на ниво храносмилателна система
Тук проблемите биха дошли от: дразнещото действие
върху стомашната лигавица, което може да се наблюдава при редица билки; хепатотоксичният ефект на
някои растения. И в двата случая, при комбинирана
употреба, билките биха засилили улцерогенозната и
хепатотоксичната активност на много лекарства.
По отношение на черния дроб, трябва да се подхожда
много внимателно с употребата на билки, за които се
появяват данни за хепатотоксичност. Такива са
подбелът, див джоджен, червено подъбиче, чер оман и
др. Жълтият кантарион също не трябва да се приема
повече от две седмици, според азиатската медицина,
поради риск от увреждане на черния дроб. Освен
потенциалната опасност от хепатотоксичност при
използването им, съществува реален риск при комбинирането на тези билки с лекарства, характеризиращи се хепатотоксични ефекти и прилагани с повишено внимание. Такива са: амиодарон, кетоконазол, кларитромицин, клавуланова киселина, метотрексат,
натриев валпроат, НСПВС, симвастатин, фенотиазинови антипсихотици и др.

Билки и
продукти от
тях

Биологичноактивни съставки
с отношение към
някои взаимодействия

Върба (кора)

k салицилати

Гинко билоба

Глог

k Флавониден комплекс съдържащ
олигомерни процианидини, тирамин

Глухарче
(Traxacum
officinale)

Гороцвет

Сърдечни гликозиди

Градински
чай (Salvia
officinalis)

Етерични масла

Грейпфрут, сок Фуранокумарин

Девесил

6

Храносмилателна система
Дразнеш ефект върху стомашната лигавица с проява на диспептични оплаквания, гадене, повръщане и др. При употреба с: НСПВС
и кортикостероиди съществува
риск от потенциране на улцерозната активност; Н2 блокери,
инхибитори на протонната помпа,
антиацидни лекарства и др.
съществува риск от антагонизиране ефекта на последните.

Кръвосъсирване
Антикоагулантна и антиагрегатна активност. Риск
от кръвоизливи при едновременната употребата с
антитромботични лекарства като: аценокумарол,
варфарин, хепарин, еноксапарин, надропарин и др., както
и с лекарства, потискащи тромбоцитната агрегация:
ацетилсалицилова киселина, други НСПВС, дипиридамол,
абциксимаб и др.

Антикоагулантна и антиагрегатна активност.
Риск от кръвоизливи при едновременната употребата
с антитромботични лекарства като: аценокумарол,
варфарин, хепарин, еноксапарин, надропарин и др., както
и с лекарства, потискащи тромбоцитната агрегация:
ацетилсалицилова киселина, други НСПВС, дипиридамол,
абциксимаб и др.

} фитосъединения
със симпатомиметична активност

Гуарана

ФАРМАКОДИН

Kофеин

НАМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Сърдечно-съдова система

Въздействие върху
кожата

Въздействие върху
бъбреците

Ендокринна система

Имунна

k Потенциална нефротоксична активност. Да не
се комбинира с лекарства,
притежаващи също нефротоксична активност.
Може да потисне продуцирането на простагландини.
При комбиниране с НСПВС и
АСЕ инхибитори съществува
вероятност от проява на лекарствена нефротоксичност.

k Не се препоръчва комбиниране с дигиталисови гликозиди.
Риск от потенциране на тяхното действие. Да не се комбинира с антиаритмични средства.
Хипотензивна активност. Може
да засили ефекта на антихипертензивни лекарства.
} При комбиниране с лекарства
против кашлица и настинка,
съдържащи симпатикомиметици, може да се повиши кръвното
налягане.
Акваретична активност (предизвиква отделяне на вода, но
не и на натриеви йони). Може да
антагонизира ефекта на антихипертензивни лекарства.
При употреба с дигиталисови
гликозиди (дигоксин) е налице
риск от дигиталисова кардиотоксичност. Да не се комбинира с антиаритмични средства.
Потенциална нефротоксична
активност. Да не се комбинира с лекарства, притежаващи също нефротоксична
активност

Хипогликемична активност. Комбинирането
с антидиабетични лекарства да става много внимателно и под
постоянно наблюдение.

Не се препоръчва комбиниране с
дигиталисови гликозиди.
Може да антагонизира ефекта
на антихипертензивни лекарства.
Да не се комбинира с антиаритмични средства.
Фотосенсибилизираща активност. При комбиниране
с лекарства, проявяващи
фототоксичнаст: фуроземид, амиодарон, хинолони,
ко-тримоксазол, метотрексат, триамтерен и др.
може да се появат фототоксични реакции.
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Билки и
продукти от
тях
Дяволска уста

Биологичноактивни съставки
с отношение към Храносмилателна
някои взаимосистема
действия

ФАРМАКОДИН
Кръвосъсирване

Сърдечни гликозиди

Сърдечно-съдова система
При употреба с дигиталисови гликозиди
(дигоксин) е налице риск от дигиталисова
кардиотоксичност. Да не се комбинира с
антиаритмични средства.

Ефедра
k Ефедрин и псев(Ephedra sinica) доефедрин

k Може да предизвика тахикардия, аритмия,
повишаване на кръвното налягане. Недопустимо е комбиниране с дигиталисови гликозиди. Да се избягва комбинирането с кофеин и
антиаритмични средства.
Може да антагонизира ефекта на антихипертензивни лекарства.

Ехинацея
(Echinacea
purpurea)

Женшен

k Кардиоактивни
фитосъединения
} Изофлавони

Живениче
(Scrophularia
nodosa)
Жълт кантарион

Засилена коагулантна
активност. При употреба с антикоагулантни и антиагрегатни
лекарства – риск от
антагонизиране ефекта
на последните.

k Не се препоръчва комбиниране с дигиталисови гликозиди и антиаритмични средства.
Може да антагонизира ефекта на антихипертензивни лекарства.

Потенциална кардиотоксичност. Не се препоръчва комбиниране с дигиталисови гликозиди. Да не се комбинира с антиаритмични
средства.
k Хиперицин

Жълт олеандър (Thevetia
peruviana)

Здравец
Змийско мляко
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Хипотензивна активност. Може да засили
ефекта на антихипертензивни лекарства.

НАМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Въздействие върху
кожата

Въздействие върху
бъбреците

Потенциална нефротоксична активност. Да не
се комбинира с лекарства,
притежаващи също нефротоксична активност

Ендокринна система

Имунна система

Нервна система

Хипергликемична активност.
Риск от антагонизиране и
компрометиране на назначена
лекарствена антидиабетична
терапия.

