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ПРОУЧВАНЕ РОЛЯТА НА КЛИНИЧНИЯ ФАРМАЦЕВТ ПРИ ПРИГОТВЯНЕ  
И ПРИЛАГАНЕ НА РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ

Станислава Йорданова1, Илко Гетов2

1Министерство на здравеопазването на Р. България 
2Факултет по фармация, МУ-София

STUDY OF THE CLINICAL PHARMACIST ROLE IN PREPARATION  
AND APPLICATION OF RADIOPHARMACEUTICALS

Stanislava Yordanova1, Ilko Getov2

1Ministry of Health of Republic of Bulgaria 
2Faculty of Pharmacy, MU-Sofia

РЕЗЮМЕ
Въведение: Употребата на специфични радиоактивни лекарствени продукти и медицински 

изделия за визуализиране морфологията на органи, техните функции и дисфункции, както 
и стадиране и лечение на заболявания е уникална възможност на нуклеарната (ядрената) 
медицина. В този процес важна роля има участието на клиничен фармацевт, който да следи 
и контролира потенциалните рискове както и да съдейства за оптималното им приложение.

Цел: Целта на проучването е да се потърсят възможности за оптимизиране процесите на 
приготвяне и прилагане на радиофармацевтици в клиничната практика в България чрез учас-
тието на клиничен фармацевт в мултидисциплинарния екип от медицински специалисти в от-
деленията по Нуклеарна медицина.

Материали и методология: Проучени са литературни източници по ключови думи: радио-
фармацевтици, клиничен фармацевт, нуклеарна медицина, добри практики, национален стан-
дарт по нуклеарна медицина от научните бази данни: Scopus, Medline, Google Scholar, Springer, 
Embase и др. Извършен е анализ на действащото законодателство в Република България, 
което регламентира извършването на дейности с радиоактивни лекарствени продукти, 
радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори, както и 
регулацията на обучението на специалисти, участващи в тези дейности.

Резултати и дискусии: Всички радиофармацевтични лекарствени продукти (РФЛП) крият 
потенциален риск от лекарствени взаимодействия (ЛВ) и нежелани лекарствени реакции 
(НЛР). Познавайки характеристиките на лекарствените продукти и на радиоактивните ЛП, 
клиничните фармацевти имат изключително важно място в терапевтичния или диагностичен 
процес както за избягването на посочените рискове, така и за консултиране на пациента какво 
поведение да има, ако нежеланите събития не могат да бъдат избегнати и/или са настъпили. 
Потенциални лекарствени взаимодействия с радиофармацевтични лекарствени продукти са 
промени в биологично разпределение на РФЛП във физиологичните компартименти, променена 
абсорбция, ускорено елиминиране, фармакологични, фармацевтични и/или токсикологични 
взаимодействия. Някои РФЛП могат да удължат или намалят натрупването им в таргетните 
органи и да повлияят диагностичните или терапевтични резултати.

Заключение: Участието на клиничен фармацевт при приготвянето и приложението на 
радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни 
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Въведение

Употребата на специфични радиоактивни изото-
пи за визуализиране морфологията на органи, тех-
ните функции и дисфункции, както и стадиране на 
заболявания е уникална възможност на нуклеарната 
(ядрената) медицина, позната още през 50-те години 
на XX век, когато възниква и понятието нуклеарна 
фармация или радиофармация (1954, ASHP).1

Във връзка с широко разпространената употре-
ба на радиоактивни лекарствени продукти в кли-
ничната практика и с цел гарантиране качеството, 
безопасността и ефикасността на диагностичните 
процедури/лекарствена терапия на пациентите, 
възниква необходимостта от допълнително профе-

сионално обучение на магистър-фармацевти, кои-
то да бъдат достатъчно подготвени да предоставят 
информация, съдействие и контрол при приготвя-
не, отпускане и употреба на тази специфична гру-
па лекарствени продукти.

Радиофармацевтиците (РФ) са лекарствени 
продукти, съдържащи радиоизотопи, свързани с 
органична молекула, които са безопасни за прило-
жение при хората за целите на диагностиката или 
терапията.2 По разпределението на радиофарма-
цевтиците в различните органи на човешкото тяло 
след въвеждането им in vivo може да се определи 
функцията, формата, размерът, местоположение-
то и структурата им, а по скоростта на абсорбция, 
елиминиране и степента на натрупване на РФ се 

прекурсори би могло да създаде реална възможност за оптимизиране на тези процеси, както и 
подобряване на терапевтичните и диагностични резултати за пациента в клинични условия.

Ключови думи: радиофармацевтик, клиничен фармацевт, нуклеарна медицина, добри практики, 
национален стандарт за нуклеарна медицина

ABSTRACT
Introduction: The use of a specific type of radioactive medicinal products and medical devices is a 

unique opportunity of Nuclear medicine for visualization the morphology of organs, their functions and 
dysfunctions as well for staging and treatment of diseases. Very important role in this process has the 
clinical pharmacist through monitoring and control of a potential drug related risks and assistance for 
ensuring optimal application of this specific kind pharmaceuticals.

Objective: To explore a various opportunities for optimize the preparation and application processes of 
radiopharmaceuticals in clinical setting in Bulgaria through the participation of a clinical pharmacist in the 
multidisciplinary team of healthcare specialists in the Nuclear medicine departments.

Materials and methodology: The systematic review of literature data is based on key words: 
radiopharmaceutical, clinical pharmacist, nuclear medicine, good practices, national standard of nuclear 
medicine in the following bibliographic databases: Scopus, Medline, Springer, Embase, and others. The 
analysis is performed grounded on the current legislation of the Republic of Bulgaria, which regulates 
activities pertaining to radioactive pharmaceutical products, radiopharmaceutical, radionuclide generators, 
kits, radionuclide precursors, as well as the educational regulations for all experts participating in such 
activities. 

Results and discussions: All radiopharmaceutical medicinal products (RPMP) hide potential risk of 
drug interactions (DI) and adverse drug reactions (ADR). The expertise of a clinical pharmacist plays an 
important role in the therapeutic and diagnostic processes and is applicable to avoiding potential risks, 
consulting the patient regarding their behavior in the event such risks cannot be avoided or have already taken 
place. Potential DI with RPMP present changes in the biological distribution of the radiopharmaceuticals 
in the physiological compartments, changed absorption, accelerated elimination, pharmacological, 
pharmaceutical and/or toxic interactions. Some RPMP can extend or reduce their accumulation in the 
targeted organs and influence the diagnostic and therapeutical results.

Conclusion: The participation of a clinical pharmacist in the preparation and application of radioactive 
medicinal products, radionuclide generators, kits, and radionuclide precursors as a part of the healthcare 
team can present a real opportunity for the optimization of such processes, as well as the improvement of 
the diagnostic and therapeutic outcomes of the patients in a clinical setting.

Keywords: radiopharmaceutical, clinical pharmacist, nuclear medicine, good practices, national standard 
of nuclear medicine.
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определя функционалното им състояние. Метабо-
лизирането на някои радиофармацевтици довежда 
до избирателното им натрупване в патологичното 
огнище и реализиране на лечебен ефект, което се 
използва за метаболитно радионуклидно лечение. 
Могат да използват активни лекарствени вещества, 
които или се свързват специфично с тумори или се 
натрупват чрез широк спектър от физиологични 
механизми, характерни за неопластичните клетки, 
за да доставят радиация специфично до тези клет-
ки.

Терапията с РФ е добре поносима, въпреки 
това потенциалът й не е напълно използван. При 
прецизиране на лекарственото лечение следва 
да се съобразяват специфичните генетични и фе-
нотипни характеристики на заболяването на па-
циента. В по-голямата си част, обаче, лечение се 
провежда без използването на възможността за ин-
дивидуализиране на терапията чрез визуализация 
и определяне на тумора на отделния пациент и на 
нормалните органно-абсорбирани дози радиация. 
Те са по-тясно свързани с биологичния отговор и 
определянето им ще позволи приложение на тера-
пия с РФ до получаване на максимални терапев-
тични ползи в рамките на нормалния органен то-
леранс или установяване на липса на ефект чрез 
туморна дозиметрия.3

РФ могат да бъдат разделени условно на 4 ка-
тегории: радиофармацевтични лекарствени проду-
кти, радионуклидни генератори, радиофармацев-
тични прекурсори и китове за радиофармацевтич-
ни продукти.

Радиофармацевтичните лекарствени проду-
кти (РФЛП) са готови за приложение лекарствени 
продукти, подходящи за употреба в хуманната ме-
дицина, които съдържат радионуклиди. Радионук-
лидите са неразделна част при лекарственото при-
ложение на продукта, което го прави подходящ за 
една или повече диагностични или терапевтични 
апликации.

Радионуклиден генератор е система, в която 
дъщерен радионуклид (с кратък полуживот) се от-
деля чрез елюиране или по друг начин от първо-
началния радионуклид (с дълъг полуживот) и след 
това се използва за производство на радиофарма-
цевтичен продукт.

Радиофармацевтичен прекурсор е радионук-
лид, произведен за процес на радиомаркиране, при 
който се получава радиофармацевтичен продукт.

Китовете за радиофармацевтични продукти 
най-често представляват стъкло, съдържащо не-ра-
дионуклидните съставки на радиофармацевтичен 

препарат, обикновено под формата на стерилизи-
ран валидиран продукт, към който се добавя под-
ходящ радионуклид или в който се разрежда такъв, 
преди медицинска употреба. В повечето случаи 
китовете са многодозови стъкла и приготвянето на 
РФЛП може да изисква допълнителни етапи като 
кипене, загряване, филтрация и буфериране. Ради-
офармацевтиците, получени от китове, нормално 
са предназначени за употреба в рамките на 12 часа 
от приготвянето им.4

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА 
РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ ВЪВ ВИД ГОТОВ ЗА 
УПОТРЕБА ОТ ПАЦИЕНТА

РФ трябва да се изготвят по начин, който задо-
волява едновременно изискванията за радиацион-
на безопасност и тези за фармацевтично качество и 
безопасност, като се вземат подходящи предпазни 
мерки за асептичност.

Приготвянето на РФ включва три основни 
етапа: производство на радионуклиди, синтез на 
не-радиоактивна съставка и реакция между ради-
онуклида и не-радиоактивната съставка. За произ-
водството на подходящ радионуклид могат да се 
използват два основни източника: първичен или 
вторичен. Първичният източник включва директно 
получаване или чрез ядрен реактор или чрез уско-
рител на частици. Има два типа ускорители на час-
тици: линейни и тип циклотрон.5

По-често в болнични условия се използват вто-
рични източници, включващи индиректен метод за 
получаване от система, позната като радионукли-
ден генератор.

След приготвянето на РФ във вид готов за упо-
треба от пациента следва да се извърши контрол 
на качеството в допълнение на задължителните за 
всички лекарствени продукти проверки. Отговор-
ни за качеството на китовете и готовите радионук-
лиди са техните производители, но контролът на 
качеството на приготвения РФЛП във вид готов 
за употреба се осъществява в болничната аптека. 
Най-често се използват два вида тестове за кон-
трол на качеството: биологични и физикохимични. 
Биологичните тестове включват изпитване за сте-
рилност, апирогенност, токсичност и биологично 
разпределение. Физикохимичните тестове включ-
ват определяне на физично състояние, размер на 
частиците, pH, химична, радионуклидна и радио-
химична чистота, като някои от тях могат да бъдат 
извършени след приложение на РФ или за разре-
шаване на установен проблем. Преди изхвърляне 
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на неизползваните РФ трябва да се оцени остатъч-
ната им активност.

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРИГОТВЯНЕТО И 
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА РАДИОФАРМАЦЕВТИ-
ЦИ В ЕВРОПА, АЗИЯ, СЕВЕРНА АМЕРИКА И 
АВСТРАЛИЯ

ЕВРОПА
Съгласно Приложение №3 „Производство на 

радиофармацевтици”, том 4 „Добра производстве-
на практика на лекарствени продукти за употреба 
в хуманната и ветеринарната практика” на Прави-
лата, регламентиращи лекарствените продукти в 
ЕС (2008) всички производствени операции трябва 
да се извършват под отговорността на персонал с 
допълнителна компетентност в областта на ради-
ационната защита.

Персоналът, които е ангажиран в производство-
то, аналитичния контрол и отпускането на радио-
фармацевтици трябва да бъде подходящо обучен за 
специфичните аспекти на системата за управление 
на качеството при производство на РФЛП. Квали-
фицирано лице трябва да носи отговорност за при-
готвените и освободени РФЛП. 

Целият персонал (включително тези служите-
ли, които са ангажирани с почистване и поддръж-
ка), участващ в зоните, където се произвеждат 
РФЛП, трябва да получи подходящо допълнително 
обучение, специфично за този вид процеси и про-
дукти.

Когато производствените съоръжения са из-
ползват съвместно с научни институции, изследо-
вателският персонал следва също да бъде подходя-
що обучен за правилата за Добра производствена 
практика и чрез качествен контрол трябва да се 
проследяват и одобряват дейностите, за да се оси-
гури липсата на риск при производството на РФ.6

СЕВЕРНА АМЕРИКА
По данни на Radiological Society of North 

America Inc. (RSNA) нуклеарният фармацевт, на-
ричан и радиофармацевт, специализира в пригот-
вяне, дозиране и разпределяне на РФ или радио-
активни лекарства. Радиофармацевтите са част от 
мултипрофесионалния екип по нуклеарна медици-
на и осигуряват консултация по отношение на въ-
проси, свързани с въздействието на лекарствената 
терапия с РФЛП върху здравето и безопасността на 
пациента.

Радиофармацевтът осъществява контрол на 
складовите наличности на радиоактивните лекар-

ствени продукти и други консумативи, приготвя 
радиофармацевтици, изпълнява лекарските пред-
писания в клинични условия, проверява инстру-
ментите и оборудването за целите на осигуряване 
на качеството, борави по подходящ начин с опас-
ни субстанции и биологични проби, гарантира, че 
пациентите получават подходящо приготвени пре-
ди приложение радиофармацевтични материали. 
Нуклеарният фармацевт може също така да вземе 
активна роля в образованието на нуклеарни меди-
цински технолози и/или специализанти.

Нуклеарният фармацевт специализира в при-
готвянето, дозирането и отпускането на РФ или 
РФЛП. За придобиване на правоспособност като 
нуклеарен фармацевт, магистър-фармацевтът тряб-
ва да премине допълнителна специфична подго-
товка, включваща 200 часа присъствени занятия, в 
които получава знания и умения за основни тех-
ники на обработване на радиоизотопи, специално 
при незапечатани източници.7 Част от обучението 
трябва да включва лекции и лабораторни упражне-
ния по радиофармацевтична химия, радиационна 
физика и инструментариум, математика на радио-
активността, радиационна биология и радиацион-
на защита. Също така подготовката включва 500 
часа обучение за работа с неопаковани радиоактив-
ни вещества под ръководството на квалифициран 
инструктор. Всички нуклеарни фармацевти тряб-
ва да се присъединят към институция с нуклеарна 
аптека с програма за нуклеарни фармацевти и да 
получат сертификат от Борда на фармацевтичните 
специалисти (Board of Pharmaceutical Specialties 
(BPS)). Радиофармацевтите се считат за серти-
фицирани нуклеарни фармацевти (Вoard Certified 
Nuclear Pharmacists (BCNP)).8

АЗИЯ
Според проучване на Parasuraman  и колектив, 

включващо 741 медицински специалисти в Азия, 
ролята на фармацевта в управлението на радио-
активни вещества е много важна в различните ас-
пекти на приготвяне, упражняване на качествен 
контрол, следене за безопасността на пациентите 
и консултирането им. Поради факта, че фармаце-
втите имат компетентност по отношение пригот-
вяне, качествен контрол на лекарствени продукти, 
обучение и консултиране на пациентите, именно 
фармацевтът може да осигури по-добра фармацев-
тична грижа заедно с останалите членове на мул-
тидисциплинарния екип в отделенията по Нукле-
арна медицина.
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Здравни специалисти от Югоизточна Азия оп-
ределят фармацевтите като лицето отпускащо или 
приготвящо ЛП. За много от участниците не е по-
зната ролята на фармацевта в клинична среда. Ап-
теките в Югоизточна Азия са устроени така, че да 
посрещат индустриални изисквания и се нуждаят 
от големи промени, за да посрещнат настоящите 
клинични нужди.

През 2012 г. Beach и колектив, подчертават зна-
чимостта на въвеждането на фармацевтични екипи 
в нуклеарната медицина. Фармацевтите или слу-
жители на аптеката трябва да придобият познания 
за процедурите в нуклеарната медицина и специ-
алните изисквания към радиоактивните вещества. 
Подобно, ядрения медицински физик е необходи-
мо да научи за фармацевтичните процеси и упра-
вление. Те също така отбелязват, че съвместните 
усилия на фармацевтите и екипа по Нуклеарна 
медицина помагат да се постигне съгласие, подо-
брена система за качествен контрол и безопасна 
употреба на РФ.9 

Shaw и Ice (2000) също заключават относно ро-
лята на фармацевта в Нуклеарната медицина, като 
посочват, че услугите на фармацевт в отделение по 
НМ са полезни както за пациентите, така също и 
за персонала на отделението, като гарантират оси-
гуряване на качество на услугите в системата на 
здравеопазване.10,11,12,13

Цел

Целта на проучването е да се потърсят възмож-
ности за оптимизиране процесите на приготвяне 
и прилагане на радиофармацевтици в клиничната 
практика в България чрез участието на клиничен 
фармацевт в мултидисциплинарния екип от спе-
циалисти в отделенията по Нуклеарна медицина.

Материали и методи

Проучени са литературни източници по клю-
чови думи: радиофармацевтици, клиничен фарма-
цевт, нуклеарна медицина, добри практики, нацио-
нален стандарт по нуклеарна медицина от науч-
ните бази данни: Scopus, Medline, Google Scholar, 
Springer, Embase и др.

