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Клиничните
изпитвания
дават надежда
на 10 000 души8-9 10
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2,3 2,4 2,6
2,8

180
милиона

180 милиона е броят на опаковките лекар-
ства, които се отпускат всяка година в Бълга-
рия по лекарско предписание. Близо двойно
по-голям - около 350 млн., е броят на опаков-
ките с хранителни добавки и медикаменти
без рецепта.
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ХРИСТО НИКОЛОВ

Продажбите на
лекарства в
България за по-

следните 12 години – от
2006 до 2018 г., са на-
раснали в стойностно
изражение почти 3 пъ-
ти.
През 2006 г. у нас са

продадени медикаменти
за 1,3 млрд. лв., след
това приходите от тях
плавно нарастват, за да
стигнат до почти 3,8
млрд. лв. през 2018 г.
Данните са на IMS
Health Bulgaria/IQVIA,
като за 2018 г. са прог-
нозни.
В посочените приходи

влизат както тези от ле-
карствата, отпускани с
рецепта, независимо
дали са иновативни,
или генерични, така и
приходите от лекарства
без рецепта, а и обемът
на продадените храни-
телни добавки.
В България няма друг

пазар, който да расте с
такива темпове. И то
устойчиво, без ката-
клизми - дори в разгара
на кризата продажбите
на лекарства не са
спаднали, а просто са
се увеличавали с по-
малки темпове - от по-
рядъка на 4-5% годиш-

За 12 години
бизнесът

с лекарства
нарасна
3 пъти

Дори в разгара на
кризата не е имало
спадове в продажбите

дажбите.
А и през последните

години у нас много се
разви паралелният из-
нос на лекарства, който
по груби сметки засяга
до 8% от обема на це-
лия пазар. Тъй като це-
ните на лекарствата се
определят от вносите-
лите поотделно за все-
ки пазар и България за-
ради показателите си
получава лекарствата
на по-ниски цени, част
от внесените у нас ме-
дикаменти се изнасят.

О
сновната част
от получените
приходи от

продадени в България
лекарства се дължи на
иновативните лекар-
ства, т.е. онези, които
все още са под патент-
на защита и са по-скъ-
пи – близо 60%. Въпре-
ки че като брой опаков-
ки повечето продадени
– 70%, са генерични.
Лекарствата, отпуска-

ни с рецепта, осигуря-

Близо 80% от продажбите минават през аптеките.
СНИМКА: “24 ЧАСА”

ват по-голямата част -
близо 70%, от приходи-
те от медикаменти в
България. При това ста-
ва въпрос основно за
пет класа лекарства:
онкологичните, кардио-
логичните, антибиоти-
ците, неврологичните и
лекуващите метаболит-
ни заболявания.
На аптеките през по-

следните 2-3 години се
дължат около 80% от
продажбите на лекар-
ства в стойностно изра-
жение, другите се про-
дават на болниците.
През последните го-

дини се наблюдава
окрупняване на аптеки-
те - техният брой нама-
лява, като около 50%
от продажбите в аптеч-
ната мрежа се дължи
само на около 30% от
аптеките.
Печалбите на самите

аптеки се вдигат с по
около 10% годишно, но
трябва да се има пред-
вид, че делът на храни-
телните добавки и коз-
метиката в приходите
им се увеличава непре-
къснато за сметка на
лекарствата.

Всъщност най-го-
лям дял в про-
дажбите на ап-

теките се държи от ле-
карствата, с които хора-
та са самолекуват - от-
пусканите без рецепта
и хранителните добав-
ки. Само за последната
година у нас са прода-
дени такива медикамен-
ти за 824 млн. лв., като
най-голям ръст отбеляз-
ват пробиотиците, сред-
ствата за успокоение
на ставни болки и изоб-
що болкоуспокояващи-
те препарати.