Нежелателно е комбинирането с имуносупресорни лекарства – циклоспорин,
даклизумаб (Зенапакс),
етанерцепт (Енбрел),
азатиоприн (Имуран) и др., както и с
кортикостероиди за
системно приложение.
Хипогликемична активност.
Комбинирането с антидиабетични лекарства да става много внимателно и под постоянно
наблюдение.
} Нежелана е едновременната
употреба със съдържащи естрогени (самостоятелно или в
комбинация) лекарства, орални
контрацептиви, антиестрогенни лекарства (Тамоксифен).

k
Фотосенсибилизираща активност. При
комбиниране с лекарства, проявяващи фототоксичнаст: фуроземид,
амиодарон, хинолони, котримоксазол, метотрексат, триамтерен и др.
може да се появат фототоксични реакции.

Нежелателно е комбинирането с имуносупресорни лекарства – циклоспорин,
даклизумаб (Зенапакс),
етанерцепт (Енбрел),
азатиоприн (Имуран) и др., както и с
кортикостероиди за
системно приложение.

Да се избягва комбинирането с лекарства
от групата на селективните инхибитори на обратното
захващане на серотонина – флуоксетин,
пароксетин, серталин
и др. Риск от т.нар.
серотонинов синдром
Опасност от развитие на
чернодробна дисфункция
с последващо остро бъбречно увреждане – хепаторенален синдром. Да не
се комбинира с лекарства,
характеризиращи се с
хепатотоксични ефекти.

Опасност от развитие на
чернодробна дисфункция с
последващо остро бъбречно увреждане – хепаторенален синдром. Да не се
комбинира с лекарства,
характеризиращи се с
хепатотоксични ефекти.
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Билки и
продукти от
тях

Биологичноактивни съставки
с отношение към
някои взаимодействия

ФАРМАКОДИН
Храносмилателна система

Зърнастец

Може да се замаскира появата на диария,
която е характерна нежелана реакция при
употреба на: антибактериални лекарства,
НСПВС, пентоксифилин, флуоксетин и др.
Употребата с тиазидни диуретици може да
доведе до хипокалемия.

Иглика

Дразнеш ефект върху стомашната лигавица с проява на диспептични оплаквания,
гадене, повръщане и др. При употреба с:
НСПВС и кортикостероиди съществува
риск от потенциране на улцерозната
активност; Н2 блокери, инхибитори на
протонната помпа, антиацидни лекарства
и др. съществува риск от антагонизиране
ефекта на последните.

Кръвосъсирване

Иприфлавон
(соев дериват,
използван при
остеопороза)
Йохимбе
(Pausinystalia
yohimbe)
Кава-кава

Камшик

Засилена коагулантна активност. При
употреба с антикоагулантни и антиагрегатни лекарства – риск от антагонизиране ефекта на последните.

Карамфил

Антикоагулантна и антиагрегатна
активност. Риск от кръвоизливи при
едновременната употребата с антитромботични лекарства като: аценокумарол, варфарин, хепарин, еноксапарин,
надропарин и др., както и с лекарства,
потискащи тромбоцитната агрегация:
ацетилсалицилова киселина, други НСПВС,
дипиридамол, абциксимаб и др.

Каскара
саграда

Може да се замаскира появата на диария,
която е характерна нежелана реакция при
употреба на: антибактериални лекарства,
НСПВС, пентоксифилин, флуоксетин и др.
Употребата с тиазидни диуретици може да
доведе до хипокалемия.

Келп (кафяви
водорасли и
техни екстракти)

Йод

Кисел трън,
корени

Берберин
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АМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Сърдечно-съдова система

Въздействие
върху
кожата

Въздействие върху бъбреците

Ендокринна
система

Имунна
система

Нервна
система

Потенциална нефротоксична
активност. Да не се комбинира
с лекарства, притежаващи също
нефротоксична активност

Потенциална нефротоксична активност. Да не се комбинира с
лекарства, притежаващи също
нефротоксична активност
Опасност от развитие на чернодробна дисфункция с последващо
остро бъбречно увреждане –
хепаторенален синдром.
Да не се комбинира с лекарства,
характеризиращи се с хепатотоксични ефекти.
Диуретична активност. Риск от потенциране на антихипертензивния ефект
на: тиазидни диуретици, бримкови диуретици, калийсъхраняващи диуретици.
Опасност от хипокалемия. Да не се
комбинира с антиаритмични средства.

Поради диуретичната активност да не се комбинира с
НСПВС, тиазидни или бримкови
диуретици. Риск от лекарствена
нефротоксичност.

Потенциална нефротоксична
активност. Да не се комбинира
с лекарства, притежаващи също
нефротоксична активност

Да се избягва
едновременната употреба с
лекарства за
лечение на щитовидната жлеза
Не се препоръчва комбиниране с дигиталисови гликозиди и антиаритмични
средства.

11

Билки и
продукти от
тях

Биологичноактивни съставки
с отношение към
някои взаимодействия

Конски кестен

Есцин и варфарин

Коприва

k фитосъединения
със симпатомиметична активност

ФАРМАКОДИНА
Храносмилателна система

Кръвосъсирване
Антикоагулантна и антиагрегатна
активност. Риск от кръвоизливи при
едновременната употребата с антитромботични лекарства като: аценокумарол, варфарин, хепарин, еноксапарин,
надропарин и др.,както и с лекарства,
потискащи тромбоцитната агрегация:
ацетил- салицилова киселина, други
НСПВС, дипиридамол, абциксимаб и др.

Дразнеш ефект върху стомашната лигавица с проява
на диспептични оплаквания,
гадене, повръщане и др. При
употреба с: НСПВС и кортикостероиди съществува
риск от потенциране на
улцерозната активност; Н2
блокери, инхибитори на протонната помпа, антиацидни
лекарства и др. съществува риск от антагонизиране
ефекта на последните.

Хипотензивна активност. Може да
засили ефекта на
антихипертензивни
лекарства.
k При комбиниране
с лекарства против
кашлица и настинка, съдържащи симпатикомиметици,
може да се повиши
кръвното налягане.

Котешки
нокът (uncaria
tomentosa

Коча трева
Етерични масла
(Nepeta cataria)

Къпина

Куркума

Лавандула

Лайка
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Сърдечно-съдова
система

Антикоагулантна и антиагрегатна
активност. Риск от кръвоизливи при
едновременната употребата с антитромботични лекарства като: аценокумарол, варфарин, хепарин, еноксапарин,
надропарин и др., както и с лекарства,
потискащи тромбоцитната агрегация: ацетилсалицилова киселина, други
НСПВС, дипиридамол, абциксимаб и др.

Въ

АМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ъздействие
върху
кожата

Въздействие върху бъбреците

Ендокринна система

Имунна система

Нервна система

Потенциална нефротоксична
активност. Да не се комбинира
с лекарства, притежаващи също
нефротоксична активност

Нежелателно е комбинирането с имуносупресорни лекарства – циклоспорин, даклизумаб (Зенапакс), етанерцепт
(Енбрел), азатиоприн (Имуран)
и др., както и с кортикостероиди за системно приложение.