Извършен е анализ на действащото законода-
телство в Република България, което регламен-
тира извършването на дейности с радиоактивни 
лекарствени продукти, радиофармацевтици, ради-
онуклидни генератори, китове и радионуклидни 
прекурсори, както и регулацията на обучението на 
специалисти, участващи в тези дейности.

Резултати и дискусия

ЗАКОНОДАТЕЛНА СРЕДА В РЕПУБЛИ-
КА БЪЛГАРИЯ, РЕГЛАМЕНТИРАЩА ВЪЗ-
МОЖНОСТИТЕ ЗА РАБОТА С РАДИОФАРМА-
ЦЕВТИЦИ

В нашата страна приготвянето, използването и 
прилагането на РФ се извършва съгласно Медицин-
ски стандарт по нуклеарна медицина (НМ), утвър-
ден от Министъра на здравеопазването с Наредба 
№11 от 30.06.2014 г. Съгласно стандарта, оказване 
на медицинска помощ по медицинската специал-
ност НМ се осъществява в структури по НМ от 
второ и трето ниво на компетентност. РФ трябва 
да се приемат, използват и прилагат единствено от 
упълномощени лица в специално предназначена 
клинична обстановка. Тяхното получаване, съх-
ранение, използване, пренасяне и изхвърляне са 
предмет на регулация и/или съответни лицензии 
от компетентните официални организации.

За провеждането на нуклеарно медицински ди-
агностични и лечебни процедури се изисква поне 
един медицински физик/инженер и препоръчител-
но един радиохимик, биолог или магистър-фар-
мацевт. Маркирането на радиофармацевтиците и 
техният качествен контрол трябва да се провеждат 
от радиохимици или друг медицински специалист, 
преминал специализирано обучение от системата 
на следдипломното обучение и със съответен сер-
тификат за извършване на тази дейност. Работещи-
те в тях могат да извършват допълнително консул-
тативна, преподавателска и научноизследователска 
дейност.

Съгласно стандарта, процедурите по прилага-
нето на РФ следва да се извършват по такъв начин, 
че да се минимизира риска както от заразяване 
на лекарствения продукт, така и от облъчване на 
операторите. Задължително е да е налице подхо-
дяща предпазна екипировка. Всички неизползва-
ни РФЛП или отпадъци следва да се депонират и 
третират в съответствие с местните законодателни 
изисквания.

Относно компетентността и професионалната 
отговорност на магистър-фармацевтите при из-
вършване на дейности с РФ, към момента, няма 
ясно разписани правила и условия, по които магис-
тър-фармацевтите да се включат в тези процеси.

От друга страна с влизането в сила на Наред-
ба за изменение и допълнение на Наредба №28 
от 9.12.2008 г. в лечебните заведения за болнична 
помощ с над 400 легла за активно лечение или в 
които има разкрити най-малко 10 клиники/отделе-
ния с легла, както и в лечебни заведения, които из-
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вършват дейности по медицинска онкология и/или 
клинична хематология, работи най-малко един ма-
гистър-фармацевт с придобита специалност „Кли-
нична фармация“ или със специализация по „Кли-
нична фармация“. Клиничният фармацевт съдейст-
ва при осъществяване на дейностите по назначава-
нето и приготвянето на лекарствените продукти, в 
съответствие с Правилата за добра фармацевтична 
практика, приети съгласно чл. 5, т. 3 ЗСОМФ.

Съгласно Правилата за добра фармацевтична 
практика магистър-фармацевтите от лечебното за-
ведение участват в съвместното, мултидисципли-
нарно вземане на решения за лечението на паци-
ентите, като задължително извършват проверка на 
предписанията във връзка с изискванията, заложе-
ни в Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарствени продукти. 
Неразделна част от лечебния процес е осигурява-
нето и предоставянето на информация на пациен-
тите и техните близки относно възможностите за 
проследяване на лекарствената терапия и употре-
бата на лекарствени продукти след изписване от 
лечебното заведение, която трябва да е формулира-
на по разбираем начин.

От компетентността на клиничния фармацевт е 
предоставянето на информация относно използва-
нето на лекарствените продукти според показания-
та в одобрената при разрешаването им за употреба 
кратката характеристика на продукта. Също така 
следва да извършва проверка за потенциални ле-
карствени взаимодействия и нежелани лекарстве-
ни реакции и да информира и предоставя съвети 
как те да бъдат избегнати или ако това не е въз-
можно да информира пациента какви действия да 
предприеме при проявата им.

От гореизложеното може да се заключи, че 
липсват ясно дефинирани правила за участието на 
магистър-фармацевт в процесите по приготвяне, 
съхранение, дозиране, консултиране и отпускане 
за употреба на РФЛП. Същевременно, в потенциа-
ла на клиничния фармацевт е да вземе участие в 
тези дейности, което следва да се предшества от 
адекватна подготовка и обучение.

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С РАДИОФАРМА-
ЦЕВТИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Съгласно Медицинския стандарт по Нуклеарна 
медицина, утвърден с Наредба №11/2014, маркира-
нето на радиофармацевтиците и техният качествен 
контрол се провеждат от радиохимици или друг 
медицински специалист (магистър-фармацевт), 
преминал специализирано обучение от системата 

на следдипломното обучение и със съответен сер-
тификат за извършване на тази дейност.

Според номенклатурата на специалностите в 
системата на здравеопазването, определена с На-
редба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на спе-
циалност в системата на здравеопазването, специ-
алност „Радиобиология” е предназначена за лица 
с висше немедицинско образование и квалифика-
ция в областта на биологическите, химическите, 
физическите науки, биотехнологиите и генното и 
клетъчното инженерство, а специалност „Меди-
цинска радиологична физика” – за лица с квали-
фикация в областта на физическите и инженерните 
науки. В Софийски университет „Свети Климент 
Охридски” се предлага обучение по магистърската 
програма „Ядрена химия – радиохимия и радио-
екология”, която може да бъде следвана от широк 
кръг специалисти с бакалавърска или магистърска 
степен по химия, химични технологии, химия, фи-
зика и биология.14

Следователно, посочените специалности не са 
предназначени за следдипломно обучение на ма-
гистър-фармацевти.

Към момента, специалностите за лица с про-
фесионална квалификация „магистър-фармацевт”, 
а именно: клинична фармация, клинична химия, 
анализ на лекарствените продукти, биохимия, бол-
нична фармация, лечебни растения и фитофарма-
цевтични продукти, организация и икономика на 
дистрибуторската и аптечната практика, органи-
зация и икономика на фармацевтичното производ-
ство, технология на лекарствата с биофармация, 
токсикология и токсикологичен анализ, фармако-
логия и фармакотерапия не включват задълбочено 
обучение и подготовка за работа с радиофарма-
цевтици.

В нашата страна, обучение на магистър-фарма-
цевти по „Синтез на радиофармацевтични проду-
кти и БАВ за диагностика и лечение” е било вклю-
чено като свободно избираема дисциплина през 
курса на обучение, единствено в магистърската 
програма на Фармацевтичен факултет при Меди-
цински университет – гр. София, но към момента 
няма данни такова да се провежда.

От друга перспектива, в Иновационната стра-
тегия за интелигентна специализация на Републи-
ка България за периода 2014-2020 година, разрабо-
тена от Министерството на икономиката и приета с 
Решение на МС №857 от 03.11.2015 г., са посочени 
девет проекта, по които има готовност за изграж-
дане и имат стратегическо значение за България. 
На база на извършената международна експертна 
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оценка по зададени критерии, като национално 
значима инфраструктура, е предложено изгражда-
нето на Национален Циклотронен Център – инфра-
структура за научно-приложни изследвания и ино-
вации с образователни функции в областите НМ, 
ядрена физика, ядрена енергетика, радиохимия, 
радиофармация, ускорителна техника, и централи-
зирана радиофармация за производство на PET ра-
диофармацевтици за нуждите на НМ.15 Проектът за 
изграждането на Национален Циклотронен Център 
към БАН е започнал през 2012 г., като е финанси-
ран от Американския департамент по енергетика, 
от АЕЦ «Козлодуй и от Министерството на образо-
ванието и науката. След като циклотронът започне 
да функционира ще може да произвежда изотопи 
(18F-FDG), необходими за работата на PET-скене-
рите, с които се прави ранна диагностика на раз-
лични видове рак. В този център с циклотрон ще 
могат да работят български докторанти и учени, 
както и ново поколение от модерни специалисти в 
медицината, свързани с онкологичните заболява-
ния. 16

Към момента в нашата страна функционират 
два циклотрона за синтез на радиоактивни изото-
пи: в УМБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна и в 
УМБАЛ „Александровска” ЕАД, гр. София, в кои-
то се синтезира 18-FDG, необходима за нуждите на 
посочените лечебни заведения.

РОЛЯ НА КЛИНИЧНИЯ ФАРМАЦЕВТ 
ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА 
РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ В КЛИНИЧНАТА 
ПРАКТИКА.

Всички РФЛП крият потенциален риск от ле-
карствени взаимодействия (ЛВ) и нежелани лекар-
ствени реакции (НЛР)17. Познавайки характерис-
тиките на лекарствените продукти и на радиоак-
тивните ЛП, клиничните фармацевти имат изклю-
чително важно място в терапевтичния или диагно-
стичен процес както за избягването на посочените 
рискове, така и за консултиране на пациента какво 
поведение да има, ако нежеланите събития не мо-
гат да бъдат избегнати и/или са настъпили.

Потенциални лекарствени взаимодействия с 
радиофармацевтични лекарствени продукти са 
промени в биологично разпределение на РФЛП 
във физиологичните компартименти, променена 
абсорбция, ускорено елиминиране, фармаколо-
гични, фармацевтични и/или токсикологични вза-
имодействия. Някои РФЛП могат да удължат или 
намалят натрупването им в таргетните органи и да 

повлияят диагностичните или терапевтични резул-
тати.

За постигане на оптимизация на терапията на 
пациентите с РФЛП, посочените лекарствени вза-
имодействия следва да бъдат подходящо следени 
и контролирани, а при наличие на рискове от НЛР 
или компрометиране на терапията/диагностиката 
да бъдат предприети съответни мерки за избягва-
нето или минимизирането им.

Изводи

Необходимо е да се активизира участието на 
магистър-фармацевт при прилагането на радиоак-
тивни лекарствени продукти, радионуклидни гене-
ратори, китове и радионуклидни прекурсори в кли-
ничната практика, което е заложено като изискване 
в Медицинския стандарт по Нуклеарна медицина.

Към настоящия момент, в Република България 
не е предвидено следдипломно обучение за магис-
тър-фармацевти, което да ги подготви за работа с 
радиоактивни лекарствени продукти, радионук-
лидни генератори, китове и радионуклидни пре-
курсори.

По отношение на лекарствените взаимодейст-
вия при прилагане на РФЛП, от компетенциите на 
клиничния фармацевт е да прецени риска от поява 
на потенциални фармакологични, фармацевтич-
ни и токсични взаимодействия, поради което той 
може да съдейства за оптимизиране на лекарстве-
ната терапия.

Клиничният фармацевт също така може да има 
значима роля в процеса на мониторинг на фармако-
кинетичните показатели на РФЛП и за постигането 
на максимално ефективна терапия при най-ниска 
токсичност за пациентите.

Заключение

Участието на клиничен фармацевт при пригот-
вянето и приложението на радиоактивни лекар-
ствени продукти, радионуклидни генератори, ки-
тове и радионуклидни прекурсори би могло да съз-
даде реална възможност за оптимизиране на тези 
процеси, както и подобряване на терапевтичните 
и диагностични резултати за пациента в клинична 
среда.
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РЕЗЮМЕ
Въвеждането на електронни търгове за централизирано осигуряване на болничните ле-

чебни заведения с лекарствени продукти и медицински изделия е утвърдена практика, която 
успешно навлиза и в България. Идеята за създаване на специален орган за обществени поръч-
ки в сектор „Здравеопазване“ и използване на информационните технологии за оптимизиране 
процеса на доставка, се появява в резултат на анализирани дефекти и корупционни практики 
на пазара на медикаменти. Чрез електронната платформа се очаква да бъдат решени иконо-
мически, социални и етични проблеми при разходването на публичните средства в сектора на 
здравеопазването. Болничните фармацевти имат ключова за роля за преодоляване на предиз-
викателствата при стартиране на електронната система и постигането на конкурентен и 
ефективен пазар на лекарствени продукти у нас.

Ключови думи: електронен търг, електронно здравеопазване, пазар на лекарства 

ABSTRACT
The implementation of electronic tenders for centralized hospitals’ provision with medicines and medi-

cal devices is an established practice that successfully entered also in Bulgaria. The idea of setting up a 
special body for public procurement in the Healthcare sector and using information technology to optimize 
the delivery process arises as a result of analyzed defects and corrupt practices in the drug market. It is 
expected to solve economic, social and ethical problems in spending the public funds for health by using 
the electronic platform. Hospital pharmacists have a key role in overcoming the challenges of starting the 
electronic system and achieving a competitive and efficient market for medicines in our country.

Keywords: electronic tender, e-Health, medicinal products
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въведение 

Навлизането на новите технологии и Интер-
нет променя търговията както с традиционни про-
дукти, така и в сферата на специфичните, строго 
диференцирани стоки, в частност лекарствата и 
фармацевтичния пазар за тях. Може би първият 
документиран опит за изграждане на система за 
електронна търговия прави американската компа-
ния American Airlines съвместно с IBM, като през 
1960 година създават система за автоматизация на 
процедурата за резервиране на самолетни билети- 
т.нар. “Sabre” (Semi-Automatic Business Research 
Environment) (1). В началото на 60-те години на 20 
век в САЩ се активизира работата по подобни ав-
томатизирани системи за оптимизиране на процеса 
на управление на материалните запаси – предше-
ственици на появилите се 30 години по-късно ERP 
– системи – системи за планиране на ресурсите в 
индустриалните предприятия (2). Историята на 
електронната търговия преминава през автомати-
зиране на търговията с ценни книжа, електронизи-
ране на разплащанията, появата на Amazon – пър-
вият интернет магазин, и няколко месеца по-късно 
на популярния интернет аукцион eBay, които днес 
реализират милиарди долари годишен оборот (3). 
Започнали като локални, сега системите за елек-
тронна търговия продължават да се развиват, усъ-
вършенстват и навлизат все по-активно в икономи-
ката. Макар и не в подобни мащаби, дигитализира-
нето на икономическите отрасли и внедряването на 
информационни технологии у нас се развива уско-
рено през последните години. Електронизирането 
на здравеопазването в България е изведено като 
стратегически приоритет за развитието на сектора 
и стартирането на електронната система за достав-
ка на лекарствени продукти за болничните лечебни 
от  заведения е важен елемент от процеса (4). Този 
процес е и класически пример за непряка инвести-
ция в здравеопазването, а именно в система, която 
предоставя здраве, посредством оптимизиране на 
фармакотерапията и публичните разходи за нея (5).

Концепция за създаване на електронна плат-
форма за търговия с лекарствени продукти за 
нуждата на лечебните заведения е разработена от 
Министерството на здравеопазването съвместно с 
Центъра за превенция и противодействие на коруп-
цията и организираната престъпност /ЦППКОП/ 
на база извършените от тях анализи и  обобщените 
констатации за установените слаби места в сфера-
та на обществените поръчки в сектора на здравео-
пазването (6). В документа са предложени мерки 
и комплексни решения за предотвратяване на въз-

можността за създаване на корупционни практики 
при закупуването на лекарствени продукти за нуж-
дите на лечебните заведения в Република България, 
използващи обществен ресурс за осъществяване 
на дейността си. Цели се повишаване качеството, 
ефективността и икономичността на възлагане на 
обществени поръчки, осигуряване на публичност 
и прозрачност на процеса и създаване на условия 
за свободна и лоялна конкуренция.

В резултат от изработената Концепция и препо-
ръки към нея, на заседание на Министерски съвет 
на Република България на 9 юни 2015 г. е прието 
Постановление № 146 за създаване на Централен 
орган за възлагане на обществени поръчки в сек-
тор „Здравеопазване“(7). Обект на обществените 
поръчки са лекарствени продукти, заплащани от 
бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона 
за лечебните заведения и от бюджета на лечебните 
заведения с държавно и/или общинско участие по 
чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения - Прило-
жение № 2 на Позитивния лекарствен списък. Ор-
ганът за централизирано възлагане на обществени 
поръчки в сектор „Здравеопазване“, осъществява 
своята функция, чрез специално създадена интег-
рирана информационна система – „Онлайн плат-
форма за електронна търговия /електронен търг и 
електронен каталог/“. Регистрацията в електронна-
та платформа се инициира от лечебното заведение 
- то подава електронно заявление за регистрация 
до Министерство на здравеопазването (МЗ) и след 
проверка от компетентните структури в МЗ за съ-
ответствие с набор от критерии, получава одобре-
ние за регистрация (8). Системата е разположена 
в облачна структура и е достъпна чрез основните 
видове интернет браузъри, като осигурява високо 
ниво на сигурност при управление на данните, съ-
образно правата на достъп на всеки потребител. В 
регистрираните лечебни заведения, на болничните 
фармацевти са делегирани правата за работа със 
системата и върху тях пада отговорността за ефек-
тивността на доставката на лекарствени продукти 
и медицински изделия посредством електронния 
търг. 

Създаването на Централния орган се очаква да 
доведе до икономия на време, административен и 
финансов ресурс за болниците, както и до намаля-
ване на цените на лекарствените продукти поради 
големия обем и количества, които ще бъдат закупу-
вани. От друга страна, електронната платформа ще 
даде възможност за по-бърз и качествен отговор на 
нуждите на възложителите, за увеличаване на кон-
куренцията и постигане на по-изгодни условия за 
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възложителите в сектора. Интегрирането на плат-
формата със съществуващите електронни регистри 
ще допринесе в значителна степен и за ефективно-
то противопоставяне и недопускане на корупция в 
сектора (9).