но. Затова пък за по-
следните две години ръ-
стът е по 11% годишно
Последните официални
данни са за първото по-
лугодие на 2018 г., ко-
гато ръстът е бил 11%
на годишна база, като

очакванията са за цяла-
та година ръстът на го-
дишна база също да е
11%.
Поскъпването на са-

мите лекарства не мо-
же да обясни този 12-
годишен тренд на при-
ходите или поне не из-
цяло. Защото от сеп-
тември 2006 г. до
септември 2018 г. ин-
флацията в България е
само 44% и поскъпва-
нето на лекарствата не
прави изключение. Т.е.
през всички тези годи-
ни е растял и броят на
продадените опаковки.
България, както и по-

вечето страни от ЕС,
има застаряващо насе-
ление и силно развита
система за реимбурси-
ране на лекарствата,
което естествено води
до увеличение на про-



Prontosan – Уникална комбинация 
от бетаин и полихексанид.

 Намалява тежестта на биофилма.
 Редуцира признаците на възпаление.
 Подобрява изхода на заболяването, вкл. Времето за излекуване.
 Предотвратява образуването на биофилм.

За по-бързо оздравяване!
Продукт Опаковка Кат.номер

Prontosan разтвор 350мл 400416

Prontosan гел 30мл 400516

Prontosan Гел Х 250гр 400508
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17 на сто
спад на

дълговете

Общите, както и просрочените задължения
на болниците за цялата 2018 г. намаляват,
отчете наскоро здравният министър Кирил
Ананиев. Със 17% в сравнение с предходна-
та година са намалели просрочените задъл-
жения, а с 4% - общите.
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Има голяма ве-
роятност про-
дажбите на ле-

карства на болниците,
които през последното
десетилетие винаги са
съставлявали около ед-
на пета от продажбите
на всички лекарства на
българския пазар, да
завземе малко по-голям
дял за 2018 г.
Прогнозата се осно-

вава на това, че за
2018 г. правителството
отдели с 410 млн. лв.
повече в бюджета на
НЗОК за болниците, ка-
то част от тези сред-
ства са и за закупава-
нето на лекарства и ме-
дицински изделия. Кое-
то означава, че хронич-
ното неплащане от
страна на лечебните
заведение може доня-
къде да се преодолее и
този пазар да се раз-
движи. Още повече че
за 2019 г. също е пред-
видено увеличение на
това перо.
Известни сигнали, че

раздвижване на този
сегмент от пазара наи-

Ръст при
лекарствата
за болници

стина се случва, се поя-
виха още към края на
2018 г., когато излязоха
данни на IQVIA за пър-
вото тримесечие. Спо-
ред тях болничният па-
зар на лекарства расте
два пъти по-бързо, от-
колкото продажбите на
лекарства в аптечната
мрежа. За годината от
първото тримесечие на
2017-а до първото три-
месечие на 2018-а този
пазар е достигнал 600
млн. лв.
По принцип основните

разходи за лекарства на
болниците са за онколе-

карства, най-вече хи-
миотерапевтични про-
дукти за пациенти с рак
на млечната жлеза, за
рак на простатата и за
рак на белия дроб, кои-
то се вземат само под
лекарско наблюдение.

Малко повече -
около 820
млн. лв., се

дължи на лекарствата,
отпускани без рецепта
и хранителните добав-
ки, и отделно още при-
близително толкова са
за медикаменти от по-
зитивния лекарствен

списък за лечение на
хронично болните, част
от стойността на които
се плаща от здравната
каса. Техните продажби
обаче не бележат ръст
през последната годи-
на. Което също може
да бъде обяснено с
държавната политика -
през 2017 г. здравната
каса обяви мораториум
върху новите терапии
за една календарна го-
дина, поради което
много нови лекарства
не можаха да бъдат
включени в позитивния
списък. (24 часа)

Пазарът на болнични лекарства е доминиран от онко-
медикаментите, повечето от които се приемат под лекар-
ски контрол. СНИМКА: “24 ЧАСА”
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Методът е
забранен при

проблемни
бъбреци

Инжекциите, които унищожават двойната гу-
ша, са забранени при заболяване на щитовид-
ната жлеза. При пациенти, приемащи имуносу-
пресори или кортикостероиди, както и такива с
тежки бърбречни или чернодробни уврежда-
ния, методът се прилага с повишено внимание.