Потенциална нефротоксична
активност. Да не се комбинира
с лекарства, притежаващи също
нефротоксична активност

Потенциална нефротоксична
активност. Да не се комбинира
с лекарства, притежаващи също
нефротоксична активност.
Опасност от развитие на чернодробна дисфункция с последващо
остро бъбречно увреждане – хепаторенален синдром. Да не се комбинира с лекарства, характеризиращи се с хепатотоксични ефекти.
Хипогликемична активност. Комбинирането с
антидиабетични лекарства да става много
внимателно и под постоянно наблюдение.
Може да потисне продуцирането
на простагландини. При комбиниране с НСПВС и АСЕ инхибитори съществува вероятност от проява
на лекарствена нефротоксичност.
Избягване на едновременната употреба с: барбитурати, бензодиазепини,
антипсихотици, сънотворни,
антидепресанти със седативен ефект, седативни
антихистамини и др.
Избягване на едновременната употреба с: барбитурати, бензодиазепини,
антипсихотици, сънотворни,
антидепресанти със седативен ефект, седативни
антихистамини и др.
Продължава в следващия брой. ФМ
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ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

ФЛУОРЪТ
някои съвременни аспекти на ролята му
за повишаване на рисковете за здравето
Розалин КОСТОВ, маг. фарм.

Флуорът е токсичен елемент широко разпространен
в скалите и почвите в целия свят, като присъствието му се характеризира с различни концентрации.
Основните източници на флуор за хората, животните
и растенията са водата и почвите, върху които се
отглеждат храните. По принцип повърхностните
води са по-бедни на флуор, докато съдържанието му в
подпочвените води обикнвено е по-високо, поради
завишеното му извличане от скалите. Съществуват
региони в света, където както водите, така и почвите са с по-високи концентрации на флуор и това създава рискове от увреждане здравето на хората,
които ги обитават. Като примери могат да бъдат
посочени отделни обширни региони в Азия, Близкият
изток, Африка и др. У нас също съществуват немалък
брой източници на подпочвени води с повишено съдържание на флуор в тях, което може да доведе до рискове за здравето както от пиенето им, така и от
използването им при отглеждането на различни храни.
След откриването в първата половина на XX век, че
флуорът способства за образуването в зъбите на
флуорохидроксиапатит, което ги прави по-устойчиви
на киселинно въздействие и респективно намалява
риска от кариеси, а по-късно и че той въздейства
директно върху микроорганизмите в устната кухина
като инхибира определени ензими, свързани с краиогенната им активност, интересът към използването
на флуора за превенцията на кариеса нараства. Скоро
след това се установява, че флуорът не е под физиологичния контрол на различните системи и органи на
организма, като след неговия прием голяма част се
отлага и натрупва в костите и зъбите, по-малка част
– в различните органи и тъкани и останалата част се
излъчва чрез бъбреците, потта и фекалиите.
Установява се също, че флуорът преминава през плацентата и достига до плода, както и че се излъчва с
кърмата в концентрации сходни с тези в кръвта,
които не са особено високи.[1]
Всичко това налага необходимостта отговорните
международни, общностни и национални организации
да установят норми за безопасен прием на флуор
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както с водата, така и от други източници – храни,
продукти за хигиена на устата, въздуха и др. Така
например Световната здравна организация (СЗО) още
през 1984 г. определя 1.5 mg/литър за горна граница на
съдържание на флуор в питейната вода. В четвъртото издание на Ръководството за качеството на
питейната вода от 2011 г., СЗО потвърждава горната граница за съдържание на флуор от 1.5 mg/l. За
минимална граница за постигане на превантивен
ефект срещу кариеса се препоръчва 0.5 mg/l, а за
изкуствено флуориране на питейната вода се определят границите от 0.5 до 1 mg за литър. СЗО също
така препоръчва при създаването на национални
стандарти или при оценяване на въздействието на
флуора върху здравния риск да се отчита приемът на
флуор от всички източници и ако той е около или повече от 6 mg/ден да се предприемат мерки концентрацията на флуор в питейната вода да бъде по-ниска от
1.5 mg/l. Посочва се също така, че при концентрации
във водата от 0.9–1.2 mg/l може да се наблюдава появата нат лека зъбна флуороза, а при концентрации от
3–6 mg/l и завишена консумация на вода е налице риск
от развитие на костна флуороза.[2] През 2013 г.
Европейската агенция за безопасност на храните
(EFSA) определя за адекватен прием на флуор количеството от 0.05 mg/kg телесно тегло от всички
източници – хранителни и нехранителни (вода, храни,
напитки, паста за зъби, въздух и др.), като така определеният адекватен прием е валиден за хората от
всички възрасти, както и за бременните жени и кърмачките, като при тях се взема предвид теглото им
преди бременността.[3] В случай, че липсват данни за
съдържанието на флуор в храните от местно производство, то ориентировъчно биха могли да се ползват съобщените от СЗО данни за наличието на флуор
в храните.[1] САЩ са първата страна в света, която
предприема мерки за изкуствено флуориране на питейната вода с цел ограничаване на зъбния кариес още
от средата на XX век. Границите на концентрацията
на флуора в питейната вода са от 0.7 mg/l до 1.2 mg/l.
Постепенно в обществото се формират негативни

нагласи към тази програма, породени от неяснотата
от приема на флуор от всички останали източници.
Това поражда оправдани страхове за риска от появата и развитието на зъбна и скелетна флуороза, както
и на нескелетна флуороза на различните органи и
тъкани в организма. В отговор на създадената ситуация отговорните власти в САЩ през 2011 г. променят
горната граница на концентрацията на флуор в питейната вода и тя става 0.7 mg/l, като считат, че както
превенцията на кариеса, така и рискът от нежелани
ефекти са балансирани до голяма степен.[4]