В световната практика има различни подходи 
за покупката на лекарства като най-големи успехи 
при централизираното договаряне са постигнати в 
Дания и Великобритания. В Дания всички лекар-
ства за болничните заведения се закупуват центра-
лизирано от 2007 г. посредством публичната орга-
низация AMGROS, създадена през 1990 г. с цел ре-
ализиране на икономии. Статистиката им показва, 
че чрез централизираното възлагане се спестяват 
около 1,6 милиарда датски крони годишно (10).

Цел

Целта на настоящата статия е да открои най-
важните характеристики и значението на въвеж-
дането на електронната платформа за закупуване 
на лекарства в България. Анализът е направен от 
гледна точка на болницата и по-специално на ма-
гистър-фармацевтите работещи в аптеката в нея.

Материали и Методи

Приложен е исторически метод за описване на 
процеса на разработка и въвеждане на електронна-
та платформа за закупуване на лекарства в Бълга-
рия. Използвани са официално публикувани дан-
ни в интернет и в периодичната специализирана 
и научна литература. Направен е SWOT анализ за 
въвеждането на онлайн платформата за електронна 
търговия с лекарствени продукти в България.

резултати

Идеята за създаване на електронна платформа 
за закупуване на лекарства за болничните лечебни 
заведения в България се появява като резултат от 
изследване на търговията на едро в сектора и по-
стигнатите цени в този процес. При разработването 
на концепцията е извършен сравнителен анализ на 
реализирани подобни търгове в държави, членки 
на ЕС – Великобритания, Дания, Гърция и Кипър, 
както и обзор на възлагането в сектора в Норве-
гия, Словения, Швеция, Канада, Румъния и други. 
Анализиран е и опитът на Дания, където от 2007 
г. насам, всички лекарства за болничните лечебни 
заведения се закупуват централизирано. Създадена 
е специализирана публична организация, която ор-
ганизира онлайн търгове с тайно наддаване. Когато 

болниците подадат заявка за закупуване на опреде-
лен лекарствен продукт, съобщението се изпраща 
до всички търговци. Печели фирмата с най-ниска 
оферирана цена. 

В Гърция електронна платформа за закупува-
не на лекарствени продукти и медицински изделия 
съществува от 2011 г. През нея се осъществяват 
доставки на базата на обединени заявки от болни-
ците. По данни на Международния валутен фонд, 
обемите продажби на лекарства през централизи-
раната система нарастват ежегодно, като 3 години 
след старта й, 45% от всички доставки в страна-
та са извършвани през платформата, а през 2015 
г. вече 60% от лекарствените продукти и меди-
цинските изделия за болничните заведения стават 
през нея (11). С въвеждане на системата, Гръцката 
здравна комисия за доставки (EPY) -  специализи-
рания орган, натоварен с възлагане на обществени 
поръчки в здравеопазването в страната, и Нацио-
налния център за медицински технологии на Гър-
ция, си поставят за цел да бъдат намалени разходи-
те по обществените поръчки за лекарства, да бъде 
ускорено времето за плащане (преди въвеждане 
на електронния търг средното време е над три го-
дини) и да бъде подобрено управлението на дос-
тавките, като се използват възможности за единно 
(консолидирано) офериране, прехвърляне на коли-
чества медикаменти и медицински изделия от една 
болница в друга, въвеждане на мониторинг на ле-
карствата с изтичащ срок на годност и т.н. (12). В 
централизираната система поръчките се въвеждат 
на ниво болница (медицински отдел, болнична ап-
тека), прехвърлят се автоматично към съответната 
регионална здравна администрация, която обоб-
щава и предава исканията на лечебните заведения 
под нейната юрисдикция към специализирания 
централен орган за доставки. През електронната 
платформа се извършват доставки на над 18 хиля-
ди лекарствени продукти и медицински изделия. 

В България до 2011 г. Министерство на здраве-
опазването е провеждало централизирано достав-
ки на лекарства за болничните лечебни заведения 
(13). Такъв вид договаряне е позволявал икономии 
от мащаба и доставка на медикаменти на по-ниска 
цена, заради големите количества. Впоследствие 
болниците започват сами да възлагат обществени 
поръчки, което ги поставя в неизгодна позиция при 
договаряне на цена, както и създава пречки по от-
ношение на свободната конкуренция, ограничавай-
ки участието на по-голям брой търговци на едро и 
допускайки картелни споразумения и дъмпингови 
цени. 
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В развитата концепция, ЦППКОП е извършил 
анализи на правната уредба в действащото българ-
ско и европейско законодателство в сектор „Здра-
веопазване“, както и преглед, обзор и анализ на 
Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент 
(ЕП) (14) и на Съвета от 26.02.2014 г. за общест-
вените поръчки. Действащият към онзи момент 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) предвижда 
в чл.8а, ал.1, възможност възложителите да могат 
да получават доставки или услуги от или чрез цен-
трален орган за обществени поръчки, който да има 
правата и задълженията на възложител относно 
провеждането на процедури и сключването и из-
пълнението на договори или рамкови споразуме-
ния за нуждите на други възложители (15). Чл. 16в 
от ЗОП допуска използването на електронен търг 
за определяне на изпълнител, когато са изпълнени 
определени изисквания на закона и тъй като ле-
карствените продукти – предмет на поръчката – са 
стандартизирани, са налице условията за прила-
гане на по-горе цитираната правна норма относно 
електронния каталог. Същевременно се поддържат 
електронни регистри на всички лечебни заведе-
ния, включително болничните такива (по Закона за 
лечебните заведения), на търговците на едро с ле-
карствени продукти (съгласно Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина) и списъци 
с лекарствени продукти, обновявани на всеки две 
седмици от Националния съвет по цени и реим-
бурсиране на лекарствените продукти, които са на-
деждна база за създаване на стандартизирана сис-
тема за доставки. Създаването на централизиран 
орган за възлагане на обществени поръчки в сек-
тора на здравеопазването с електронна платформа 
за търговия онлайн на медикаменти съответства 
на целите, заложени в националните и секторните 
стратегически документи.

Централен орган за възлагане на обществени 
поръчки в сектор Здравеопазване (ЦОВОПСЗ) е 
министъра на здравеопазването (16). Той може да 
бъде подпомаган при изпълнение на правомощи-
ята си от специализирано звено в Министерство 
на здравеопазването за провеждане обществени 
поръчки по реда на ЗОП за нуждите на целевите 
групи (възложители - лечебните заведения за бол-
нична помощ, съгласно чл.9 от ЗЛЗ, в качеството 
на публично- правни организации, по смисъла на 
ЗОП и обединенията от субектите по т. 3 от ЗОП, 
и изпълнители - всички търговци, получили разре-
шение за търговия на едро с лекарствени продукти 
на територията на страната). ЦОВОПСЗ извършва 
дейността си при спазването на ЗОП, подзаконови-

те нормативни актове по прилагането му, както и 
на приложимото законодателство на Европейския 
съюз в тази област.

ЦОВОПСЗ организира процедурите за сключ-
ване на рамкови споразумения след определяне на 
потребностите на възложителите, определя кри-
териите за подбор и изготвяне на документация 
за участие по рамковите споразумения, провежда 
процедури за възлагане на обществени поръчки, 
контролира изпълнението на рамковите споразу-
мения по отношение на спазването на условията 
на тези споразумения - цени, количества, срокове 
за изпълнение и други. Във функциите му също се 
включва събиране на необходимите данни в база 
данни за мониторинг, извършване на статистика, 
анализи и прогнози и /или пазарни проучвания във 
връзка с възлаганите поръчки на лекарствените 
продукти.  ЦВОПСЗ провежда и мини процедури 
по сключеното рамково споразумение чрез използ-
ване на електронната платформа за закупуване на 
лекарства. 

Специално създадената „Онлайн платформа за 
електронна търговия (електронен търг и електро-
нен каталог)“ интегрира в обща информационна 
система съществуващите вече електронни регис-
три - регистъра на болничните лечебни заведе-
ния, получили разрешение за лечебна дейност и 
вписани в Министерството на здравеопазването 
(МЗ), съгласно чл.49, ал.1 от Закона за лечебните 
заведения (ЗЛЗ), регистъра на търговците на едро, 
получили разрешение за търговия на едро с лекар-
ствени продукти, воден в Изпълнителната агенция 
по лекарствата, съгласно чл.19, ал.1, т.4 от Закона 
за лекарствените продукти в хуманната медицина 
(ЗЛПХМ) и номенклатурните списъци (Приложе-
ния 1, 2, 3 и 4) на 3463 броя лекарствени продукти, 
вписани в Позитивния лекарствен списък (ПЛС), 
публикуван на страницата на Националния съвет 
по цени и реимбурсиране на ЛП (НСЦРЛП). Сис-
темата е разположена в облачна структура, уеб 
базирана и е достъпна чрез основните видове ин-
тернет браузъри. Осигурява управление на достъ-
па до данните с необходимото ниво на сигурност 
и предоставящо възможност за работа с тях от 
всеки потребител, съобразно правилата за достъп. 
Достъпът до разположените в облака софтуерен 
продукт и използвани от него данни се управляват 
единствено от системните администратори на въз-
ложителя, които могат да определят участници в 
процеса и да им предоставят права за работа с про-
дукта. Електронната платформа осигурява защита 
на данните, като създава второ тяхно копие в реал-
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но време, в точка от облачната структура независи-
ма от работещата в момента инстанция. Осигурено 
е високо ниво на защита от неправомерен достъп 
до данните включително срещу пиратски софту-
ери. Системата позволява едновременна работа на 
не по-малко от 5000 потребители, с възможност за 
увеличаване на техния брой, при необходимост до 
10 000. Използването при разработката софтуерно 
и техническо решение позволяват функционални и 
параметрични подобрения на системата при про-
мяна на нормативната уредба. Системата разпола-
га с функционалност за генериране и извличане на 
статистически резултати и справки от избрани от 
възложителя стойности в достъпни формати (.pdf, 
.doc, .xls, .csv, .gpeg и други), които да бъдат използ-
вани за изготвяне на анализи и прогнози, изчисле-
ния и съпоставки по различни критерии, зададени 
като параметри на обявяваните процедури. Систе-
мата осигурява електронни форми за обявяване на 
търгове, решения, протоколи, договори, поръчки, 
планове за доставка и др. Поддържа архив с ре-
гламентиран достъп на приключилите процедури 
и сключените договори и позволява извличане на 
статистическа информация, както върху активните 
в момента данни, така и върху обединението от ак-
тивни и архивни данни. 

Електронната система осигурява публичност и 
прозрачност на процедурите като позволява в ре-
ално време да бъдат регистрирани действията на 
потребителите в платформата, обявените оферти, 
класирания, сключването на договорите и достав-
ките, съгласно предварително определените усло-
вия за всеки един от участниците, заедно с техните 
електронен подпис и времеви маркери. Тези две 
услуги са осигурени от сертифициран доставчик. 

Системата позволява воденето на системен днев-
ник за завършването на всички операции от всички 
регистрирани в системата потребители, независи-
мо от нивото им на достъп. Осигурена е 24/7 на-
личност на предлаганите от софтуерния продукт 
услуги. За достигане на това ниво на устойчивост, 
са използвани съответните технически решения, 
които позволяват използвания софтуер да работи 
в облак, да работи с поне три инсталации на про-
дукта, разположени в различни и независими точ-
ки на облака и да осигурява автоматична подмяна 
на една или повече отпаднали функции от една от 
инсталациите със същите функции на някоя от ос-
таналите инстанции на продукта. Системата оси-
гурява стандартни интерфейси (web services) за 
изграждане на връзки за обмен на данни с други 
системи (на купувачите, продавачите, контролните 
органи, публични регистри и др.).

Регистрацията в електронната платформа се 
инициира от лечебното заведение. То подава елек-
тронно заявление за регистрация до Министерство 
на здравеопазването (17). След извършване на про-
верка от компетентните структури в МЗ, относно 
заложените в нормативната база критерии по от-
ношение на структурата на лечебното заведение и 
функцията му на възложител по смисъла на ЗОП, 
администратора на електронната платформа дава 
одобрение за регистрация.

При реалното стартиране на работата на плат-
формата, в етапа на обявената процедура по съ-
биране на заявки за необходимите на лечебните 
заведения количества лекарствени продукти за 
нуждите им за периода 2017-2018 г. е установено, 
че обобщените заявки съдържат количества лекар-
ствени продукти от 763 международни непатент-

Силни страни Слаби страни
- непрекъснат режим на работа
- по-ниски операционни разходи 
- по-голяма прозрачност
- възможност за участие на голям брой контрагенти 
- отпадане на посредници
- ускоряване на процеса
- бърза и ефективна обратна връзка
- постигане на ниски цени на лекарствата

- високи разходи за поддържка и актуализация на 
системата
- разходи за защита на данните
- изисква специализиран екип с ключови умения и 
компетентности

Възможности Заплахи
- улеснено добавяне на нови лекарствени продукти
- улеснено включване на нови потребители
- осигурява достъп до данни за прогнозирането на нуж-
дите на пазара
- реализиране на икономии от мащаба

- заплаха от срив следствие на кибер атаки
- изисква непрекъснато обновяване на системите за 
защита на данните
- риск от ниска мотивация на участниците

SWOT анализ



Светлана Гълева, Орлин Недев, Евгени Григоров18

ни наименования (INN) на обща стойност над 1,3 
млрд. лева.

дискусия

Изследването показва, че при разработване на 
концепцията за създаване на  Централен орган за 
възлагане на обществени поръчки в сектор Здраве-
опазване и дигитализиране на процеса на снабдя-
ване на болниците с лекарства, е проучен опита на 
10 европейски държави и различните им подходи. 
Избрано е решение, което в най-голяма степен съ-
ответства на условията у нас и е в синхрон с до-
брите практики в управлението на лекарствените 
доставки. Стандартизирането и автоматизирането 
на процедурите по съставяне и изпълнение на заяв-
ка за лекарствени продукти и медицински изделия, 
позволява съществено ускоряване на етапите, на-
маляване на разходите за всички участници и по-
стигане на по-добра икономическа ефективност на 
процеса. Същевременно, консолидираните заявки 
предполагат по-големи обеми на медикаменти и 
съответно постигане на по-ниска цена и по-малък 
разход за болничните лечебни заведения. Реализи-
рат се намалени крайни цени и в резултат от тър-
говските отстъпки, предоставени от доставчиците. 
Възможностите за анализ и прогнозиране на паза-
ра чрез данните за вида и количествата лекарства, 
търгувани през платформата, има важно значение 
за стратегическото планиране и управление в здра-
веопазването. 

заключение

Развитието на електронно здравеопазване в 
България е ключов приоритет в управлението на 
сектора. Дигитализацията преминава през внед-
ряване на информационни системи, които да ин-
тегрират данни и ресурси и да оптимизират проце-
сите в здравеопазването. 

Онлайн платформата за електронна търговия 
с лекарствени продукти и медицински изделия за 
болниците е важен елемент от информационната 
инфраструктура и стъпка към създаване на по-про-
зрачна и ефективна здравна система. В периода 
на внедряване и адаптиране, силната мотивация и 
ангажираност на болничните фармацевти е от ос-
новно значение за успешната работа на системата 
и нейното непрекъснато подобряване. 
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РЕЗЮМЕ
Целта на изследването е чрез анализ на публикувани данни от оценки на здравни технологии 

за лечение на плакатен псориазис (ПП), проведени в други страни, да се моделират разходите и 
здравните ползи на ixekizumab в сравнение с терапевтичните алтернативи, използвани в бъл-
гарската клинична практика. Косвеното сравнение чрез мрежов метаанализ включва ixekizumab, 
secukinumab, ustekinumab, adalimumab, etanercept, infliximab. Използваният икономически анализ е 
разход-полезност. Проучването стига до извода, че Ixekizumab е разходно ефективна терапия 
за лечение на пациенти с плакатен псориазис, след неуспех със стандартна терапия в Бълга-
рия, в сравнение с ustekinumab, adalimumab и infliximab.

Ключови думи: плкатен псориазис, ixekizumab, анализ разход/полезност, разходна ефективност

ABSTRACT
The aim of the study is to analyze the published data from health technology assessments for the 

treatment of plaque psoriasis (PS) conducted in other countries to model the costs and health benefits of 
ixekizumab compared to the therapeutic alternatives used in Bulgarian clinical practice. Indirect comparison 
through network meta-analysis includes ixekizumab, secukinumab, ustekinumab, adalimumab, etanercept, 
infliximab. The economic analysis used is cost-utility. The study concludes that Ixekizumab is a cost-effective 
treatment for patients with plaque psoriasis after failure with standard therapy in Bulgaria compared to 
ustekinumab, adalimumab and infliximab.

Keywords: plaque psoriasis, ixekizumab, cost-utility, analysis, cost effectiveness
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въведение

Плакатният псориазис (ПП) е генетично забо-
ляване, което се активизира от фактори на околна-
та среда. Симптомите обикновено се обострят през 
зимата, както и от приема на някои лекарствени 
продукти, като бета-блокери и нестероидни проти-
вовъзпалителни средства (НПВС).

ПП засяга между 2% и 4% от населението. Ско-
ростта на развитие на заболяването варира в зави-
симост от възрастта, пола, региона, етническата 
принадлежност и комбинация от екологични и ге-
нетични фактори, които се считат, че са отговорни 
за различията в прогресирането на ПП [1].

Заболяването може да възникне във всяка въз-
растова група, въпреки че най-често се появява за 
първи път на възраст между 15 и 25 години. При-
близително една трета от пациентите с псориазис 
са диагностицирани преди 20-годишната си въз-
раст. ПП засяга еднакво и двата пола [2].

Хората с възпалително заболяване на червата, 
като болест на Крон или улцерозен колит, са изло-
жени на повишен риск от развитие на ПП. Псори-
азисът е по-често разпространен в северните стра-
ни, като популацията от бял европейски произход 
е с по-висок риск от развитие на заболяването в 
сравнение с афроамериканската популация [3].