6
ПОНЕДЕЛНИК,

8 АПРИЛ
2019 Г.

Махат
двойната
гуша с

инжекции
Доналд Тръмп и

Хилъри Клинтън са с
двойни брадички и
имат шанс да ги
премахнат, след ка-
то в САЩ одобриха
инжекциите с деок-
сихолична киселина.

Впръсква се
деоксихолична
киселина
- съставка на
жлъчката,
която се
произвежда
от чревните
бактерии

Двойната брадичка се
появява на около 45 г.
Това е подкожен плик с
мазниниподдолнатаче-
люст. Наричат се подли-
цеви мазнини, а самата
брадичка - гуша.
Някои хора наистина

си я харесват. Други пък
биха искали брадичката
им да е само една. Вто-
рата обаче не може да
се скрие, нито да се мах-
не с диета. От масажите

и мазилата за изсмуква-
не има някакъв ефект.
Проблемът се решава
докрайсамоподножана
хирурга, но този ремонт
е много скъп и рискован.
Двойната брадичка се

дължи на затлъстяване,
остаряване или и двете.
Занякоитяеприемлива.
Би било ужасно всички
да сме еднакво сбръчка-

ни на стари години, каз-
ват си те за свое оправ-
дание.
Но ето че се е появил

лек! Обещават ти да на-
малиш значително
двойната си брадичка
само с 4 до 6 безвредни
инжекции, поставяни
веднъж месечно. Веще-
ството, което се впръск-
ва, е АТХ-101. Нещо за-

вързано? Не, това е
деоксихолична кисели-
на - съставка нажлъчка-
та, която се произвежда
от чревните бактерии. В
инжекциитетяевпречи-
стена синтетична вер-
сия.
Доказано е, че раз-

гражда мазнините в ко-
рема и от нея се очаква
данаправи същотоипод

брадичката. Според
фирматапроизводителе
изпробвана при над
1600 души и е показала
90% ефективност.
ПървовСАЩУправле-

нието за контрол на хра-
ните и лекарствата одо-
бри инжекциите и те из-
лязоха на пазара. Одо-
брението на Евросъюза
ще е скоро след това.
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ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ

24,7% 
Спортувам 
редовно

18,3% 
Приемам
хранителни
добавки

33,6% 
Не полагам специални 
грижи за 
здравето

31,4% 
Нито едно от 
изброените

14,5% 
С прием на 
лекарства,

включително
антибиотици

28,1% 
С прием на 

хранителни добавки,
природни екстракти

26% 
С комбинация от 
двете - лекарства и 
хранителни добавки

39,5% 
Ходя на 
профилактични
прегледи

 Данните са от национално проучване на Асоциацията на производителите и вносителите на хранителни добавки в България. 

35,8%
Храня се

здравословно

90% се
продават
от аптеки

Продажбите на хранителни добавки стават
основно през аптеките, сочат пазарни проуч-
вания. Според тях фармацевтите правят 90%
от общия оборот с продуктите. Другите ос-
новни канали за разпространение са фитнес
центрове и т.нар. мултилевъл търговия.

8-9
ПОНЕДЕЛНИК,

8 АПРИЛ
2019 Г.