Съобщените данни, че флуорът се акумулира в щитовидната жлеза провокира изследователите да започнат да проучват въздействието му върху нейните
функции и хормоните, които тя продуцира. В рандомизирана и контролирана клинична студия, с цел проучване на клиничния и биохимичния профил на дейодиназните ензими и на тироидните хормони при пациенти с
флуороза Shashi A et al. 2013 [9] установяват, че завишеният прием на флуор упражнява негативен ефект
върху биосинтеза и метаболизма на тироидните хормони както и върху активността на дейодиназните
ензими, даже и в условията на адекватен йоден прием.
Завишеният продължителен прием на флуор от водата и храните е довел до влошен тироиден статус и
поява на хипотироидизъм при изследваните пациенти.
В друго рандомизирано и контролирано проучване с
участието на 840 пациенти с флуороза и влошени
тироидни функции и на 140 за контрола без флуороза с
нормална тироидна функция Singla S et al. 2013 [10]
установяват, че приемът на завишени количества
флуор с водата упражнява депресиращ ефект върху
активността на ензима тироид пероксидаза и стрес
в биосинтеза и понижаване на концентрациите на
тироидните хормони Т4 и Т3, като успоредно с това е
отчетено повишено продуциране на тироид стимулиращия хормон (TSH). Индуцираната от завишения
прием на флуор тироидна дисфункция е значим рисков
фактор за здравето на децата, което ориентира вниманието на изследователите към проучване на нейните различни прояви. Susheela AK et al. 2005 [11] изследват 90 деца на възраст от 7 до 18 г. живеещи в район
с вода с повишено съдържание на флуор и страдащи
от зъбна флуороза и 21 деца, на същата възраст,
живеещи във флуор-неендемичен район и без зъбна
флуороза, като и при двете групи не е налице йоден
дефицит. Установените от проучването резултати
показват, че при 90-те деца със завишена флуорна експозиция са налице разстройства в тироидния хормонален статус, но и че в контролната група деца приемащи "безопасна" вода (< 1 mg/l) също са налице тироидни разстройства при повечето деца. Според изследователите наличието или отсъствието на зъбна флуороза не може да бъде сигурен индикатор за изследване
на тироидния статус, а следва да се отчита и риска
от завишения прием на флуор както с водата и храни15
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Проблемът свързан с предозирането на приема на
флуор от всички източници – вода, хранителни и
нехранителни такива и произтичащият от това риск
от зъбна и скелетна флуороза и от нескелетна флуороза се обсъжда в световен мащаб, но той е особено
актуален в страните с региони в тях с високо съдържание на флуор, като напр. Индия, Китай, Пакистан,
Иран, Мексико и др. В обзорна студия Sharma R et al.
2013 [5], а в проучвателна студия Amalraj A et al. 2013 [6]
третират риска от появата и развитието, а също и
симптомите на зъбната флуороза, скелетната флуороза, и нескелетната флуороза, както се съобщават и
данни за съдържанието на флуор в най-често употребяваните храни. Установява се, че в изследваните
региони в Индия основни източници на флуор са водата, бобовите и зърнените храни, вкл. и ориза, зелечуците и млякото. Зъбната флуороза се появява в резултат от завишен прием на флуор при развитието на
зъбите при децата във възрастта до около 8 години.
Тя се манифестира с различни по степен на интензивност промени в зъбния емайл, изразяващи се в появата на светли и тъмнокафеви петна. Скелетната флуороза е коварно заболяване, което се развива постепенно в резултат от хроничния завишен прием на
флуор и натрупването му в костите и ставните
структури. Първоначално то протича безсимптомно,
но в последващите стадии се появяват оплаквания
от спорадични болки, ставна скованост, мускулна слабост, главоболие, коремни болки и др., докато се стигне до остеосклероза с повишен риск от счупвания,
засягащи костите и прешлените, като за това заболяване липсва лечение понастоящем. Нескелетната
флуороза се характеризира с натрупването на флуор в
тъканите на различни органи, където той упражнява
негативно въздействие, върху техните нормални
физиологични функции, свързани с появата на сериозни
отклонения в здравния статус на организма. Като
най-често засегнати се посочват аортата, сърцето,
белите дробове, далака, бъбреците, мозъка, щитовидната жлеза и др. Някои храни, като например китайският чай, притежават свойството да натрупват в
себе си значително по-високи концентрации на флуор,
което може да генерира риск при неговата постоянна
и завишена консумация. При изследване на предлаганите във Великобритания видове чай Chan L et al. 2013 [7]
установяват, че концентрацията на флуор в тях варира от 93 mg до 820 mg/kg сухо тегло, като в по-евти-

ните видове чай, съдържащи повече стари листа,
наличието на флуор е по-високо. Така например в 1 l
запарка от последните се установява количество на
флуор от 3.6 mg до 7.96 mg/l или, ако човек тежащ 80
кг изпие 1 l/ден чай, то той е в риск да поеме по-високо от определеното от EFSA като адекватен прием
количество флуор. С цел установяване на риска от
прием на флуор от нехранителни източници при деца
в училищна възраст в Бразилия, Nascimento HAR et al.
2013 [8], съобщават, че 19.5% от изследваните деца са
в повишен риск от зъбна флуороза, поради неправилно
дозиране и поглъщане на пастите за зъби, съдържащи
флуор.

те, така и от нехранителни източници. С цел проучване на въздействието на завишения прием на флуор
чрез водата и консумацията на напитки от деца и
юноши от Саудитска арабия Al Raddadi RM et al. 2012
[12] установяват, че при 36.7% от изследваната популация е налице поява на хиперпаратироидизъм и хипотироидизъм. В рандомизирано и контролирано проучване с цел оценяване на въздействието на флуора
върху обема на щитовидната жлеза при деца в ученическа възраст от Турция, Kutlucan A et al. 2013 [13]
изследват 261 деца на възраст 10–15 г. от два региона със съдържание на флуор 4.6 mg/l и 2.8 mg/l в
питейната вода и за контрола – 298 деца на същата
възраст от регион с концентрация на флуор във водата 0.19 mg/l, като и за двете групи деца не е установено наличие на йоден дефицит. Резултатите от
проучването показват, че системният завишен прием
на флуор упражнява струмигенен ефект, като разрастването на щитовидната жлеза става по-изразено с
нарастването на възрастта.
Хипотироидизмът е коварно заболяване с широко разнообразие на симптоматиката си. С него са свързани
различни проблеми на сърдечносъдовата ситема и
бъбречните функции, на менталното и репродуктивното здраве и др., но от особено значение е ролята му
свързана с рисковете за бременността и плода,
както и за развитието на детето в различните му
възрасти и последващия му живот.[14,15]
В обзорни систематични студии Tudosa R et al. 2010
[16], и Cignini P et al. 2012 [17], анализират въздействието на тироидните дисфункции и хипотироидизма
върху бременността и плода, като съобщават за
усложнения свързани със спонтанни аборти, с раждане
на мъртъв плод, с раждане на недоносени деца, както
и на деца с ниско рождено тегло, с повишаване на
риска от развитие на гестационна хипертония, с прояви на дистрес на плода и негативно повлияване на
развитието на мозъка и някои негови функции и др.
Препоръката на изследователите е провеждане на
прецизен контрол на тироидния статус както на
жените планиращи бременност, така и на бременните и при наличие на отклонения в него да се предприемат незабавни интервенции за тяхното преодоляване. Като примери потвърждаващи и допълващи резултатите от горепосочените аналими могат да послужат съобщените данни и заключения от следните
проучвания. С цел установяването на въздействието
на тироидната дисфункция в първите 20 седмици от
бременността върху нейното протичане и развитието на плода Su Pj et al. 2011 [18] проследяват 1017 бременни жени от 12 града в Китай през периода 2008–
2010 год. Отчетените резултати от проучването
показват, че тироидните дисфункции при бременните
жени водят до преждевременна загуба на плода, раждане на недоносени и с ниско рождено тегло деца,
влошено развитие на зрението, на мозъчните функции
и др. Изследователите препоръчват рутинен контрол
на тироидния статус при установяване на бремен16