Систематичен преглед на глобалните епиде-
миологични данни за разпространението и забо-
ляемостта от псориазис, който обхваща 53 научни 
изследвания, показва, че разпространението при 
деца варира от 0% (Тайван) до 2,1% (Италия), а 
при възрастни – от 0,91% (САЩ) до 8,5% (Норве-
гия) [1]. Болестността в България е приблизително 
2-2,5% от населението.

Оценката на заболяемостта при възрастни па-
циенти в световен мащаб също варира значително 
от 78,9%/100 000 човекогодини (САЩ) до 230/100 
000 човекогодини (Италия). Тези данни потвърж-
дават, че появата на псориазис варира в зависимост 
от възрастта и географския регион, като по-често 
се среща в страни, по-отдалечени от екватора. Да-
нните също варират по отношение на демограф-
ските характеристики на целевата популация [1].

Проучванията върху разпространението и за-
боляемостта от псориазис са допринесли за по-
доброто разбиране на тежестта на заболяването. 
Въпреки това са необходими последващи изслед-
вания, за да бъдат попълнени съществуващите 
пропуски в разбирането на епидемиологията на 
псориазиса и тенденциите на заболяемостта в те-
чение на времето.

Ixekizumab (IXE) е една от терапевтичните въз-
можности за лечение на ПП. Представлява IgG4 
моноклонално антитяло, което се свързва с висок 
афинитет (< 3pM) и специфичност към интерлев-
кин 17А (IL-17A, IL-7A/F) [5]. Повишените кон-
центрации на IL-17A участват в патогенезата на 
псориазиса чрез повишаване на пролиферацията и 
активирането на кератиноцитите. Неутрализиране-
то на IL-17A от IXE потиска тези механизми. IXE 
не се свързва с лигандите – IL-17B, IL-17C, IL-17D, 
IL-17E или IL-17F [4].

IXE е предназначен за лечение на умерено те-
жък до тежък ПП при възрастни пациенти, които 
са подходящи за системна терапия.

Цел на изследването

Идентифициране и анализ на публикувани 
данни от оценки на здравни технологии за лечение 
на ПП, проведени в други страни. Моделиране на 
разходите и здравните ползи на IXE в сравнение с 
терапевтичните алтернативи, използвани в българ-
ската клинична практика за лечение на ПП. 

Косвено сравнение на терапевтичните алтерна-
тиви за лечение на ПП относно терапевтична ефи-
касност и разходна ефективност.

Материал и Методи 

Проведено е литературно търсене на публи-
кувани данни от оценки на здравни технологии за 
лечение на ПП, което обхваща периода 2007-2017 
г. Идентифицираните съотносими данни са използ-
вани за мрежов метаанализ с цел установяване на 
сравнителната разходна ефективност на алтерна-
тивните терапии за целевата група пациенти. В 
мрежовият метаанализ са включени и моделирани-
те данни за здравни ползи и разходи на IXE в срав-
нение с терапевтичните алтернативи в България. 
Използван е модел на Марков с четири здравни 
състояния (терапевтичен отговор PASI ³ 75, тера-
певтичен отговор 50 £ PASI < 75, липса на задо-
волителен терапевтичен отговор и абсорбиращо 
състояние смърт). Времевият хоризонт на модела 
е доживотен. Разходите и ползите са дисконтирани 
с 5% годишно. Избраната перспектива е здравна и 
гледна точка на платеца. Косвеното сравнение чрез 
мрежов метаанализ включва IXE, secukinumab 
(SEC), ustekinumab (UST), adalimumab (ADA), 
etanercept (ETA), infliximab (INF). Използваният 
икономически анализ е разход/полезност (cost-
utility analysis – CUA).
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резултати

Литературното търсене в базите данни 
MEDLINE, EMBASE, Cochrane library установи 10 
съотносими анализа разход/ефективност на здрав-
ните технологии за лечение на ПП. 

Основните параметри са представени в табл. 1.

Елементите на приложеният модел за прогно-
зиране на данните за разходи и ползи от използва-
нето на IXE в българската клинична практика са 
представени в табл. 2. 

Входящите данни в модела са резултатите за 
ефикасност и безопасност, получени от много-
центровите рандомизирани контролирани кли-

Автор, 
година Страна Целева 

популация Основни параметри Алтернативни 
терапии ∆ QALY ∆ costs ICER

E. 
Johansson  
et al.  
2016 [6]

Велико- 
британия

ПП след 
SoC
PAS ≥ 10,
DLQI > 10

Перспектива: здравна, 
платец 
Разходи: преки здравни 
Времеви хоризонт: до 
живот 
Дисконтиране: 3,5% 
Моделиране: Модел на 
Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

IXE vs. SEC +0,03 –£943 IXE доминира

A. Lee et 
al., 2015 [7] Канада ПП след 

SoC

Перспектива: здравна, 
платец 
Разходи: преки здравни 
Времеви хоризонт: до 
живот 
Дисконтиране: 5,0% 
Моделиране: Модел на 
Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

SEC vs. SoC +0,675 + $58 974 $87 368/QALY

A. D’Ausilio  
et al., 2015 
[8]

Италия ПП след 
SoC

Перспектива: здравна, 
платец 
Разходи: преки здравни 
Времеви хоризонт: 10 
години 
Дисконтиране: 3,0% 
Моделиране:  
Модел на Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

SEC vs. SoC +0,82 +€34 265 €41 947/QALY
SEC vs. UST 
90 mg +0,35 +€469 €1322/QALY

SEC vs. UST 
45 mg +0,35 +€285 €811/QALY

SEC vs. ADA +0,45 +€10 396 €22 501/QALY

SEC vs. ETA +0,42 +€10 984 €26 081/QALY

SEC vs. INF +0,30 –€14 784 SEC доминира

J. Klimes et 
al., 2015 [9] Чехия ПП след 

SoC

Перспектива: здравна, 
платец 
Разходи: преки здравни 
Времеви хоризонт: 10 
години 
Дисконтиране: 3,0% 
Моделиране: Модел на 
Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

SEC vs. UST +0.05 –€90 SEC доминира

J. Ruano et 
al., 
2013 [10]

Испания ПП след 
SoC

Перспектива: обществена 
Разходи: преки и косвени 
Времеви хоризонт: 10 
години 
Дисконтиране: 5,0% 
Моделиране: Модел на 
Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

ETA vs. ADA
подобна 
терапевтична 
ефикасност

–€562 подобна стойност 
на ICER

Таблица 1 
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нични изпитвания UNCOVER-1, UNCOVER-2 и 
UNCOVER-3.

Моделираните резултати за разходна ефектив-
ност на IXE са включени в мрежов метаанализ, 
сравняващ данните за разходна ефективност на 
терапевтичните алтернативи в България към ап-
рил 2017 г. Структурата на мрежовия метаанализ е 
представена на фиг. 1.

Моделираните данни за здравни ползи от при-
ложението на алтернативни терапии за лечение 
на ПП в България са изразени в QALY (quality-
adjusted life year) и са представени в табл. 3.

В модела са включени разходите за лекарстве-
ни терапии IXE, SEC, UST, ADA, ETA, INF. Други 
болнични или извънболнични здравни разходи не 
са включени, защото те са идентични при различ-
ните лекарствени алтернативи, поради което са 

C. Knight. 
et al., 2012 
[11]

Швеция ПП след 
SoC

Перспектива: обществена 
Разходи: преки и косвени 
Времеви хоризонт: 10 
години 
Дисконтиране: 5,0% 
Моделиране: Модел на 
Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

ADA vs. ETA +0,18 +€29 667 €164 816/QALY

F. 
Spandonaro 
et al., 2014 
[12]

Италия ПП след 
SoC

Перспектива: здравна, 
платец 
Разходи: преки здравни 
Времеви хоризонт: 10 
години 
Дисконтиране: няма 
Моделиране: Модел на 
Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

ETA vs. SoC +0,469 +€12 129 €25 840/QALY

ADA vs. SoC +0,424 +€12 425 €29 289/QALY

IFN vs. SoC +0,146 +€22 252 €53 525/QALY

F. Riveres 
et al., 2014 
[13]

Бразилия ПП след 
SoC

Перспектива: здравна, 
платец 
Разходи: преки здравни 
Времеви хоризонт: 10 
години 
Дисконтиране: 5,0% 
Моделиране: Модел на 
Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

INF vs. ADA –0.337 +$10 391 ADA доминира

UST vs. ADA +0,0664 +$11 240 €152 350/QALY

ETA vs. ADA -0,0141 +$52 256 ADA доминира

X. Caporis 
et al., 2007 
[14]

Велико- 
британия

ПП след 
SoC

Перспектива: здравна, 
платец 
Разходи: преки здравни 
Времеви хоризонт: 10 
години 
Дисконтиране: 5,0% 
Моделиране: Модел на 
Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

ETA vs. SoC +0,088 +£1902 £21 250/QALY

IFN vs. SoC +0,072 +£1562 £28 353/QALY

F. Pan et al.,  
2011 [15] Канада ПП след 

SoC

Перспектива: здравна, 
платец 
Разходи: преки здравни 
Времеви хоризонт: 10 
години 
Дисконтиране: 5,0% 
Моделиране: Модел на 
Марков
Анализ на 
чувствителността: PSA

UST vs. ETA +0,42 –$2718 UST доминира

Забележка: IXE – ixekizumab; SEC – ceсukinumab; UST – ustekinumab; ADA – adalimumab; ETA – etanercept; INF – infliximab; 
SoC – standard of care; QALY – quality adjusted life year; ICER – incremental cost-effectiveness ratio; PSA – probabilistic sensitivity 

analysis; ПП – плакатен псориазис
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пренебрегнати за нуждите на настоящата оценка 
на здравната технология.

Разходите за сравняваните лекарствени тера-
пии (табл. 4) са изчислени на база регистрирани 
дозови режими и референтни цени в Позитивен 
лекарствен списък (ПЛС) в България към април 
2017г. Цените на лекарствените продукти, които не 
са включени в ПЛС, са представени от притежате-
лите на разрешението за употреба.

оБсъждане

Резултатите от анализа разход/полезност са 
представени като инкрементално съотношение на 
допълнителни разходи и здравни ползи на оценя-
ваната здравна технология IXE в сравнение с ал-
тернативните терапии за лечение на ПП. Данните 
са представени в табл.5.

IXE e разходно ефективна терапия за лечение 
на пациенти с ПП в България в сравнение с UST 
(ICER 23 092 лв./QALY), c ADA (ICER 36 800 лв./
QALY) и с INF (ICER 38 052 лв./QALY).

При провеждане на еднопосочен анализ на 
чувствителността с вариране на параметрите за 
разходи и ползи в доверителен интервал ± 20% 
около средната стойност на всеки параметър ре-
зултатите за ICER на IXE спрямо алтернативните 
терапии се запазват в границите на приемливата 
разходна ефективност.

Резултатите от настоящата оценка на здравната 
технология IXE се потвърждават от резултатите от 
оценките на същата здравна технология, проведе-
ни във Великобритания и Канада.

заключение

Ixekizumab е разходно ефективна терапия за ле-
чение на пациенти с плакатен псориазис, след не-
успех със стандартна терапия в България, в сравне-
ние с ustekinumab, adalimumab и infliximab.

Елементи на анализа Параметри
Сравнителна алтернатива SEC, UST, ADA, ETA, INF
Анализ на перспективата Перспектива на платеца НЗОК
Времеви хоризонт До живот
Метод на анализа CUA
Ползи за здравето QALY
Метод за личностна оценка на ползите за здравето EQ-5D, NRS score
Включване на производствени въздействия Не са приложими с избраната перспектива
Дисконтиране 5% годишно за разходите и ползите
Метод за оценка на несигурността PSA

Таблица 2. Основни елементи на приложения модел

Използвани съкращения: SEC – secukinumab, UST – ustekinumab, ADA – adalimumab, ETA – etanercept, INF – infliximab, НЗОК 
– Национална здравноосигурителна каса, CUA – cost/utility analysis, QALY – quality adjusted life year, EQ-5D – EuroQol-5 

Dimension, PSA – probabilistic sensitivity analysis.

Фиг. 1. Структура на мрежов метаанализ при пациенти с 
ПП в България, април 2017

Терапевтични алтернативи Δ QALY

IXE vs. SEC +0,03
IXE vs. UST +0,38
IXE vs. ADA +0,48
IXE vs. ETA +0,45
IXE vs. INF +0,33

Таблица 3. Сравнителна ефикасност на IXE спрямо терапев-
тични алтернативи за лечение на ПП
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Таблица 5. Δ QALY, Δ costs, ICER на алтернативните терапии за лечение на ПП в България, април 2017 г.

Използвани съкращения: IXE – ixekizumab, SEC – secukinumab, UST – ustekinumab, ADA – adalimumab, ETA – etanercept, INF – 
infliximab, QALY – quality adjusted life year
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РЕЗЮМЕ
Кожния Т-клетъчен лимфом е рядка хематологична Т-клетъчна неоплазия, която засяга 

сравнително малко пациенти. Това затруднява установяването на ефикасно терапевтично 
поведение. Хетерогенния характер на заболяването представлява диагностично 
предизвикателство, отнасящо се най-вече за кожната му проява, тъй като наподобява 
псориазис. C появата на маноклоналните антитела, като Алемтузумаб и нови фармацевтични 
форми на медикаменти, като липозомния доксорубицин, по-ефикасни терапевтични схеми за 
лечение на това състояние са вече на разположение.

Ключови думи: Лимфом, патогенеза, CTCL

ABSTRACT
Cutaneous T-cell Lymphoma is rare form of Lymphoma that affect a small patient population. The rarity 

of the disease is a major challenge in front of the successful treatment of that condition. The heterogeneity 
of the disease especially of its mucousis fungoides form makes the diagnosis and therefore the proper 
treatment very difficult, because it is widely mistaken, by the medical specialists around the world with 
psoriasis. With the emerging of monoclonal antibodies like Alemtuzumab and the new pharmaceutical 
liposomal form of medicines like Doxorubicin, new treatment regiments for that condition are now available.

Keywords: Lymphoma, pathogenesis, CTCL
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въведение

Първите данни за (CTCL), в частност за Sézary-
Syndrom (SS) са получени още през 1938 година от 
Сезари и Боувреин. В днешно време, под абревиа-
турата кожен Т-клетъчен лимфом попадат няколко 
подтипа неходжкинови лимфоми, които се срещат 
изключително рядко с честота: (0,6 на 100 000) от 
всички лимфоми. Всяка година в САЩ се откриват 
около 1000 нови случая, като средната възраст на 
пациентите страдащи от тази неоплазия е около 50 
години. При представителите на негроидната раса 
рискът да развият т-клетъчен лимфом е два пъти 
по-висок в сравнение с хората от бялата и азиатска 
раси. Мъжете също се оказва, че са 2,2 пъти по-
склонни към заболеваемост в сравнение с жените 
(1).

Кожният Т-клетъчен лимфом е съвкупност от 
хетерогенни лимфопролиферативни заболявания, 
които главно се проявяват като кожни метапла-
зии, чиито основен клетъчен състав е малигнени 
Т-лимфоцити. Разграничават се главно два подти-
па: бавно прогресиращ тип mycosis fungoides (MF), 
който се проявява като кожна форма и бързо прог-
ресиращ (Sézary syndrome - SS) - генерализирата 
форма на заболяването. (2)

Синдромът на Сезари е левкемичната бързо 
прогресираща форма на (CTCL). В изолирана от 
пациенти кръв могат да бъдат открити до 1000 
Sézary-клетки на милилитър. Teзи клетки предста-
вляват видоизменени T-хелперни лимфоцити. Със 
сигурност се  знае, че развитието и прогресията на 
заболяването е свързана с прекъсване  на нормал-
нaтa клетъчнa диференциация на Т-клетките и бло-
киране на проапоптотичните гени. В напредналите 
стадии на заболяването се наблюдава рязка смяна 
на цитокинния профил, харектерен за Т-хелпери от 
първи вид (TH1) към такъв характерен за Т-хелпе-
ри втори вид (TH2) (3).

 ●Недиференцираин CD4+ клетки --- стимул ---
>-Th1 или Тh2  ефекторни  клетки 

 ●Тh1 продуцират предимно (IL)-2 IFN-y, които  
задеистват имунен отговор спрямо  вътреклетъчни 
патогени; докато Th2 продуцират IL-4, IL-5, IL-6, 
IL-10, и IL-13, вземащи ключова роля в растежа и 
диференцирането на B клетките.

 ●  В литературата е описано, че IL12 благопри-
ятсва  преобразуването на Th1, a IL 4 на Тh2 oт не-
диференцираните CD4+ клетки. (4)

 ●Th1à IFN-yà макрофаги / Th2àIgE à 
мастоцитна дегенерация и  еозинофилна актива-
ция. 

 ●  Балансът между Тh1/ Th2  важен за опреде-
лянето на изхода от имунния отговор спрямо ин-
фекции и различни малигнени синдроми.     

Известно е, че TH2 продуцират интерлевкини 
(IL4, IL5 и IL6), които са от първостепенно зна-
чение за продукцията на антитела, матурацията и 
нормалната функцията на еозинофилните клетки. 
Това корелира с еозинофилията, хипергамаглобу-
линемията (високи нива на имуноглобулин Е) и по-
вишаване възприемчивостта към инфекции, често 
срещани при болните от CTCL (5).

За клиничната изява на  mycosis fungoides (MF) 
е характерно именно наличието на изменени нео-
пластични (ТH2) (CD 4+) лимфоцити, които мани-
фестират в кожата. Както беше споменато по-горе, 
тази форма на заболяването обикновено може да 
протече протрахирано т.е. с години да няма про-
мяна в състоянието на даден пациент. Туморните 
клетки са атипични лимфоцити със специфични 
суперспирализирани ядра подобни на „главен мо-
зък” (cerebri  form nuclei) (6).

МF се отличава с три стадия на протичане: 
премикотичен - наподобяващ дермална микоза;  
инфилтративен  стадий, при който се забеляз-
ват инфилтрации, подобни на големи псориа-
тични плаки (подобни на розетка) и третия ста-
дий - същинска туморна прогресия. Интересно 
е да се отбележи, че проби от пациенти с MF 
съдържат  почти зрели Тh1 лимфоцити, докато 
при такива с (SS) се наблюдават почти зрели 
Th2 клетки. Около 5% от всички болни с (MF) 
развиват синдром на Сезари (SS) (7).

Kлиничната картина на SS протича с метаста-
зиране на малигнени лимфоцити от тип Тh2 (CD 
8+) като разликата им спрямо нормалните Т-клет-

Фиг. 1. Хематопоеза (hematopoesis)
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ки е намалената или липсваща експресия на CD2+, 
CD3-, CD45RO+. Характернa е бързатa прогресия 
на болестта като могат да бъдат засегнати как-
то регионални, така и по-далечни лимфни възли. 
Състоянието на болните е тежко с генерализирана 
еритродермия и facies leonina (дължащa се на ин-
филтацията едновременно на епидермиса и дерма-
та на лицето) (Фиг. 2). Facies leonina е характерна 
находка за по- късния етап от заболяването. Начал-
ните симптоми са много сходни с кожна инфекция, 
причинена от Staphylococcus aureus - възпалителна 
дерматоза, от която много трудно се различават. 
Разликата се установява хистопатологично като 
при SS се наблюдават така наречените абцеси на 
Pautrier, които са сигурен белег за правилната ди-
агноза. Други симптоми са  още алопеция, керато-
дерма, неспецифични кожни лезии, атопичен дер-
матит и постепенна загуба на терморегулация. (5).

Независимо от множеството отчетени хромо-
зомни аберации транслокации и други хромозомни 
аномалии до този момент не се съобщава за нали-
чието на специфична хромозомна аномалия, която 
да е характерна за CTCL. Предполага се, че излга-
гането на радиация, работа в химическата индус-
трия или персистираща вирусна инфекция (Herpes 
simplex, Herpes zoster, HTLV1) могат да доведат до 
нарушаване на матурацията на Т- клетките (CD8+/

CD4+), като по този начин те се трансформират в 
малигнени Т-клетъчни клонове. Досега обаче при 
генерализираната форма на заболяването, вирус-
ни агенти не са изолирани. Някои ретроспективни  
проучвания сочат наличието на забавена алергич-
на реакция, отчетена с помощта на специфични 
тестове преди изявата на еритродермията при SS. 
За MF e характерно наличието на кожен лимфоци-
тен антиген (CLA), който регулира свързването на 
туморните клетки с Е-selectin, намиращ се в ендо-
тела на дермалните венули следвателно така спо-
мага за тяхното мигриране в кръвния ток. Други 
агенти като цитокини или други адхезионни моле-
кули като ICAM-1 може би са замесени по-скоро 
в прогресията, отколкото в началото на развитието 
на заболяването (7).

ТЕРАПИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Целта на терапията е постигане на пълна или 

поне частична ремисия на симптомите и при двата 
основни подвида на CTCL. Изходът от успешно-
то лечение е мултифакторно зависим като основно 
влияние оказват:

 − възрастта на пациента;
 − до каква степен са супресирани Т-хелперни-

те/супресурни клетки; 
 − наличието на вторични инфекции.
 −Лечението на SS се свежда до: 
 − PUVA (фотохимична терапия с UV A-лъче-

ние) или (TSEB) (тотално облъчване на кожата с 
ускорени електрони)

Други медикаменти, които намират приложе-
ние са: Chlorambucil, Prednisolone, (комбинацията 
между двата медикамента дава успех в около 20% 
от случаите).

Интравенозно приложение на Methotrexate в 
доза 5мг/кг телесна маса всяка седмица, последван 
от пероланото му приложение в доза 25-30 мг за пе-
риод от 23 месеца води до подобрение при 40% до 
50% от случаите. Съобщава се за постигане на бър-
зи, но кратки ремисии при болни лекувани с пури-
нови аналози.  За момента най-успешна се оказва 
терапията с 8-метоксипсорален прилаган интраве-
нозно, като по този начин се избягват страничните 
му ефекти per os. Лечението се провежда два дни 
всяка седмица в продължение на 4 седмици като се 
правят общо 6 цикъла на лечение.  Европейската 
организация за лечение на CTCL, сочи че моноте-
рапията с псорален плюс PUVA  дава положителен 
ефект при 50% от пациентите. Сравнително нов ме-
дикамент е Таrgetin (Bexarotene) – одобрен от FDA  
през 1999 за лечение на всички стадии на CTCL. 
Той принадлежи към фармакологичната група 

Фиг. 2. Facies leonina
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на ретиноидите. Те се отличават със специфичен 
ефект по отношение на ретиноидния рецептор X. 
Bexarotene взаимодейства с два рецептора: този на 
ретиноевата киселина (RАR) и посочения по–горе 
рецептор X (RXR). Това взаимодествие води до 
активиране на каспаза 3 и метаболизъм на PARP 
(cleavage) т.е до апоптоза. Терапията с Bexarotene 
e 300 мг/кг телесна маса е добре поносима от па-
циентите и води до над 50%-но повлияване. Лекар-
ството се характеризира с ниска миелотоскичност. 
Други странични ефекти са хипотиреоидизъм, по-
вишени нива на холестерол и триглицериди. (1)

Лечение на (МF)
Клинично се прилагат олеогели с Hydroxyurea, 

Carmustin (разтворени в 1% парафин). Така се по-
стигат до 80% ремисии, но честотата на вторичните 
неоплазии е много висока. Както при SS се изпоз-
ват PUVA и TSEB при своевременно поставена ди-
агноза. По-късните стадии на заболяването се тре-
тират с локални глюкокортикостероиди, IFN и сис-
темна химиотерапия. Eкспериментално се проучва 
възможността за използването на m-Tor киназните 
инхибитори Sirolimus, Everolimus като регулатори 
на автофагията в комбинация с класически алки-
лиращи агенти. Интерес представляват и хистон-
деацетилазните инхибитори - Vorinostat е показал 
известна активност спрямо MF и CTCL като цяло. 
Vorinostat не инхибира и не се метаболизира през 
чернодробната микрозомална система cytochrome 
P-450. Фаза II-клинични проучвания при пациенти 
със CTCL приемали Vorinostat показват значителна 
редукция на кожните лезии и прогресия на заболя-
ването (9).

Алемтузумаб е моноклонално антитяло,  което 
се произвежда в суспензионна култура от клетки 
на бозайници (Chinese Hamster Ovary - яйчник на 
китайски хамстер) в хранителна среда чрез ре-
комбинантна ДНК технология. Приложението му 
в схеми с гемцитабин и липозомен доксоробицин 
показват обещаващи резултати (10).

заключение

Все още етиологията на CTCL е плод на хипо-
тези и догадки. Главният въпрос е поради каква 
причина от хроничен възпалителен процес заболя-
ването еволюира до малигнените си  форми. Oс-
новна трудност пред медицинските специалисти е 
и изключителната рядкост на този не-ходкжкинов 
лимфом. Поради тази причина не  могат да се про-
ведат достатъчно клинични проучвания с пациен-
ти, страдащи както от mycosis fungoides така и от 
Sézary syndrome, които да хвърлят по-голяма ясно-

та върху етиологията, патогенезата и най-важното 
върху терапията на заболяването. Стандартните 
цитостатици и схеми на лечение не се увенчават с 
добри резултати затова използването на нови тера-
певтични опции в напредналите стадии на заболя-
ването е наложително.
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РЕЗЮМЕ
Нутригеномиката и нутригенетиката са нови направления в медицинските науки. Те се за-

нимават с изучаването на молекулните механизми, чрез които обикновените химически веще-
ства в диетата оказват влияние върху здравето и могат да модулират риска от развитие на 
заболяване при определен генетичен терен, включващ комбинации от вариации в няколко гена. 
През последните две десетилетия тези две дисциплини набират скорост, като в момента най-
много резултати са получени чрез изследване на определени генетични вариации – еднонуклео-
тидни полиморфизми (ЕНП), които са подходящ молекулярен инструмент за изследване на ро-
лята на храненето в човешкото здраве, болестите и идентифицирането на оптимална диета. 
Хранителните вещества и геномът взаимодействат чрез потискане / индуциране на генната 
експресия или чрез разликите в активността на рецептори, ензими и пр., участващи във важни 
метаболитни пътища, като по този начин повлияват концентрацията на циркулиращите ве-
щества и техните метаболити, както и способността на нутриентите да взаимодействат с 
отделните гени. Изясняването на тези механизми е от съществено значение за извършването 
на адекватна профилактика и повишаване ефективността от лечението при редица социално-
значими заболявания като диабет тип 2, затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания и някои 
видове рак. 

Ключови думи: нутригенетика, нутригеномика, социално-значими заболявания

ABSTRACT
Nutrigenomics and nutrigenetics are new fields in medical sciences. They are concerned with studying 

the molecular mechanisms by which numerous dietary chemicals affect health and can modulate the risk 
of developing a disease on a particular genetic site, including combinations of variations in several genes. 
Over the past two decades, these two disciplines have been gaining momentum, with the most results cur-
rently being obtained by examining certain genetic variations, the single nucleotide polymorphisms (SNPs), 
which are a powerful molecular tool for studying the role of nutrition in human health and management of 
optimal diet conditions. Different nutrients and genome interact by suppressing / inducing the gene expres-
sion or by differences in the activity of receptors, enzymes, etc. involved in important metabolic pathways 
thus affecting the concentration of circulating substances and their metabolites, as well as the ability of 
nutrients to interact with individual genes. Clarification of these molecular mechanisms is essential for ad-
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въведение

Откритието, че хранителните вещества имат 
способността да взаимодействат и да модулират 
молекулните механизми, които стоят зад физио-
логичните функции на организма е довело до ре-
волюция в областта на храненето и е спомогнало 
за възникването на нутригенетиката и нутригено-
миката. Нутригенетиката и нутригеномиката са 
две области с различни подходи за изясняване на 
взаимодействието между диетата и гените, но с 
обща крайна цел за оптимизиране на здравето чрез 
персонализиране на диетата. Те осигуряват мощни 
подходи за разкриване на сложните взаимоотноше-
ния между хранителните молекули, генетичните 
полиморфизми и биологичната система като цяло 
(1). 

Нутригеномика
Нутригеномиката е подраздел на науката за 

храненето, която има за цел да разбере как взаи-
модействието между гените и диета влияе върху 
реакцията на индивидите към храната, здравето 
на населението и риска от развитието на чести 
хронични заболявания като диабет тип 2, затлъс-
тяване, сърдечно-съдови заболявания и някои ви-
дове рак. Също така нутригеномиката се стреми да 
осигури разбиране на молекулно ниво, за това как 
обикновените химически вещества в диетата оказ-
ват влияние върху здравето, като променят геном-
ната структура и степента на генната експресия 
(2). Нутригеномиката е не само ново приложение 
на „omics“-технологиите в контекста на взаимо-
действията между ген и диета, но и наука, която 
може да промени фундаментално начина по който 
се възприема заболяването, като се смени фокуса и 
разшири обхвата на здравните интервенции от па-
циенти към здрави индивиди.

Нутригенетика
Нутригенетиката е раздел от генетиката, който 

изучава това, по какъв начин хранителните проду-
кти влияят върху човека, във връзка с индивиду-
алните му генетични особености. Поради генетич-
ните различия, всеки човек метаболизира храната 
различно, което се свързва и с различното генетич-
но предразположение към определени заболявания 
(3). Нутригенетиката е все още в начален стадий на 

развитие в сравнение с други клонове на медицин-
ската наука. Целта на нутригенетиката се състои 
в предоставянето на персонализирани препоръки 
за превенция на заболявания, които се свързват с 
генетичните особености на конкретния човек (4). 

Нутригеномиката се появява в началото на 90-
те години (5), като през последните две десетиле-
тия тази дисциплина набира скорост и в момента 
най-големите и постижения са в областта на сър-
дечно-съдовите заболявания, тъй като тя пред-
ставлява удобен подход при превенцията на тази 
група болести, поради възможността за по-добра 
профилактика и лечение, чрез оптимизирането на 
индивидуалната диета. Въпреки разнообразието, 
мултифакторността и комплексността на сърдеч-
но-съдовите заболявания, това е групата от боле-
сти, при която е постигнат най-голям напредък в 
определянето на генетичнните компоненти и ри-
скови фактори, чрез идентифициране на кандидат-
гени при цялостно геномно асоциативно проучване 
(Genome Wide Association Studies - GWAs) (6). По-
следното се оказа възможно благодарение на пред-
варителното охарактеризиране на множеството 
фенотипи, свързани с различни сърдечно-съдови 
заболявания като: плазмени нива на отделните ли-
пидни фракции, нива на кръвна захар, маркери на 
възпалението, увреждането на ендотела (вътреш-
ната повърхност на кръвоносните съдове), оксида-
тивния стрес, нивата на кръвното налягане, антро-
пометрични показатели, както и редица фенотипни 
маркери, получени при инвазивни образни изслед-
вания (7, 8). Относително лесното измерване на 
тези параметри и специфичното им определяне 
като рискови фактори позволява да бъдат проведе-
ни много проучвания, насочени към идентифици-
рането на определени гени и генетични варианти 
свързани с предразположение към различни сър-
дечно-съдови заболявания – исхемична болест на 
сърцето, мозъчно-съдова болест, заболяване на пе-
риферните кръвоносни съдове и пр. Поради мулти-
факторността на тези заболявания обаче, трябва да 
се отчитат не само генетичните фактори, но и вза-
имодействието им с факторите на околната среда. 
Така например редица генетични варианти сами 
по себе си не се асоциират с повишен риск от сър-
дечно-съдови заболявания, но ефекта от този гене-

equate prophylaxis and increased treatment efficacy in a number of socially-significant diseases, such as 
type-2 diabetes mellitus, obesity, cardiovascular disease and some cancers.

Keywords: nutrigenetics, nutrigenomics, social-significant disorders
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тичен вариант ще бъде различен при различните 
фактори на околната среда (тютюнопушене, консу-
мация на алкохол, ниво на физическа активност и 
др.), които взаимодействат с него. Сред различните 
фактори на околната среда, диетата се възприема 
като най-съществен рисков фактор пряко въвлечен 
в генетичната регулация и модификация, водещ 
до развитие или профилактика на ССЗ. От друга 
страна - взаимодействието ген-диета обяснява по-
явата на различните фенотипи, наблюдавани при 
хора, носители на един и същ генетичен вариант 
при някои моногенни форми на сърдечно-съдовите 
заболявания (ССЗ) (9, 10). По този начин, една и 
съща генетична комбинация може да бъде свързана 
с широк спектър от клинични прояви, вариращи от 
безсимптомно протичане до тежки форми на ССЗ. 

Механизмите, по които отделните хранителни 
компоненти могат да модулират риска от разви-
тие на заболяване при определен генетичен терен, 
включващ комбинации от вариации в няколко гена, 
все още не са ясни. Изясняването на тези механи-
зми е от съществено значение както за извършва-
нето на адекватна профилактика, така и за повиша-
ване ефективността от лечението. От гледна точка 
на общественото здравеопазване, разбирането на 
важните (съществените) взаимодействия меж-
ду диетата и гените ще спомогне за очертаването 
на общите хранителни препоръки за конкретната 
популация. Освен популационни различия, се от-
криват и множество индивидуални различия при 
взаимодействието ген-диета (11, 12). Така още 
през 1965 г. Keys и съавт. подчертават наличието 
на големи различия при отделните индивиди по 
отношение на плазмените концентрации на холес-
терола при спазването на еднаква диета, стигайки 
до заключението, че „вътрешните характеристики“ 
на индивида са довели до разлики в нивата на ли-
пидите (13). Като се има в предвид това, че всеки 
индивид или група индивиди може да реагира раз-
лично на една и съща диета, се разбира важността 
на идентифицирането на факторите, определящи 
този диференциран отговор. 

Концепцията за ефекта на хранителните веще-
ства върху стабилността, репарацията и експреси-
ята на ДНК наскоро стана по-изразена в областта 
на науката за хранене (14). Многобройните компо-
ненти на хранителните вещества могат да проме-
нят както генетичния, така и епигенетичния ефект 
и по този начин да окажат влияние на състояние 
здраве/болест (15). Изследвани са и продължават 
да се изследват определени генетични вариации – 
главно еднонуклеотидни полиморфизми (ЕНП или 

SNP – single nucleotide polymorphisms), които да 
могат да обяснят тези разлики. ЕНП са най-често 
срещаните генетични вариации, които възникват 
на всеки 500-2000 базови двойки в човешкият ге-
ном и се срещат при над 1% от населението (16). 
Анализът на ЕНП е подходящ молекулярен ин-
струмент за изследване на ролята на храненето в 
човешкото здраве, болестите и идентифицирането 
на оптимална диета (17). Хранителните вещества 
и геномът взаимодействат на две нива: 1. Потис-
кане или индуциране на генната експресия под 
действие на хранителните вещества, като по този 
начин променят индивидуалния фенотип; 2. ЕНП 
могат да повлияят на реакцията на елементите на 
околната среда като променят биоактивността на 
рецептори, ензими и др., участващи във важни ме-
таболитни пътища и медиатори и по този начин да 
повлияят концентрацията на циркулиращите ве-
щества и техните метаболити, както и способнос-
тта на нутриентите да взаимодействат с отделните 
гени (Фиг. 1).