ността и неговото последващо проследяване.
Mannisto T et al. 2013 [19] анализират данните от 223
512 бременности на жени в САЩ за периода 2002–2008
г., като проучват връзката между наличието на тироидни дисфункции и протичането на бременностите.
Получените резултати показват, че тироидните дисфункции и хипотироидизмът са свързани с повишен
риск от развитието на прееклампсия, на гестационент диабет, с преждевременно раждане, с повишаване на честотата на раждания с цезарово сечение и
др. В контролирано проучване Ozdemir H et al. 2013 [20]
изследват ефектите на тироидните дисфункции и
хипотироидизма върху бременността и върху новороденото при бременни жени с тези здравни проблеми
от Турция. Изследователите съобщават, че са установили освен по-горе изброените проблеми и отчетливо негативно повлияване на тироидния статус на
новородените деца, което според препоръките на
изследователите изисква изострено внимание и мониториране на бременните жени за тироидни дисфункции и осигуряване на адекватен йоден прием, с цел
избягване на дефицит.
През 1999 г. Haddow JE et al.[21] за пръв път съобщават, че тироидният дефицит през бременността
повлиява негативно невропсихологичното развитие
на детето. Те проследяват 62 бременни жени, от
които 48 не са били лекувани, и развитието на техните деца. Децата при раждането си не са били хипотироидни. На възраст 7–9 г. децата са тествани за
установяване на степента на интелигентност, наличие на говорни проблеми, способността им да четат
и др. Децата на цялата група от 62 жени са показали
общ коефициент на интелигентност (КИ) с около 4
точки по-нисък от този на 124 деца изследвани като
контрола. Същевременно децата само на 48-те жени
са показали КИ с 7 точки по-нисък от контролните
деца, което се счита за значително отклонение. Този
резултат поставя остро въпроса за преодоляване на
проблемите на тироидните дисфункции и на хипотироидизма през бременността чрез адекватно лечение
и чрез предприемане на нужните мерки за избягване
на йодния дефицит в световен мащаб. В Австралия,
Hynes KL et al. 2013 [22] проучват развтитието на
децата на жени, които през бременността си са били
в състояние на лек йоден дефицит. Наблюдението на
тези деца в продължение на 9 години показва, че те
имат отчетливо по-ниски образователни резултати в
сравнение с децата родени от майки, които през бременността си са били с йодна достатъчност - ≥ 150
μg/l концентрация на йод в урината. Изследователите
съобщават, че това негативно въздействие върху
интелектуалното развитие на децата не е сигурно
дали ще бъде преодоляно чрез осигуряването на йодна
достатъчност при израстването им. Въпреки че
Великобритания се счита за страна, която е преодоляла проблема с йодния дефицит, Bath SC et al. 2013 [23]
установяват наличие на йоден дефицит съобразно
критериите на СЗО - < 150 μg/l йод в урината, при

изследвана група от 1040 бременни жени в 1-ви триместър. Изследването на КИ на техните деца при
навършване на 8-годишна възраст и на способностите им да четат и да разбират прочетеното на
9-годишна възраст показва, че те са с по-ниски нива на
интелектуално развитие в сравнение с децата на
същата възраст, чиито майки не са страдали от
йоден дефицит през бременността си. Както тези,
така и други подобни резултати показват важната
роля на адекватния йоден прием за съхраняване на
интелектуалния капацитет. В обзорна студия PuigDomingo M et al. 2013 [24] анализират въздействието
на приема на йод с храната и чрез хранителни добавки
през бременността, свързани с развитието на мозъка
и функциите му на плода, особено през първите 20
седмици от неговото развитие. Изследователите
императивно препоръчват осигуряването на прием
от 200 μg/ден при планиране на бременност и на 250
μg/ден през бременността и в периода на кърменето.
За жалост препоръчваният от СЗО дневен прием от
250 μg/ден през бременността и кърменето не се
постига в много страни в света. Даже и в една страна с добре функционираща здравеопазна система
като Норвегия, Abel MH et al. 2013 [25] съобщават, че
при изследване на 61 904 бременни жени само 21.7% са
постигнали препоръчвания от СЗО прием на йод.
Horacek J et al. 2010 [26] съобщават, че резултатите
от проведения в Чехия универсален скрининг на 400
бременни жени в периода на 9–11 гестационна седмица показват наличие на 2 пъти повече случаи на тироидни дисфункции в сравнение с очакваните случаи въз
основа на прилагането на диагностичните критерии
за определяне на риска. Съобщените резултати от
проведеното в Нова Зеландия от Gordon RC et al. 2009
[23а] двойно сляпо рандомизирано и плацебо контролирано проучване показват, че при сюплиментирането
със 150 μg йод дневно на 10–13-годишни деца с лек
йоден дефицит в продължение на 28 седмици, те значително подобряват познавателния си капацитет и
интелектуалния си потенциал в сравнение с децата
от контролната група.
Проблемът с повишения риск в световен мащаб за
интелектуалното развитие и познавателните способности на децата като част от тяхното ментално здраве, както и мерките за неговата превенция,
извежда на преден план освен йодния дефицит и негативното въздействие на завишения прием на флуор
от всички източници. Според EFSA [3] флуорът не притежава установени есенциални функции свързани с
растежа и развитието на човека, както и че липсват
данни показващи наличието на флуорен дефицит. СЗО
препоръчва за целите на профилактиката на кариеса
да се използват флуор съдържащи продукти за локално
приложение.[1,2]
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Предвид наличието на множество ендемични региони
в Китай с високо съдържание на флуор във водата и
почвите, китайските изследователи първи започват
да проучват връзката между завишения прием на