Примери за взаимодействие между ген и ди-
ета

Пример за взаимодействие между ген и диета, 
който модулира ефектите на генетичния полимор-
физъм върху фенотипa е случаят на взаимодейст-
вието между -1131 T>C ЕНП в генния промотор на 
APOA5 и приема на полиненаситените мастни ки-
селини (18). Lai и съавт. стигат до извода, че по-ви-
сокият прием на омега-6 полиненаситени мастни 
киселини в носителите на полиморфизма (-1131C) 

Фиг.1. Схема на взаимодействие ген-диета (адаптирано от 
Farhud и съавт., 2010г.) (16) 
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се свързва с по-висок атерогенен риск, поради по-
високи нива на ТАГ (триглицериди), по-висок раз-
мер на VLDL – холестерол и по-малки частици на 
LDL-холестерол.

Друг пример за взаимовръзката между диетата 
и генетичните варианти т.е. асоциацията генотип-
фенотип е този на гена TCF7L2 (транскрипционен 
фактор 7-подобен на 2) и риска от развитие на диа-
бет тип 2 (19-21), където се откри, че полиморфиз-
мите rs7903146 C>T, rs7901695 T>C, rs12255372 
G>T и rs11196205 G>C в този ген са свързани с 
по-висока концентрация на кръвна захар на глад-
но и по-висок риск от развитие на диабет тип 2. 
Също така се установи, че количеството и качест-
вото на приеманите въглехидрати модифицира ри-
ска за развитие на диабет тип 2 при носителите на 
ТТ-генотип в rs12255372. Това показва, че биоло-
гично взаимодействие между ген и околна среда 
се осъществява, единствено когато има фактор на 
околната среда, способен да повлияе генетичната 
чувствителност, т.е. генетичният вариант води до 
заболяване само при неблагоприятни условия на 
околната среда (пр. нездравословна диета) и само 
при индивиди с генетичен риск (носители на поли-
морфизма напр.) (22).

Неблагоприятно взаимодействие между ди-
ета и геном

Концепцията, че неблагоприятното взаимо-
действие между диетата и генома може да причи-
ни заболяване не е нова (23). Това много лесно се 
демонстрира с наличието на метаболитни болести 
като Фенилкетонурия (ФКУ), Галактоземия, Глю-
козо-6-фосфат дехидрогеназа (Г6ФД), дефекти в 
окислението на дълго-верижните мастни кисели-
ни, Хемохроматоза и пр. Други примери за взаимо-
действие ген-диета, което оказва ефект върху със-
тоянието здраве/болест включват полиморфизмите 
е ензимите супероксид дисмутаза, метилен тертра 
хидрофолат редуктаза, ензими от групата на цито-
хром P450 оксидазите, глутатион-S-трансфераз и 
азотен оксид синтаза и др.

Ензимът супероксид дисмутаза (MnSOD) е ми-
тохондриален ензим, които играе ключова роля в 
деактивирането на свободните радикали (актив-
ни форми на кислорода). Полиморфният вариант, 
включващ субституция на валин в аланин води до 
променен транспорт на ензима в митохондриите, 
което от друга страна се свързва с наличие на по-
вишен риск от развитие на рак на млечната жлеза 
(РМЖ) (15).

Метилен тертрахидрофолат редуктазата 
(MTHFR) катализира реакция за производство на 

активната форма на фолиева киселина – 5-метил-
тетра-хидрофолат. В MTHFR гена са открити ня-
колко полиморфни форми, които водят до пониже-
на ензимна активност и по-ниски нива на активен 
фолат. Двата полиморфизма, които са свързани с 
по-неефективно производство на 5-метил-тетра-
хидрофолат са C677T и A1298C. C677T полимор-
физмът е най-честият вариант, който се среща в 
хомозиготно състояние ТТ при 5%-10% от изслед-
ваните, а в хетерозиготно състояния СТ – до 40% 
от общата популация (24). 

Ензимите от групата на цитохром P450 оксида-
зите (CYP) играят централна роля в оксидативната 
биотрансформация на стероиди, простагландини, 
хранителни вещества, лекарства, химикали и кан-
церогени. Няколко хранителни фактора могат да 
променят експресията на отделните CYP - изофор-
ми. CYP1A2 играе съществена роля в метаболи-
зма на широк спектър от лекарствени и химически 
вещества. Например, CYP1A2 активира диетични 
канцерогени като ароматни амини (25). За това ин-
дивидите с ниска CYP1A2 активност са изложени 
на по-висок риск от канцерогенни заболявания на 
белия дроб и пикочния мехур.

Ензимите от групата на глутатион-S-трансфе-
рази (GST) са ензимна суперфамилия, която играе 
важна роля при втората фаза на детоксификация на 
хранителните вещества и химичните компоненти. 
Съществуват няколко ензимни изоформи - GSTM1, 
GSTT1 и GSTP1. GSTM1 и GSTT1 нулевите гено-
типи се асоциират с повишен риск от канцероге-
неза за някои форми чревен, белодробен и др. вид 
рак (25, 26). 

дискусия

Важно е да се отбележи, че етичните оценки в 
областта на нутригеномиката и нутригенетиката 
до голяма степен са изпреварени от откритията на 
бързо развиващите се биологични науки. Още днес 
трябва да се определят „точки за разглеждане“ по 
отношение на етичните въпроси свързани с бъде-
щите приложения в областта на храненето. Инте-
ресът към тези нови науки за храненето съвпада 
с промяната на акцента на медицинските и биоло-
гичните науки към предотвратяване на възможни 
бъдещи заболявания, а не към лечение на вече раз-
вила се болест. От тук произлизат уникални етични 
въпроси относно степента, до която нутригеноми-
ката и нитригенетиката могат да променят отноше-
нието ни към храната, границите между състояние 
на здраве и болест и традиционните подходи на 
медицинската практика. Нутригеномиката може 
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да доведе до нови социални ценности, норми и от-
говорности както за хората, така и за обществата. 
Етичните аспекти на приложенията на нутригено-
миката и нитригенетиката трябва да бъдат активно 
разработвани, тъй като тази нова наука се развива 
и все повече се слива с други приложения на гено-
миката в медицината и общественото здраве (27).

заключение

Нутригеномиката и нутригенетиката са все 
още в начален етап на развитие на своите подходи 
и методи за изследване, но въпреки това вече има 
изградени достатъчно стабилни основи, които поз-
воляват да се разширява натрупаната информация 
и да се продължи с провеждането на изследвания, 
насочени към постигането на по-задълбочени на-
учни доказателства, необходими за ефективното им 
въвеждане в медицинската практика за първична и 
вторична профилактика на редица заболявания. 
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РЕЗЮМЕ
Възпалителните ставни заболявания /ВСЗ/ протичат с хронично възпаление  и са свързани 

с висoк процент на сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност, главно в резултат на акце-
лерирана атеросклероза. Целта на настоящия обзор е да посочи съвременните терапевтични 
стратегии за намаляване на сърдечно-съдовия риск при тези пациенти и за повишаване на ка-
чеството им на живот, свързано със здравето.

Ключови думи: възпалителни ставни заболявания, сърдечно-съдов риск, терапия. 

ABSTRACT
Inflammatory joint diseases are associated with high cardiovascular morbidity and mortality, due to 

accelerated atherosclerosis. The aim of the current review is to discuss the modern therapeutic strategies 
for reduction of the cardiovascular risk in patients with inflammatory joint diseases and for improvement of 
their health-related quality of life.

Keywords: inflammatory joint diseases, cardiovascular risk, therapy



Иван Груев, Цветомир Делийски, Живко Колев36

въведение 

Възпалителни ставни заболявяния и атеро-
склеротични сърдечно-съдови усложния 

Възпалителните ставни заболявания /ВСЗ/ про-
тичат с хронично възпаление /най-често автоимун-
но/ и са свързани с висoк процент на сърдечно-съ-
дова заболеваемост и смъртност, главно в резултат 
на акцелерирана атеросклероза (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 12). Този феномен може да се отдаде както на 
традиционните рискови фактори за развитие на 
атеросклероза, така и на употребата на специфич-
ни лекарства с доказани негативни ефекти върху 
сърдечно-съдовата система при продължителна 
употреба /НСПВС, кортикостероиди/, но също и 
на активираните възпалителни механизми при рев-
матичните заболявания (10, 11, 13, 14). Има съоб-
щения, че патофизиологичните процеси започват 
да действат безсимптомно на съдово ниво, години 
преди клиничната манифестация на основното за-
боляване (4).

Системното възпаление се характеризира с 
активация на левкоцитите и повишена концентра-
ция на цитокини и други възпалителни медиатори. 
Това предизвиква увреждане на съдовата стена и 
акселериране на атеросклерозата (4, 32, 33). Пред-
положението, че възпалението усилва атероскле-
ротичните процеси се потвърждава и от факта, 
че различни противовъзпалителни терапевтични 
намеси имат протективен ефект и върху съдовата 
стена. Блокадата на TNF-α или на рецепторите за 
хемокините може да доведе до забавяне на атерос-
клерозата (4, 34, 35).

Проатерогенните ефекти на системното възпа-
ление се манифестират на различни нива: 

Първо то може да индуцира ендотелна дис-
функция. Във физиологични условия, ендотелът е 
най-големият ендокринен орган в човешкото тяло 
и секретира медиатори като вазодилатиращия азо-
тен окис /NO/, които протектират съдовата стена 
срещу атеротромбозата. Възпалителните процеси 
водят до редуцирана експреся на ендотелната NO-
синтетаза /e-NOS/ и до повишена експресия на ин-
дуцируемата NOS /i-NOS/. Това води до нарушения 
в производството на NO и до ендотелна дисфунк-
ция. Допълнително възпалението води и до дисба-
ланс между различните простаноиди, продуцира-
ни от ендотела, което също резултира в ендотелна 
дисфункция (36). Ендотелната дисфункция може 
да бъде измерена неинвазивно, посредством кръ-
воток медиираната вазодилатация /КВД/. Изпуска-
нето на маншета, притискащ предмищницата, пре-
дизвиква реактивна хиперемия, повишен напречен 

стрес /shear stress/ и последващо повишено отде-
ляне на азотен окис и вазодилатация. Повишаване-
то на диаметъра на брахиалната артерия, измерен 
чрез ултразвук, може да се използва за оценка на 
функцията на ендотела. Ендотелната дисфункция 
е чувствителен и ранен маркер за атеросклеротич-
ната съдова болест и възниква преди оформянето 
на морфологичните промени в съдовата стена. При 
редица хронични възпалителни заболявания е била 
доказана ендотелна дисфункция посредством КВД 
(37, 38).

На второ място хроничното възпаление инду-
цира споменатата вече вторична дислипидемия: 
проатерогенен липиден профил, характеризиращ 
се с намаляване на HDL-холестерола и с повише-
ни триглицериди (4, 39). Допълнително възпале-
нието може да доведе до промяна в протеиновия 
и ензимен състав на HDL-частиците (40). По този 
начин HDL променя своите функции и може дори 
да има проатерогенен ефект. Има обаче достатъчно 
доказателсва в редица проучвания, които показват, 
че дори след корекцията по отношение на класи-
ческите рискови фактори за ССЗ, в това число и 
дислипидемията, рискът при болните с хронични 
възпалителни заболявания си остава значимо по-
вишен. Следователно, макар че вторичната дисли-
пидемия вероятно допринася за повишената атеро-
генеза, тя не е единственият важен рисков фактор.

Трето, системното възпаление може да акти-
вира коагулационната каскада и обратно (41). В 
допълнение към тъканния фактор, тромбоцитите 
играят важна роля при тази двупосочна актива-
ция. Системното възпаление води до повишена 
продукция на тромбин и активирани тромбоцити 
и тези процеси са тясно свързани с атеротромбоза-
та (4). Тромбоцитната адхезия към ендотела може 
да започне преди оформянето на атеросклеротична 
плака, както бе показано при aпo-E- /мишки – жи-
вотински модел на атерогенезата (42). Нещо пове-
че, след като се свържат с ендотела, тромбоцитите 
освобождават голямо количество възпалителни ме-
диатори /повече от 300/ в това число адхезионни 
молекули, хемокини и фактори на коагулацията, 
които затварят порочния кръг и водят до привли-
чане на левкоцити към съдовата стена и субендо-
телното пространство. Атерогенният потенциал 
на тромбоцитите беше потвърден в експеримент, 
при който инжектирането на активирани тромбо-
цити на апо Е–дефицитни мишки е довело до 40% 
увеличение на размерите на атеросклеротичните 
лезии (43). Активираните тромбоцити, освен това, 
експресират Р-селектин - адхезионен фактор, кой-
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то благоприятства свързването с моноцитите по-
средством P–selectin glycoprotein ligand 1 /PSGP-1/ 
- рецептор. Образуваните тромбоцито-моноцитни 
комплекси играят важна роля при дестабилизира-
нето на плаката, тромбозата и възпалението. Пови-
шено ниво на тези комплекси е установено не само 
при пациенти с атеросклеротична съдова болест, 
но и при редица ВСЗ като РА и др. (44). Р-селек-
тинът индуцира експресията на тъканния фактор, 
който е най-мощният инициатор на коагулацион-
ната каскада.

Заслужава внимание и фактът, че при пациен-
ти с РА е установен понижен брой на ендотелните 
прогениторни клетки /ЕПК/. Числеността на тези 
незрели прекурсори на ендотела е негативно свър-
зана с развитието на ССЗ и следвателно редукцията 
им при РА допринася за ускоряване на атероскле-
розата, т.е. при пациентите с РА, наред с усилената 
съдова увреда, са налице и намалени възможности 
за репарация на увредения ендотел (45).

ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕРКИ, ПОВЛИЯВА-
ЩИ СТАВНИТЕ И СЪДОВИТЕ ПРОЯВИ НА 
ВЪЗПАЛИТЕЛНОТО РЕВМАТИЧНО ЗАБО-
ЛЯВАНЕ

Обичайни болестопроменящи антиревма-
тични средства

Епидемиологични данни показват, че смърт-
ността от миокарден инфаркт при пациенти с РА 
намалява през периодите, в които се увеличава 
употребата на метотрексат (46, 48, 49). Choi и съ-
трудници установяват при проучване на 1240 па-
циенти с РА, че употребата на метотрексат води 
до подобрение на състоянието при 60% от тях и 
до редукция на сърдечно-съдовата смъртност със 
70%. Авторите стигат до извода, че потискането на 
системното възпаление с метотрексат води до ре-
дукция на кардиоваскуларния риск, надвишаваща 
нарастването му, свързано с повишените нива на 
хомоцистеина (48). Допълнителният прием на фо-
лиева киселина все пак е препоръчителен, особе-
но при комбинация от метотрексат и сулфасалазин 
(49). 

За Хидроксихлороквин има съобщения, че по-
влиява благоприятно липидния профил (50).

Блокери на TNF-α
Терапията с блокери на TNF-α е създадена за 

повлияване на активността и хода на възпалителния 
процес при РА и при редица други ревматологични 
заболявания, но в последно време се появяват все 
повече данни за това, че тази терапия редуцира и 
ССЗ (11, 51). Многобройни механизми, свързани с 
възпалителната каскада, ендотелната дисфункция 

и атеросклерозата, се объждат при изясняването 
на благоприятното повлияване на честотата на ми-
окардния инфаркт и сърдечната недостатъчност 
(51). Необходими са по-мащабни и продължителни 
проучвания за изясняване на тези ефекти.

Кортикостероиди
Ролята на кортикостероидите е комплексна и 

изисква по-задълбочени проучвания. От една стра-
на те имат силен ефект срещу системното възпале-
ние, но от друга хроничната им употреба влошава 
проявите на АХ, дислипидемията и инслуновата 
резистентност (52). Данните от проучванията на 
IMT при пациенти с ВCЗ са противоречиви по от-
ношение на връзката между употребата на КС и 
субклиничната атеросклероза (53). Изглежда, че 
дългогодишната употреба на високи дози КС води 
до влошаване на сърдечно-съдовия рисков профил. 
Засега се преопърчва придържане към правилото 
„най-ниска ефективна доза за най-кратък срок” 
(11).

НСПВС и Аспирин
Потенциалните нежелани протромботични и 

хипертензивни ефекти на НСПВС, включително и 
на селективните СОХ-2 инхибитори, предполагат, 
че тяхната доза и продължителност на прием тряб-
ва да бъдат минимализирани, а при пациенти с ус-
тановени ССЗ, тези медикаменти трябва да се из-
бягват (54). Ниска доза аспирин се препоръчва при 
високорискови пациенти над 50 години, при липса 
на противопоказания и при задоволителен контрол 
на АН <150/90mmHg (55). Пациентите с ВСЗ, ле-
кувани с НСПВС, трябва допълнително да приемат 
малки дози аспирин за балансиране на риска. Тъй 
като това увеличава опасността от гастроинтести-
нално кървене при всеки такъв случай трябва да се 
обмисли включването на гастропротективна тера-
пия (11).

Липидопонижаващи медикаменти
Статини 
Лекарствата от групата на 3-хидрокси-3-ме-

тилглутарил – КоА редуктазните инхибитори, са 
известни като статини и те доказано намаляват ри-
ска от сърдечно-съдови инциденти средно с 25%, 
като това е наблюдавано в голям брой клинични 
проучвания (56). Още през 90-те години на мина-
лия век, в научните среди се зароди схващането, 
че това се дължи не само на липидопонижаващите 
им свойства, но и на допълнителни т.нар. плейот-
ропни ефекти (57). В контекста на ВСЗ най-важни 
са противовъзпалителните и имуномодулаторни 
свойства на статините.