флуор и причинените от това щети върху интелектуалния капацитет на децата родени и живеещи в тези
региони. Zhao LB et al. 1996 [27] провеждат рандомизирано и контролирано проучване с участието на 320
деца на възраст от 7 до 14 г. живеещи от раждането
си в регион със съдържание на флуор във водата 4.12
mg/l и контролна група деца от регион с флуор във
водата 0.91 mg/l. Резултатите от проучването показват, че коефициентът на интелигентност (КИ) на
засегнатите от свръхекспозицията на флуор деца е
97.69 за разлика от децата от контролната група,
чиито КИ е 105.21. Установен е също и интересен
факт, а именно, че КИ на децата на родителите с подобро образование е относително по-висок в сравнение с този на децата, чиито родители са по-слабо
образовани. Lu Y et al. 2000 [28] съобщават, че при проведеното от тях рандомизирано и контролирано проучване на 60 деца на възраст 10–12 г. живеещи в регион със съдържание на флуор в питейната вода средно
3.15 mg/l и контролна група от 58 деца от регион с
0.37 mg/l флуор във водата. КИ на засегнатите деца е
бил значително по-нисък – 92.27 в сравнение с този на
децата от контролната група – респективно 103.5.
Изследователите съобщават също, че концентрацията на флуора в урината може да бъде индикатор за
определяне на КИ. В друго рандомизирано и контролирано проучване Xiang Q et al. 2003 [29] изследват 222
деца на възраст от 8 до 13 г., живеещи в регион с 2.47
mg/l флуор в питейната вода и контролна група от
290 деца от регион с 0.36 mg/l флуор във водата. При
децата от първата група е установен КИ 92.02, който
е значително по-нисък от КИ на децата от контролната група – 100.41. В заключението на изследователите
се посочва, че в ендемични региони с повишено съдържание на флуор, питейната вода с концентрация на
флуор > 1 mg/l може да повлияе негативно интелектуалното развитие на децата живеещи там. В метаанализ на 16 студии, в които се проучва въздействието на завишения прием на флуор върху КИ на децата,
Tang Q et al. 2008 [30] установяват, че рискът от понижаване на КИ при децата в Китай живеещи в региони
със завишена експозиция на флуор е 5 пъти по-висок в
сравнение с този на децата живеещи в региони с
ниско присъствие на флуор. Shivaprakash PK et al. 2011
[31] изследват връзката между зъбната флуороза и КИ
при ученици от Индия. В рандомизирано и контролирано проучване включващо 80 деца на възраст 7–11 години със зъбна флуороза и живеещи в региони със съдържание на флуор от 2.5 mg/l и 3.5 mg/l и контролна група
от 60 деца от регион с 0.5 mg/l флуор и без зъбна флуороза, изследователите установяват, че децата със
зъбна флуороза имат по-нисък КИ в сравнение с тези
без зъбна флуороза. Saxena S et al. 2012 [32] изследват
120 деца на възраст от 12 години живеещи в регион в
Индия със съдържание на флуор във водата от 1.5 mg/l
до 4.5 mg/l и 50 деца от регион с < 1.5 mg/l флуор във
водата. Резултатите от проучването показват, че
децата от групата със завишена експозиция на флуор
са с по-нисък КИ в сравнение този на контролната

група деца, а също и че стойностите на КИ намаляват прогресивно с повишаването на съдържанието
на флуор. В Мексико Rocha-Amador D et al. 2007 [33]
съобщават за проява на значително намален КИ при
деца на възраст от 6 до 10 години, родени и живеещи
в региони, където съдържанието на флуор надвишава
3.5 и 6 пъти препоръчваната от СЗО горна граница
от 1.5 mg/l в сравнение с децата живеещи в регион с
< 1.5 mg/l флуор във водата. Територията на Средния
изток също се характеризира с ендемични региони с
повишено съдържание на флуор. В сравнително рандомизирано и контролирано проучване проведено в Иран,
Poureslami HR et al. 2011 [34] изследват КИ на 60 деца
на 7– 9-годишна възраст живеещи в населено място с
2.38 mg/l флуор във водата в сравнение с този на контролна група от 60 деца на същата възраст от регион с 0.41 mg/l флуор. Установената стойност на КИ на
децата от региона с повишено съдържание на флуор е
средно 91.37, докато тази на децата от контролната
група е средно 97.80. В студия с цел проучване на ефекта на питейната вода с високо съдържание на флуор
върху интелектуалното развитие на деца от областта Маку в Иран, Seraj B et al. 2012 [35] изследват 293
деца на възраст от 6–11 години от 5 селища със
съдържание на флуор в питейната вода респективно
0.8 mg/l, 3.1 mg/l и 5.2 mg/l. Установените средни
стойности на КИ на децата по реда на концентрациите на флуора във водата са 97.77, 89.03 и 88.58.
Резултатите от проучването показват, че децата
живеещи в районите с повишено съдържание на флуор
във водата са с влошено интелектуално развитие в
сравнение с децата от райони с нормална концентрация на флуор. Постепенно в световния научен обмен се
натрупва значителен брой студии, в които се изследва в различни страни въздействието на завишения
прием на флуор от децата върху тяхното интелектуално развитие и повлияването на коефициента им на
интелигентност. Международен екип от изследователи от САЩ – университета Харвард, от Китай –
университета Шенйанг и от Дания – университета в
Одензе (Choi AL et al. 2012 [36]) правят систематичен
преглед и мета-анализ на 27 студии с достоверен и
референтен дизайн, в които се съобщават различни
резултати от проучванията на негативните въздействия на завишения прием на флуор от децата. В
заключение изследователите потвърждават, че децата живеещи в региони с високо наличие на флуор имат
значително по-ниски стойности на КИ в сравнение с
цецата от региони с ниско съдържание на флуор,
както и че е възможно токсичното въздействие на
флуора върху развитието на мозъка на децата да бъде
причинено от по-ниски нива на експозиция в сравнение
с тези при възрастните хора.
У нас липсват данни за съдържанието на флуор в храните и напитките, както и публично достъпни данни
за концентрацията на флуора в питейната вода в
населените места, които да позволяват на хората да
оценяват риска от надвишаване на определения от
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EFSA адекватен прием от всички източници с цел
превенция на неблагоприятните ефекти за здравето
им и най-вече за здравето на децата. Същевременно
на пазара масово се предлагат минерални води със
съдържание на флуор 4 mg/l и повече, както и различни
напитки произведени с тях. Това може и да устройва
бизнес просперитета на няколко компании, но в никакъв случай не осигурява здравни ползи. Предупреждението върху етикетите на тези минерални води, че
не трябва да се употребяват от деца до 7 години,
което има за цел да ограничи риска от развитие на
зъбна флуороза, по никакъв начин не способства за
избягване на приема на тези води с повишено съдържание на флуор от бременните жени и кърмачките,
както и от децата след 7-годишна възраст. Очевидно
установените тревожни факти от световната научна общност не достигаткато до отговорните власти, така и до знанието на хората, за да бъдат предприети необходимите мерки за предпазване на здравето от увреждане в резултат от завишения прием
на флуор. Като илюстрация на този риск могат да
послужат следните примери:
- адекватният прием на флуор, според EFSA, за дете
тежащо 30 кg е 1.5 mg/ден от всички източници,
но само от употребата на 1 бутилка от 0.5 l минерална вода съдържашща 4 mg/l флуор, това дете
ще приеме 2 mg флуор.
- адекватният прием на флуор за жена в репродуктивна възраст тежаща 50 кg е 2.5 mg/ден от всички източници, но тя ще приеме това количество
флуор само от употребата на 1 бутилка минерална
вода от 0.5 l със съдържание на флуор 5 mg/l, каквато минерална вода се предлага на пазара.
Не по-малко тревожна е и липсата на данни за актуалния йоден статус на всички групи от населението.
Успокоението от оповестения факт, че йодният
дефицит в страната е преодолян може да се окаже
измамно. За това говорят съобщените резултати от
проучването на Bivolarska A et al. 2013 [37], които установяват, че на фона на успешната йодна профилактика, в ендемичен район с йоден дефицит в южна
България 31.5% от изследваната група деца на възраст 7–9 години са в състояние на йоден дефицит,
като и че 10.6% от контролната група деца от неендемичен район също страдат от йоден дефицит.
Перспективите от липсата на адекватна политика
за мониторинг и контрол на тези важни за здравния
риск фактори не са благоприятни за превенцията на
риска от увреждане на здравето с трайни последици.
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Boehringer Ingelheim увеличава усилията
си в областта на разработването на
свободно от интерферон лечение на
хроничен хепатит C, чрез клинично
сътрудничество с Presidio Pharmaceuticals
приложи с продължителност 12 седмици и с планирано
24-седмично проследяване след края на лечението.
Първичната крайна цел на проучването е оценка на
постигането на траен вирусологичен отговор след 12
седмици лечение - (SVR12). Това клинично изпитване
от фаза IІ на новата комбинирана терапия е част от
намерението на Boehringer Ingelheim да развива нови,
свободни от интерферон и с потенциал да бъдат свободни от рибавирин, схеми за лечение на хроничен
хепатит С, приложими за широк спектър от пациенти.
През м. март 2013 г., двете компании влязоха в неексклузивно сътрудничество, с цел да бъдат оценени
трите молекули с DAA в комбинирани схеми за лечение. Двете компании ще запазят всички права върху
съответните си съединения. Presidio има отговор19
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През м. септември 2013 г. Boehringer Ingelheim обяви
приключването на набирането на пациенти за участие в клиничното изпитване от фаза II за проучване
на нова терапия без интерферон за пациенти с хронична инфекция с генотип 1а на вируса на хепатит C
(HCV). Лечението е изцяло перорално, комбинирано, с
директно антивирусно действие (DAA). Проучването
се провеждав сътрудничество с Presidio Pharmaceuticals
Inc. като се проучват молекулите на Boehringer
Ingelheim – протеазният инхибитор faldaprevir и ненуклеозидният полимеразен NS5B инхибитор deleobuvir, в
комбинация с пангенотипния NS5A инхибитор PPI-668
на Presidio, в терапевтични схеми с и без ribavirin.
В клиничното проучване участват 36 нелекувани до
момента пациенти, инфектирани с генотип 1a, с
включено лечение с тази изцяло перорална схема с
директно антивирусно действие, планирано да се