Иван Груев, Цветомир Делийски, Живко Колев38

Голям брой ин витро проучвания показват, 
че статините модулират ендотелната функция и 
особено експресията на адхезионни молекули и 
апоптозата. Има данни и за по-широки ефекти, 
разпростиращи се върху левкоцитната функция и 
повлияващи представянето на адхезионни моле-
кули и освобождаването на цитокини и хемокини 
(58). През 2001 г. Швейцарски колектив установи, 
че лекарствата от този клас селективно инхибират 
експресията на LFA-1 /активиран антиген на лев-
коцитната функция -1/, който при възпалителни 
процеси активно взаимодейства с ICAM-1 и води 
до привличане на левкоцити в мястото на възпа-
лението (59). Ин виво данни от различни модели 
на възпалителни заболявания, в това число кола-
ген-индуциран артрит, потвърждават имуномоду-
латорните им ефекти, чрез понижаване на серум-
ните нива на IL-6, interferon γ и на секретирания от 
Т-клетките TNF-α (60). В проучването TARA 116 
пациенти с РА са били лекувани в продължение на 
6 месеца с 40 mg atorvastatin или плацебо. В края 
на периода се е наблюдавало значимо подобрение 
както на клиничните признаци – най-вече брой на 
подутите стави, така и на лабораторните маркери 
на възпалението – СУЕ, CRP (61). Всички тези дан-
ни показват, че статините трябва да са медикаменти 
на първи избор за понижаване на холестерола при 
пациенти с ВСЗ, и че са необходими по-мащабни 
проучвания при болни с такива заболявания за пот-
върждаване на ползата от противовъзпалителния и 
имуномодулаторния им ефект.

Фибрати
В контекста на остатъчния кардиоваскуларен 

риск трябва да споменем и фибратите, които най-
мощно повишават HDL-холестерола. Тези меди-
каменти са агонистии на PPAR α-рецепторите. 
Peroxisome proliferator-activated receptors /PPARs/ 
са част от нуклеарните рецептори за транскри-
пционните фактори. Те имат плейотропни ефекти 
върху интра- и екстрацелуларния липиден мета-
болизъм, глюкозната хомеостаза, клетъчната про-
лиферация, контрола върху възпалението и ате-
росклерозата (62). През 2005 г. японски автори 
изследват влиянието на фенофибрат върху сино-
виална тъкан от пациенти с РА ин витро и върху 
миши модели на заболяването - ин виво. Те стигат 
до извода, че фенофибратът потиска развитието на 
артрита чрез инхибиция на NF-kB /nuclear factor 
kappa-light-chain-enhancer of activated B cells/ си-
гналната система. Следователно медикаментът 
има потенциални възможности на анти - ревматич-
но лекарство (63). Необходими са, разбира се по-

мащабни проучвания за изясняване на противовъз-
палителната роля на фибратите. На сегашния етап 
те са една добра алтернатива или допълнение към 
статините с по-големи възможности по отношение 
на повишаването на HDL-холестерола.

Полиненаситени мастни киселини /PUFA/.
Полиненаситените мастни киселини повлияват 

благоприятно както влошения липиден профил, 
така и възпалителния статус при пациенти с рев-
матични заболявания. Още през 90-те години на 
миналия век в научната литература се появяват по-
ложителни становища в тази насока (64). Очакват 
се резултатите от наскоро приключилото немско 
проучване да даде още по-убедителни доказател-
ства (65).

Антихипертензивни средства
Инхибиторите на ангиотензин конвертиращия 

ензим /АСЕ/ и ангиотензин рецепторните блокери 
/АРБ/ се превърнаха в най-използваната група от 
антихипертензивни медикаменти на последното 
десетилетие, поради допълнителните антиатеро-
генни, антиинфламаторни и антитромботични пол-
зи от тяхното приложение. Известно е, че тъкан-
ната ренин - ангионезинова система /РАС/ играе 
ключова роля в процесите на атеросклерозата. Ат-
гиотензин II /АТ II/ има важни автокринни и пара-
кринни провъзпалителни свойства. В атеросклеро-
тичните плаки се намира голямо количество АСЕ и 
се експресират ангиотензин рецептори от тип I /АТ 
I/ (66). Последните се свързват с АТ II и това пре-
дизвиква ендотелна дисфункция, усилена липидна 
пероксидация, пролиферация на съдовата гладка 
мускулатура. Освен това АТ II води до активиране 
на NF-kB и повишена продукция на проинфлама-
торни цитокини, хемокини, кислородни радикали 
и адхезионни молекули (11). При ВСЗ РАС е акти-
вирана. Установени са повишени нива на АСЕ в 
моноцитите, лимфните възли, синовиалната теч-
ност и синовията на пациенти с РА (67).

Проучвания върху животински модели показ-
ват, че АСЕ-инхибиторите и АРБ забавят развитие-
то на атеросклерозата (68).

Има доказателства, че квинаприл и кандесартан 
намаляват активността на колаген-индуцирания 
артрит у мишки и потискат антиген-специфичния 
хуморален отговор и продукцията на проинфлама-
торни цитокини (69).

Проучване на Perry и сътрудници от 2008 годи-
на показва, че приложението на АРБ редуцира зна-
чимо стойностите на СУЕ при пациенти с РА (70).

Необходими са по-големи проучвания за изя-
сняване на антиатерогенния, антиинфламаторен и 
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имуносупресивен ефект на АСЕ-инхибиторите и 
АРБ. На този етап можем твърдо да кажем, че те са 
медикаменти на първи избор за лечение на АХ при 
пациенти с ВСЗ.

Предвид благоприятният им метаболитен про-
фил на безопасност и данните от научни публика-
ции в последно време за анти-атерогенен и анти-
инфламаторен ефект, калциевите антагонисти се 
нареждат на второ място в терапията на АХ при 
пациенти с ВСЗ (71).

В заключение можем да кажем, че към днешна 
дата ВСЗ се възприемат като допълнителен сърдеч-
но-съдов рисков фактор, като това се потвърждава 
и от други изследвания (72, 73).

Ето защо през 2010 г. EULAR публикува пре-
поръки за скиринг и терапевтично поведение с цла 
превензция на ССЗ при пациенти с ВСЗ (74).

В последните Британски и Европейски гай-
длайни за превенция на ССЗ Ревматоидният артрит 
е включен като сигурен допърлнитлене рисков 
фактор, увеличаващ общия  сърдечно съдов риск 
1,5 пъти, а ПсА и АС са посочени като вероятни 
такива (75, 76).

В заключение, успешните терапевтични стра-
тегии за намаляване на сърдечно-съдовия риск при 
пациенти с възпалителни ставни заболявания га-
рантирано биха довели до повишаване качеството 
им на живот, свързано със здравето (77, 78, 79, 80).
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1. IntroductIon

1.1. Postgraduate speciality name – “Hospital 
Pharmacy”

1.2. Duration of education and training – 3 (three) 
years

1.3. Required basic education – obtained Master’s 
degree in “Pharmacy” and acquired professional quali-
fication “Master of Pharmacy”

1.4. Definition of speciality: The postgraduate spe-
ciality Hospital Pharmacy for Masters of Pharmacy is 
a systematic, multidisciplinary and integrated process 
of theoretical and practical training and acquisition of 
competencies and skills to perform specific actions re-
lated to procurement, preparation, storage, production 
and distribution of medicines and medical devices in 
hospitals. The scope covers integral components such 

as counseling, consultation, management and moni-
toring related to the safe, effective and efficient use 
of material, financial and human resources to achieve 
optimal outcomes.

2. objEctIvE 

The objective of the Hospital Pharmacy special-
ization is to train staff working in the health system to 
perform specific activities and provide services related 
to the selection, supply storage, preparation and dis-
tribution of medicines and medical devices in hospital 
care settings. They should also provide advice to med-
ical professionals and patients on the safe, efficient 
and effective use of medicinal products for optimal 
outcomes. This knowledge will allow more efficient 
performance of the professionals aspiring to become 
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4. EducatIon

4.1. Theoretical training – separate lecture mod-
ules in the course of 3 years.

4.2. Practical training – in the course of 3 years in 
Faculty of Pharmacy at a university, hospitals accred-
ited for practical training for the specialty under the 
Healthcare Establishments Act.

4.3. Each module ends with a colloquium and/or 
individual assignment.

I. currIculum by modulEs*

The theoretical education is held annually in the 
course of 15 working days on the premises of train-
ing facilities. The remainder of the time is intended 
for practical classes, distance learning, self-education, 
including time for independent work, papers and case 
studies, as well as preparation for and attendance of 
colloquia. The total number of academic hours re-
quired for completion of specialty is 420.

* Duration of each module – 5 (five) study days; each module 
ends with a colloquium and/or individual assignment.

II. thEorEtIcal syllabus

First year 
modulE І. admInIstratIvE pharmacy and rEgulatIon

Theoretical education – topics (total 20 study 
hours)

1. Basic principles of pharmaceutical regulation. 
Good practices for medicines.

hospital pharmacists in pharmacies of hospitals while 
optimizing the activities related to the selection, pur-
chase, supply, prescribing, dispensing and preparation 
of medicines for maximum and informed results.

The aim is achieved by systematic acquisition of 
knowledge and practical skills in the field of social and 
administrative pharmacy, drug regulation, pharmacol-
ogy, toxicology, pharmaceutical drug formulations, bi-
opharmacy, health technology assessment, pharmaco-
epidemiology, medical devices, management, logistics 
and communication over a three-year course.

Modern theoretical background enables special-
izing professionals to participate actively and fully in 

activities promoting safety and quality of all process-
es related to medicinal products and medical devices 
concerning patients in hospitals.

3. KnowlEdgE, sKIlls and compEtEncIEs rEsI-
dEnts arE ExpEctEd to acquIrE

Postgraduate training for acquiring specialty Hos-
pital Pharmacy is oriented towards building knowl-
edge and practical skills and competencies for man-
agement, logistics, standardization and organization 
processes related to drugs and medical devices in the 
hospital pharmacy. It provides additional knowledge 
to Masters of Pharmacy for pharmacological and toxi-
cological aspects of drug therapy as well as pharmaco-
epidemiology and monitoring of product safety. There 
is a special focus in the training on furthering compe-
tencies for health technology assessment and the pro-
vision of hospital pharmacy services. Hospital Phar-
macy specialization graduates will also acquire skills 
related to technological and biopharmaceutical aspects 
in the preparation and supervision of medicinal prod-
ucts in hospital pharmacies.

Ye
ar Thematic 

modules 
Form of education

Number of 
hours for 

theoretical 
education

Number of 
hours for 
practical
education

Number of 
hours for self-

study
Total number 
for the year

regular distance

І
I ´ ´ 20 - 20

130II ´ ´ 30 20 20
III ´ - 10 - 10

ІІ
IV ´ ´ 30 10 20

140V ´ ´ 20 10 20
VI ´ - 20 10 -

ІІІ
VII ´ ´ 20 15 10

150VIII ´ - 40 20 -
IX - ´ - - 45

Total hours: 190 85 145 420
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2. European regulatory framework for medicines 
and activities related to them.

3. National regulatory framework for medicines 
and activities related to them.

4. Legal regulation of operations of healthcare es-
tablishments.

5. Regulatory framework for hospital pharmacies 
in the EU and Bulgaria.

6. Challenges and basic principles of eHealth/
mHealth and verification of authenticity of medicines.

7. Good pharmaceutical practice with a focus on 
hospital pharmacy.

8. Regulation of clinical trials for medicinal prod-
ucts - the place of the hospital pharmacy, rights and 
obligations of hospital pharmacists.

9. Accreditation - requirements, procedures and 
indicators for assessing the activities in the hospital 
pharmacy.

10. Documentation, control and reporting of ac-
tivities in the hospital pharmacy.

Distance education – topics (self-study)
11. Historical development of hospital pharmacy.
12. Reading, writing and critical analysis of phar-

maceutical scientific publications.
13. Operation and use of electronic documents 

and potential of their application.
14. International and European organizations re-

lated to the development of hospital pharmacy.
15. Case study - participation of Masters of Phar-

macy in hospital councils, boards, and committees.

modulE II. hospItal pharmacy organIzatIon 
and mEdIcal dEvIcEs

Theoretical education – topics (total 30 study 
hours)

1. Theoretical principles of management.  Basic 
rules and principles of pharmaceutical management. 

2. Management of human resources. Continuing 
training, specialization, and courses.

3. Documentation and standard operating proce-
dures in hospital pharmacies.

4. Information systems, electronic documents and 
software. 

5. Routine monitoring and conducting of audits.  
Inspections and self-evaluation.

6. Drug donation.  Regulatory requirements and 
procedures.  Good Donation Practice of the World 
Health Organization.

7. Furnishing and equipment of hospital pharma-
cies.  Contemporary concepts, requirements, stan-
dards, and recommendations.  Principles and practice 
of ergonomics.

8. Automated systems for arrangement, selection, 
and packaging of medicinal products in hospital phar-
macies.

9. Organization of operational handling of and 
work equipment for cytotoxic drugs.

10. Standards and requirements for centralized 
preparation of drugs in hospital pharmacies.

11. Requirements and rules for management of 
pharmaceutical waste.  Classification of waste and 
methods of waste treatment.

12. Legal regulation of medical devices.  Classifi-
cation. Material requirements. СЕ marking. Symbols 
related to labeling of products. Blocking, withdrawal, 
and destruction of medical devices.

13. Nomenclature systems in medical devices.  
Implantable medical devices.

14. Pricing of medical devices. Payment by the 
National Health Insurance Fund for medical devices 
for hospital use. 

15. Safety of medical devices. Systems for super-
vision, reporting, and evaluation of incidents related to 
medical devices.  Corrective actions.

Practical education – total of 20 study hours
1. Preparation of organizational chart of duties 

and processes in hospital pharmacies.
2. Implementation of tasks related to audits and 

inspections.
3. Solving of cases related to hospital pharmacies 

management.
4. Preparation of documentation for drug dona-

tion.
5. Solving of situational tasks related to disposal 

and destruction of medicinal products and medical de-
vices.

6. Reporting incidents with medical devices with 
a focus on safety issues.

7. Tasks for classifying and labeling of medical 
devices.

Distance education – topics (self-study)
1. Origination and development of the science of 

management.
2. Systemic approach to management. Develop-

ment and application of the ‘sustainable development’ 
concept. Management at hospital pharmacy level. 

3. Knowledge, skills, and qualities hospital phar-
macists are required to possess in order to be efficient 
managers. 

4. Manufacturing of medical devices.  Innovative 
medical devices.  Custom-made medical devices.

5. Case study – description of a medical device for 
a procurement procedure.
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modulE III. EthIcs and communIcatIon In thE 
practIcE of hospItal pharmacIsts

Theoretical education – topics (total 10 study 
hours)

1. Ethics and deontology – fundamentals and ma-
jor theoretical principles.

2. Principles of effective communication. Staff 
recruitment and management – essence principles, 
stages, and significance.

3. Contemporary pharmaceutical and drug infor-
mation systems. Information flows management.

4. Science, education, and research activities in 
hospital pharmacies. Practices and programs for train-
ing of students, PhD students, and residents.

5. Patient rights and guaranteeing patient safety – 
essence and practical implications for health care es-
tablishments.

Distance education – case study project (inde-
pendent work)

second year 
modulE Іv. pharmacologIcal and toxIcologI-

cal aspEcts of drug thErapy

Theoretical education – topics (total 30 study 
hours)

1. Clinical trials. Good Clinical Practice (GCP). 
Drug safety in pre-clinical and clinical trials. 

2. Pharmacokinetics and drug metabolism.
3. Therapeutic drug monitoring.
4. Pharmacokinetics and pharmacogenomics.
5. Drug interactions – levels and monitoring.
6. Drug therapy in patients at risk – pediatric, ge-

riatric patients, pregnancy and lactation.
7. Management of hospital-acquired infections.  

Antibiotics treatment and resistance. 
8. Treatment of disorders of the central nervous 

system. Genetic aspects of neurodegenerative condi-
tions and pharmacotherapy.  Monitoring of treatment 
of disorders of the central nervous system.

9. Pain management – pathophysiology, pharma-
cology, and clinical and pharmaceutical aspects of 
pain.  Adjunctive therapy in oncology.

10. Treatment of cardiovascular disorders – acute 
myocardial infarction, heart rhythm disorders, heart 
failure.  Pathophysiology and pharmacotherapy.  Mon-
itoring of treatment of cardiovascular disorders.

11. Coagulation disorders. Monitoring of antico-
agulation therapy.

12. Cancer treatment – antitumor chemotherapy 
and monitoring. Target and adjunctive cancer treat-
ment. 

13. Therapy in transplantology.  Immunosuppres-
sors - monitoring.

14. Diabetes mellitus – pathophysiology and 
pharmacotherapeutical approaches.

15. Rear diseases treatment.
16. Parenteral nutrition – indications, route of 

administration, and main components.  Stability and 
compatibility of drugs with parenteral nutrition sys-
tems.

17. Radiopharmaceuticals – application in nuclear 
medicine.  Adverse reactions in radiopharmaceuticals 
use.

18. Iatrogenic disorders and drug-induced dam-
ages.

19. Drug toxicity. Acute intoxications and toxi-
dromes. Antidote treatment.

20. Medication errors and polypragmasy.
Practical education – topics (total 10 study hours) 
1. Dosage regimen for drugs with problematic 

kinetics (e.g. gentamicin, digoxin, sodium valproate, 
theophylline, etc.).

2. Impact of comorbidity (renal and/or liver fail-
ure) on drug kinetics.

3. Interpretation of clinical laboratory indicators 
and implications for pharmacotherapy.

4. Pharmacotherapy guidelines. 
5. Discussion of pharmacotherapy case studies.
Distance education – topics (self-study)
1. Drug interactions at pharmaceutical, pharmaco-

kinetic, and pharmacodynamic level – clinical signifi-
cance/relevance. 

2. Drug interactions - approaches and evaluation 
methods.

3. Adverse drug reactions – mechanisms. Case 
studies.

modulE v. hEalth tEchnology assEssmEnt 
and hospItal pharmacy sErvIcEs

Theoretical education – topics (total 20 study 
hours)

1. The concepts of evidence-based medicine and 
pharmacy.

2. Health economics, pharmacoeconomics, and 
health technology assessment – basic concepts, prin-
ciples, interconnections, objectives and tasks.

3. Main methods of cost-effectiveness analysis 
of drug therapies. Identification of costs and benefits. 
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Measuring the balance between resources inputs and 
treatment outcomes.

4. Principles of good practice for analytical solu-
tion modeling in evaluating health technology assess-
ment.

5. Role of pharmacists in improving response to 
treatment and quality of life of patients.  Tools for 
evaluation of quality of life.