ност на оперативно ниво за това съвместно изпитване, контролирано от екип, работещ по проекта, включващ представители и на двете компании. Финалните
резултати се очакват през второто тримесечие на
2014.
“Радваме се да обявим, че набирането на пациенти в
това съвместно клинично изпитване от фаза II, оценяващо нова схема за лечение без интерферон, приключи
напълно.Тази терапевтична схема допълва и разширява
нашето HCV портфолио, с цел да бъде предоставено
свободно от интерферон лечение на пациентите с
хроничен хепатит C“ каза проф.Клаус Дуги, старши
вицепрезидент „Медицински дейности“, Boehringer
Ingelheim. „Това проучване е следващата стъпка от
нашия постоянен ангажимент да предлагаме ефективни и добре поносими терапевтични възможности за
пациентите, хронично инфектирани с различни генотипове на вируса на хепатит C. Пангенотипните възможности на PPI-668 предоставят потенциал за
изследване на ефикасността на този терапевтичен
режим при по-широк спектър от HCV генотипове в
бъдеще.”

Хепатит C е инфекция, предавана по кръвен
път, причинена от вируса на хепатит С,
който живее и се възпроизвежда в клетките
на черния дроб. Хроничният хепатит С е водеща причина за хронична чернодробна недостатъчност, рак на черния дроб и чернодробни
трансплантации. Хроничният хепатит С е
сред основните проблеми на общественото
здравеопазване и е едно от най-разпространените инфекциозни заболявания в света, засягащо около 170 милиона души с 3-4 милиона нови
случая годишно. Често пациентите с хроничен
хепатит С остават недиагностицирани поради началните неспецифични симптоми на заболяването. Впоследствие, голяма част от
пациентите търсят медицинска помощ едва
когато имат симптоми на чернодробна недостатъчност. От пациентите с хроничен хепатит С, 20% развиват чернодробна цироза
като от тях 2-5% годишно умират.
Напредналото чернодробно заболяване, дължащо се на хроничен хепатит С в момента, е
основната причина за трансплантация на
черен дроб в западнитедържави.

Елиминирането на прилагащия се чрез инжектиране
интерферон от лечението, е важна цел при контрола
на хроничния хепатит C. Клиничните проучвания показват, че е възможно до 50% от пациентите да не са
подходящи за лечение с интерферон, поради противопоказания. Възможно е лечението с интерферон да се
окаже предизвикателство, поради голямата продължителност на терапията и страничните ефекти, които
може да предизвика. Тези странични ефекти често
включват умора, тревожност, депресия, стомашночревни и грипоподобни симптоми, както и по-сериозни
странични ефекти като сърдечна недостатъчност,
сепсис, левкопения, депресия и загуба на зрението.
Boehringer Ingelheim има обширна програма за клинични
изпитвания на свободно от интерферон лечение,
която включва три основни проучвания от фаза III
(HCVerso®). Клиничните изпитвания HCVerso® включват
приблизително 1100 нелекувани до момента пациенти
с HCV генотип 1b, включително такива, които са
показни или противопоказни за терапия с интеферон,
както и пациенти с компенсирана чернодробна цироза.

Presidio Pharmaceuticals Inc. е фармацевтична компания, базирана в Сан Франциско и специализирана в клиничните изпитвания, фокусирани върху откриването и
разработването на перорални пангенотипни терапии
за хроничен хепатит С. Понастоящем нейните усилия
са насочени към новите инхибитори на двата HCV
гена - NS5A и NS5B (не-структурни протеини 5A и 5B).
PPI-668 е пангенотипен инхибитор на NS5A за прием
веднъж дневно, който е в процес на проучване. В поранните клинични изпитвания при здрави доброволци и
при хронично инфектирани с HCV пациенти, PPI-668 е
бил с добра поносимост, без сериозни или тежки нежелани лекарствени реакции и без видно повтаряеми,
свързани с лечението клинични странични ефекти или
отклонения в лабораторните показатели. PPI-668 достига плазмени концентрации, достатъчно високи, за
да инхибират предимно вече съществуващи резистентни варианти и за да се постигнат равновесни
нива след прием на еднократна доза. Инхибиторана
NS5B молекула PPI-383 на Presidio, е нов пангенотипен,
не-нуклеозиден инхибитор с потенциал да инхибира
всички основни генотипове на HCV. Молекулата понастоящем е в етап на клинични изпитвания от фаза І при
здрави доброволци.

Boehringer Ingelheim разработва faldaprevir - оптимизиран протеазенин хибитор от второ поколение, като
основен компонент и за двете терапевтични схеми: базираната на интерферон и тази без интерферон.
Базираната на интерферон терапия с faldaprevir има потенциала да подобри нивото на успеваемост за излекуване на пациентите при допълнителното удобство на еднократния дневен прием и без да поставя изисквания по отношение на хранителния режим.Faldaprevir има доказана ефикасност при широк спектър пациенти с хроничен хепатит С с вирусен генотип 1a и 1b.
Deleobuvir (BI 207127) е мощен не-нуклеозиден NS5B (не-структурен протеин 5В) полимеразен инхибитор в
процес на изпитване, за лечение на пациенти с генотип 1b на HCV.
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№18 ЧЕРВЕН КАНТАРИОН

Наименование на латински: Centaurium erythraea
(Erythraea centaurium Pers., Centaurium minus Moench, C.
umbellatum Gilib.)
Семейство: Gentianaceae - Тинтявови
Български народни наименования: бабино биле, бабиче, горчивка, горчило, катриот, китчица, посечниче,
трескавиче, червен кантарион, червена звъника
Народни наименования в други страни: золототысячник m зонтичный, з. малый (р), common centaury,
common erythraea (e), Echets Tausendguldenkraut n,
Gemeines Tausendguldenkraut (d), petite centauree f,
petite centauree ombellee (f)
Описание: Червеният кантарион е едногодишно или
двугодишно тревисто растение с тънък корен. През
първата година при двугодишните растения се образува само приосновна розетка, а стъбло – през втората година. Стъблото е ръбесто, голо и е разклонено
само в горната си част. Достига на височина до
30–40 см. Розетъчните листа са продълговати до
обратно яйцевидни, тъпи, а стъблените са срещуположни, продълговато ланцетни, заострени. Цветовете са дребни, многобройни, розово-червени, разположени на върха на стъблото в щитовиден полусенник. Те имат петзъбна чашка и петлистно венче с
дълга тръбица и къса коронка. Тичинките са 5 със спираловидно усукани прашници. Стълбчето е с двуделни
близълца. Плодът е двугнездна многосеменна кутийка, която се разпуква по два шева. Цъфти през лятото.
Разпространение: Червеният катарион се среща
навсякъде по сухите тревисти и каменливи места, из
ливадите, между храсталаците по хълмовете и край
изкопите, а понякога из културите като плевел.
Употребяема част: Стръковете – Herba Centaurii
Време за бране: В началото на цъфтежа (юли –
август)

Начин на сушене: На сянка или в сушилня на температура до 40°С
Описание на готовата дрога: Изсушената билка има
зелен, а цветът – червен цвят и горчив вкус. Няма
миризма.
Съхранение: На сенчесто, проветриво и сухо място.
Съдържание: Червеният кантарион съдържа горчивите гликозиди еритаурин и агликонът му еритроцентаурин, генциопикрин (генциопикрозид) – секоиридоиден гликозид, центапикрин, генциофлавозид, еритрамин, амарогенин, негорчивият гликозид квертиама21
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Начин на бране: Стръковете се отрязват с ножица
на 15–20 см от върха на стъблото.

Erythraea centaurium Pers.

Erythraea centaurium Pers.

рин, флавоноидният гликозид центаурин, 0,6–1% алкалоиди, основният между които е еритрицин (генцианин),
генцианидин, генциофлавин, олеанолова киселина,
фенолни киселини, тритерпени, восък, етерично масло,
витамин С, смоли, фитостерин.
Действие: Съдържащите се в дрогата генциопикрин,
амарогенин и други горчиви гликозиди възбуждат
чувствителните към горчиво вкусови рецептори на
езика и рефлекторно чрез блуждаещите нерви засилват стомашната секреция. Така дрогата повишава
апетита, улеснява храносмилането, възбужда перисталтиката. Стимулира отделянето на жлъчен и панкреатичен сок, има и газогонно действие. Билката
проявява нежно очистително действие, а приета
след храна е отлично средство против стомашни
киселини. Има имуностимулиращо действие. Експериментално е доказано, че алкалоидът генцианин има
противоглистни свойства. Червеният кантарион притежава антипиретично действие и е бил използван
като заместител на хинина. Това действие се дължи
отчасти на съдържащата се в него фенолна киселина.
За генциопикрина е установено, че притежава противомаларийни свойства. Растението лекува ревматизъм и подагра, а алкалоидът генцианин проявява силни
противовъзпалителни свойства. Билката има много
добри детоксикиращи свойства. Регулира кръвната
захар.
Приложение: При липса на апетит, хроничен атрофичен гастрит, запек, метеоризъм, болезнени диспепсии, възпаление на черния дроб, някои форми на анемия,
чревни паразитози, трескави състояния, диабет.
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Тиктурата от тази билка спомага за бързо възстановяване след продължително боледуване, както и при
някои заболявания като бронхиална астма, язва на
стомаха, повишена или понижена киселинност, хепатит, камъни в бъбреците, екзема, нередовна менструация, главоболие. Ваншно се прилага при бавно заздравяващи рани.
Народната медицина препоръчва чай от стръковете
на червения кантарион при болки и киселини в стомаха, стомашен катар, запек, метеоризъм, туберкулоза
на червата, чревни кръвоизливи, лениви черва, глисти,
болести на черния дроб, жлъчката и далака, недостатъчна и нередовна менструация, бяло течение, малария, хемороиди, епилепсия, очна слабост, диабет и др.
Външно се прилага при кожни изриви и трудно заздравяващи рани.
Начин на употреба: ЗАПАРКА. Една супена лъжица
нарязан червен кантарион се залива с 400 g кипяща
вода. Кисне 15 мин, прецежда се и се изпива на 3 пъти
преди хранене. ТИНКТУРА. Сто грама прясна или изсушена билка се заливат с 400–500 ml алкохол и сместа
престоява две седмици, след което се прецежда.
ВИНО. Накисва се изсушена билка във вино в съотношение 1:10 и се добавят 1–2 супени лъжици мед. След
две седмици сместа се прецежда и се пият по две
супени лъжици преди хранене.
Внимание: Червеният кантарион не се препоръчва
при бременни, тъй като може да предизвика контракции.
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