6. Recording and tracking of data related to intake 
of medicinal products. 

7. Techniques for improving quality of life of pa-
tients.

8. Rules, principles, and recommendations for 
special pharmaceutical care for patients in home set-
tings. Motivation of patients for active involvement in 
their own treatment.

9. Counseling and recommendations by pharma-
cists on the regimen of nutrition and taking of medici-
nal products in home settings. Enteral nutrition.

10. Providing services with value added in hospi-
tal pharmacies. Point-of-care testing (POCT).

11. Role of hospital pharmacists in activities pro-
moting health and preventive screening.

Practical education – total 10 study hours
1. Financial models for controlling drug costs and 

budgeting. Problems involving discounting.
2. Analysis of data on use of medicinal products 

and designing of models for forecasting purposes.
3. Collecting data required for health technology 

assessment.
4. Discussion of case studies in cytostatic treat-

ment and problems related to its application.
5. Discussion of case studies in transplantation 

and problems related to its application.
Distance education – topics (self-study)
1. Dispensing of drugs containing narcotic sub-

stances. Legal requirements, protocols and organiza-
tion of processes.

2. Sequential therapy.
3. Quality standard of services in oncological 

pharmacy.
4. Translational medicine.
5. Advanced therapy medicinal products.

modulE vІ. qualIty assurancE, standardIza-
tIon, and logIstIcs

Theoretical education – topics (total 20 study 
hours)

1. Quality, quality management approaches, inter-
national quality standards applicable in hospital phar-
macy.

2. Role of pharmacists in assuring quality and 
safety in hospital pharmacies.

3. Risk management in hospital pharmacies.
4. Protocol of actions in case of patient medica-

tion errors.
5. Terms and conditions for treatment with me-

dicinal products without market authorization for Bul-
garia.  Inclusion, modifications, and procurement of 
medicinal products in the list under Art. 266a, para 2 
of the Medicinal Products for Human Use Act.

6. Designing, issuance, introduction, and monitor-
ing of standards and operating guidelines for hospital 
pharmacies. 

7. Logistics and stock management – concepts, 
principles, objectives, methodology, and models. Lo-
gistics process and activities.

8. Types of hospital pharmacies stock.  Batches 
and shelf life. Computer-based inventory management 
system.  Barcodes.

9. Integrated supply chain management. Stock 
planning for shortages and emergency contingencies.

10. Logistics instruments and analyses.
Practical education – total 10 study hours
1. Designing of hospital pharmacy risk 

management guidelines.
2. Solving of tasks related to logistics processes in 

hospital pharmacies.
3. Solving of tasks related to stock.

third year 
modulE vІI. EpIdEmIology and pharmacoEpI-

dEmIology

Theoretical education – topics (total 20 study 
hours)

1. Epidemiology and pharmacoepidemiology – 
definition, scope, application.

2. Main concepts in epidemiology and pharmaco-
epidemiology.  Measuring health and disease. Diseas-
es incidence rates comparison.

3. Non-interventional studies – PASS and PAES.
4. Descriptive epidemiological studies.  Analyti-

cal studies. 
5. Introduction to statistics.
6. Hypothesis verification and connection and cor-

relation analysis.  Potential errors and confounding.
7. Algorithms for assessment of causal relation-

ships and of risk. 
8. Use of ADR databases for the purposes of post-

authorization and pharmacoepidemiological studies.
9. Comparative studies of effectiveness. Non-in-

feriority studies. 
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10. Pharmacoepidemiology in practice – applica-
tion of causal relationships methods, incidence rate, 
acuteness and severity and outcome.  Benefit/risk ra-
tio. 

Seminar trainings – topics (total 15 study hours) 
1. Post-authorization drug monitoring – essence 

and characteristics. 
2. Requirements towards and obligations of the 

ЕМА, PRAC, national regulatory authorities and mar-
ket authorization holders.

3. Approaches promoting reporting of ADR by 
health professionals and patients.

4. National system for monitoring and registration 
of adverse drug reactions.  Generation of signals/re-
ports.

5. Adverse drug reactions and drug-related prob-
lems.  Application of data on drug use in pharmaco-
epidemiology.

6. Specifics in selection and construction of sam-
ples for pharmacoepidemiological studies.

7. Meta-analysis in pharmacoepidemiology as a 
risk assessment tool.

Distance education – topic (self-study)
1. Risk management plan for a specific medicinal 

product – content, activities, protocol of actions and 
identification of potential risks.

modulE vІІI. tEchnologIcal and bIopharma-
cEutIcal aspEcts of drug prEparatIon and con-

trol In hospItal pharmacy sEttIngs

Theoretical education – topics (total 40 study 
hours)

1. European Good Manufacturing Practices 
(GMP) guidelines.  Pharmaceutical quality system. 
Staff, premises, equipment, documentation, produc-
tion, and quality management.  Place and role of GMP 
for pharmaceutical practice in hospital pharmacy set-
tings.

2. Reformulation and formulation of classic mag-
isterial and pharmacopoeial formulations in hospital 
pharmacy settings – problems and solutions.  Re-
quirements towards the quality of starting materials, 
excipients, and preservatives.  Stability/instability and 
incompatibility.  Types of stability and shelf life.

3. Parenteral formulations and aseptic preparation 
– specific features and requirements.  Requirements 
of GMP.  Production principles and general require-
ments.  Prevention of cross-contamination.  Risk as-
sessment and demonstration of suitability. 

4. Parenteral formulations and aseptic preparation.  
Process validation.  Starting materials, technological 
processes, and intermediary controls, packaging ma-
terials and packaging, final controls and batch/product 
release.  Purification and purification validation.

5. Preparation of parenteral nutrition solutions 
and infusion solutions; mixing solutions for intrave-
nous infusion – requirements, compatibility, stability, 
choice of packaging, controls. 

6. Preparation of formulations containing cyto-
static agents.  Specific features, risk assessment, and 
control methods.  Requirements towards preparation 
of solutions of cytostatic drugs.

7. Radiopharmaceuticals and nuclear medicine.  
Requirements and considerations vis-à-vis their prepa-
ration in hospital pharmacy settings.

8. Technological and biopharmaceutical consid-
erations in selecting pharmaceutical formulation and 
route of administration – from product-oriented phar-
macy to patient-oriented pharmacy.  Preparation of in-
dividual prescriptions – private technologies, labeling, 
and packaging.

9. Specific features and requirements vis-à-vis 
drug formulations for pediatric patients.  Major prob-
lems hospital pharmacists face in preparation of drug 
formulations for pediatric use – selecting rational, ef-
ficient, and safe drug formulation.  Critical assessment 
of types of pharmaceutical formulations with relevant 
advantages and disadvantages in pediatric use.

10. Specifics and requirements vis-à-vis drug for-
mulations for geriatric patients. Physiological specif-
ics.  Considerations in selecting rational technological 
formulation.

11. Chronopharmacy and chronopharmacology.  
Specific requirements and technological solutions re-
lated to preparation.  Potential advantages of chrono-
pharmaceutical formulations.

12. Biological and biosimilar medicinal products 
– essence, main concepts, specific features.  Biotech-
nology-based manufacturing process and manufactur-
ing of biological molecules.  Methods for assessment 
of quality, efficacy, and safety of biosimilars.

Practical education – total 20 study hours
1. Solving of cases – reformulation and formula-

tion of magisterial and pharmacopoeial formulations.  
Considerations and approaches related to preparation 
of rational, efficient, and safe pharmaceutical formula-
tions. 

2. Preparation of classic magisterial and pharma-
copoeial formulations – liquid, semisolid, for rectal, 
vaginal use – problems and solutions.
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3. Preparation of multi-particulate solid dosage 
drug forms – pellets and spheroids with non-modified 
and modified release and filling in gelatin capsules.  
Evaluation of potential and advantages of multi-par-
ticulate solid dosage forms in pharmaceutical practice.

4. Preparation of solid dosage forms with modified 
release based on the principles of chronopharmacy.

5. Preparation of age-specific drug formulations 
for pediatric use.  Evaluation of application-related po-
tential and limitations of various pharmaceutical forms 
and technological approaches to preparation.

modulE IХ. provIdIng thErapy and prEpara-
tIon of carE plan for spEcIfIc patIEnt groups

Distance education – preparation of an individu-
ally chosen case study (self-study)

I. colloquIa topIcs by yEar 
fIrst yEar

1. Pharmaceutical and drug regulation and Good 
Pharmaceutical Practice in hospital pharmacies.

2. Hospital pharmacy organization and manage-
ment and medical devices.

sEcond yEar

3. Pharmacological and toxicological aspects of 
drug therapy.

4. Health technologies and hospital pharmaceuti-
cal services evaluation.

5. Quality assurance, standardization, and logis-
tics.

thIrd yEar

6. Pharmacoepidemiology and pharmacovigi-
lance.

7. Technological and biopharmaceutical aspects 
in preparation of magisterial and pharmacopoeial for-
mulations in hospital pharmacy settings.

5. synopsIs for statE ExamInatIon

1. Regulation of pharmaceutical activities in 
health care establishments.

2. Pharmaceutical management in hospital phar-
macies.  Management of human resources.

3. Standards for drugs and pharmaceutical servic-
es – good practices.

4. Furnishing and equipment of hospital pharma-
cies. Contemporary concepts, requirements, standards, 

and recommendations.  Principles and practice of er-
gonomics.

5. Approaches and instruments for risk manage-
ment in hospital pharmacies.

6. Requirements and rules related to pharmaceu-
tical waste management. Classification of waste and 
methods of waste treatment.

7. Legal regulation of medical devices Classifica-
tion. Material requirements. СЕ marking. Safety of 
medical devices.

8. Standards for efficient communication, drug in-
formation, and sources of data.

9. Pharmacoepidemiology – essence, concepts, 
content of science-based approach.

10.  Steps of medical products study. Clinical, in-
terventional, non-interventional studies.

11. Traceability of drug safety - requirements to-
wards and obligations of health professionals, regula-
tory authorities and market authorization holders.

12. Instruments for risk assessment in pharmaco-
epidemiology.

13. Place and role of GMP in pharmaceutical 
practice in hospital pharmacy settings. Pharmaceutical 
quality system.

14. Health economics, pharmacoeconomics, and 
health technologies evaluation – basic concepts, prin-
ciples, interconnections, objectives and tasks.

15. Main methods of cost-effectiveness analysis 
of drug therapies.  Identification of costs and benefits.

16. Role of pharmacists in improving response 
to treatment and quality of life of patients.  Tools for 
quality of life evaluation.

17. Rules, principles, and recommendations for 
special pharmaceutical care for patients in home set-
tings.  Motivation of patients for active involvement in 
their own treatment.

18. Clinical trials.  Good Clinical Practice (GCP). 
19. Pharmacokinetics and drug metabolism.
20. Drug interactions – extents and monitoring.
21. Mechanisms of antibiotic resistance and mon-

itoring of antibiotic therapy. 
22. Target and adjunctive therapy in oncology.
23. Therapeutic drug monitoring.  Monitoring of 

the therapy of some disorders of the central nervous 
system.

24. Therapeutic drug monitoring.  Monitoring of 
the therapy of some disorders of the cardiovascular 
system.

25. Pharmacotherapy of pain.  Treatment strate-
gies.

26. Coagulation disorders.  Anticoagulation ther-
apy monitoring.
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27. Parenteral nutrition – indications and main 
components. 

28. Drug toxicity. Acute intoxications and toxi-
dromes. Antidote treatment.

29. Reformulation and formulation of classic 
magisterial and pharmacopoeial formulations in hos-
pital pharmacy settings – problems and solutions.

30. Technological and biopharmaceutical consid-
erations in selecting pharmaceutical formulation and 
route of administration - from product-oriented phar-
macy to patient-oriented pharmacy.

31. Parenteral formulations and aseptic prepara-
tion – specific features and requirements.

32. Preparation of formulations containing cyto-
static agents.  Specific features, risk assessment, and 
control methods.  Requirements towards preparation 
of solutions of cytostatic drugs.

33. Specific features and requirements vis-à-vis 
drug formulations for pediatric patients in hospital 
pharmacy settings. Critical assessment of types of 
pharmaceutical formulations with relevant advantages 
and disadvantages in pediatric use.

34. Solutions for parenteral nutrition and infusion 
– requirements, compatibility, stability, controls.

35. Radiopharmaceuticals and nuclear medicine.  
Requirements and considerations vis-à-vis their prepa-
ration in hospital pharmacy settings.

36. Biological and biosimilar medicinal products 
– essence, main concepts, identity, similarity.

37. Logistics and inventory (stock) management 
– concepts, principles, methodology, and models.  Lo-
gistics process and activities.

38. Types of inventory in the hospital pharmacy.  
Batches and shelf life. Computer-based inventory 
management system. Barcodes.

39. Integrated supply chain management.  Stock 
planning for shortages and emergency contingencies.

40. Role of the hospital pharmacist in promoting 
health, in awareness-raising campaigns and prevention 
and screening actives.

lIst of rEcommEndEd rEadIng and study ma-
tErIals
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Идеята за това печатно издание възниква след утвърждаването на Професионалната организация на 
болничните фармацевти (ПОБФБ) у нас, като сдружение с нестопанска цел защитаващо интересите на 
тази група медицински специалисти. То е създадено за да запознава фармацевтичната общност с пробле-
матиката и спецификата на работата на болничния фармацевт.

Целта на списанието “Годишник по болнична фармация” е не само да осигури достъп на всички заин-
тересувани до информация за фармацевтичната практика и фармакотерапията в болнични условия, но и да 
предложи редовно излизащо авторитетно издание, представящо обзори и стойностни научни изследвания. 

В изданието се публикуват исторически, теоретични и практически материали, отнасящи се до бол-
ничната фармация в България, Европа и по света. Във всеки брой редакционната колегия запознава широ-
ката читателска аудитория и с постиженията на чуждестранни специалисти, посредством публикуване на 
преводни статии от Европейското списание по болнична фармация (European journal of hospital pharmacy).

Мисията на списанието е да обогати познанията на болничните фармацевти и други заинтересовани 
лица и да спомогне за подобряване на тяхната информираност.

Списанието е с научен характер и се издава в един брой годишно. Изискванията към авторите са стан-
дартните за българската научна медицинска периодика. Публикуването на статии е безплатно. Списанието е 
включено с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания. 

Редакционната колегия на сп. "Годишник по болнична фармация” искрено се надява да предлага фар-
мацевтично списание, което да съответства на високите съвременни изисквания и допринася за научното 
познание и удовлетворение на всички читатели!

AIM AND MISSION

The idea for   this publication arises after the establishment of the Professional organization of hospital phar-
macists (POBFB) in our country, a non-profit organization protecting the interests of this group of medical profes-
sionals. It was created to introduce the pharmaceutical community with issues and specifics of the work of hospital 
pharmacist.

The aim of the journal “Annual for hospital pharmacy” is not only to provide access to all relevant informa-
tion for the pharmaceutical practice and pharmacotherapy in the hospital, but also to offer regularly published 
authoritative publication presenting overviews and valuable research.

The journal publish historical, theoretical and practical materials related to hospital pharmacy in Bulgaria, 
Europe and worldwide. In each issue Editorial board met wider readership and achievements of foreign specialists 
through the publication of translated articles from European Journal of Hospital Pharmacy.

The mission of the journal is to enrich the knowledge of hospital pharmacists and other stakeholders to help 
improve their awareness.

The magazine has a scientific nature and is published in one issue per year. Requirements to authors meet the 
standard for Bulgarian scientific medical periodicals. The publication of an articles is free of charge. The journal 
is included with an identification code (ISSN) in the international system for registration of periodic publications.

The Editorial board of the journal “Annual for hospital pharmacy” sincerely hopes to offer pharmaceutical 
publication, which correspond to the highest modern requirements and contribute to scientific knowledge and 
satisfaction of all readers!

МИСИЯ И ЦЕЛ



ГОДИШНИК ПО БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ 
III, 2017, № 1

52

Информация за Професионалната Организация на Болничните Фармацевти 
в България (ПОБФБ)

Организацията на болничните фармацевти в България е национална доброволна, неправителствена, 
неполитическа, нерелигиозна организация в отрасъл на фармацевтите, работещи в болници и други 
лечебни заведения. ПОБФБ е регистрирана като юридическо лице съгласно Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Целите на ПОБФБ са вписани в устава на организацията и са:
·	 Защита на професионалните интереси на членовете на организацията;
·	 Утвърждаване на висок морал и професионализъм у болничните фармацевти и всички 

нейни членове свързани с болничната фармация;
·	 Издигане престижа на българската фармация и развитието и сътрудничеството със 

сродни организации главно на европейско ниво и от страните, членки на Европейския 
съюз;

·	 Защита на интересите на хората, свързани със здравеопазването и компетентната 
фармацевтична помощ;

ПОБФБ ще се стреми да постига тези цели чрез:
·	 Изготвяне и представяне на свои платформи, програми, становища и др. пред държавни, 

ведомствени, образователни, стопански обществени институции и организации;
·	 Участие във формирането на нормативна база, стратегия и политика в 

здравеопазването, фармацевтичната наука, образованието и промишлеността;
·	 Проучване, обсъждане и разпространение на съвременните тенденции в развитието 

на фармацията;
·	 Създаване на библиотека и издаване на печатен орган;
·	 Установяване на контакти със сродни сдружения и организации в България и 

чужбина;
·	 Провеждане на курсове за повишаване на квалификацията, научни прояви и форуми;
·	 Изграждане на регистър на болничните фармацевти в България.

Органи на управление
Органи на Организацията са Общото събрание, Управителният съвет, Председателят и Кон-

тролният съвет.
·	 Върховен орган на Организацията е Общото събрание.
·	 Управителен орган на Организацията е Управителният съвет.
·	 Представителен орган на Организацията е Председателят.
·	 Специализиран контролен орган на Организацията е Контролният съвет.
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