От 250 млн. до 400 млн.
лева годишно се оценява

пазарът на добавки
Един от най-бързо

разрастващите се
пазари в България

е този на хранителните
добавки. Оценките на
консултантски компании
са различни, но е сигур-
но, че ръстът в продаж-
бите всяка година не па-
да под 10%. А общият
оборот на пазара се оце-
нява между 250 и 400
млн. лева.
Точни цифри трудно

може да се посочат, тъй
като няма официална

статистика, а се правят
пазарни анализи от ня-
колко консултантски
агенции.
Има донякъде и неяс-

нота около понятието до-
бавка. Тук би трябвало
да са включени

продукти като
витамини,

микроелементи и антиок-
сиданти. В България оба-
че за такива се смятат и
всякакви видове сред-
ства за отслабване,
чайове, протеини, амино-

Продажбите им растат
заради здравословния
начин на живот

трябва да са безвредни,
да съдържат съставки от
одобрен списък и да не
внушават, че предпазват
от болести или ги леку-
ват.
Забранено е да се

твърди, че заместват ба-
лансираното хранене.
Тези изисквания се от-
насят и за рекламата.
Най-голямо разнообра-

зие има при добавките
за опорно-двигателната
система, за регулирането
на стомаха и уринарния

тракт, имуностимуланти-
те и такива за дихател-
ните пътища. Популярни
са и тези, които се пре-
поръчват при сърдечно-
съдовите заболявания и
са с омега мастни кисе-
лини и с всякакви съеди-
нения, които намаляват
холестерола или високо-
то кръвно.
Продажбите на добав-

ки стават основно чрез
аптеки, фитнес центрове
и т.нар. мултилевъл тър-
говия.

Най-голям е
делът, който
продават
фармацевтите

- близо 90% от общия
обем. Броят на произво-
дителите и вносителите
за аптечния пазар е око-
ло 400, а основните фир-
ми са близо 100.
Един от основните про-

блеми е сивият сектор,
твърдят от бранша. Кон-
тролът на хранителните

добавки се извършва от
здравното министерство
и от регионалните инс-
пекции за опазване на
общественото здраве. Но
той основно е на хартия,
тъй като се следи за ка-
чеството на добавките по
съдържанието на етике-
та. Проби се правят само
по сигнал на други
производители или вно-
сители.
Друга деликатна тема

е рекламата на добавки-
те. Тя не трябва да съ-

държа послания, че мо-
гат да излекуват една
или друга болест. Но се
това ограничение да не-
се спазва. Изпълнителна-
та агенция по лекарства-
та например спря някол-
ко клипа с реклами на
добавки, в които се твър-
деше, че имат лечебни
свойства Според данни
на GFK всяка година
производители и вноси-
тели на добавки отделят
около 700 хил. лв. само

за телевизионна рекла-
ма. Има немалко публи-
кации и интервюта с

истории за
преборване на
болести и
излишни
килограми
Често се залага на по-

пулярни лица, които
твърдят, че това е резул-
тат от употребата на до-
бавки и билкови продук-
ти.

Друг орган, който сле-
ди за спазването на из-
искването, е Комисията
за защита на потребите-
лите.
От контролния орган

обясняват, че хората не
трябва да приемат хра-
нителните добавки като
лекарства.
А такива реклами се

срещали в брошури, ли-
стовки и в интернет. Ко-
мисията има право да
анализира послания, да

изисква доказателства
от рекламодателите за
истинността на твърде-
нията, както и станови-
ща от Министерството
на здравеопазването.
При нарушения се да-

ва предписание за кори-
гиране на рекламите,
след това може да на-
ложи глоба, която стига
до няколко десетки хи-
ляди левове. Може да
бъде заведен и колекти-
вен иск в съда.

киселини. Има и продук-
ти, за които се казва, че
помагат за безсъние,
проблеми с простатата и
други.
Основните причини за

добрите продажби се
крият в налагането на
здравословния начин на

живот, агресивната ре-
клама на продуктите, го-
лямата им достъпност в
сравнение с лекарствата
и улеснения начин за пу-
скане на пазара.
В България добавките

според наредба се опре-
делят като храни. Те

Хранителните добавки заемат все по-голяма площ в апте-
ките. СНИМКА: PIXABAY
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Клиничните
изпитвания

дават надежда
на 10 000 души,
носят 178 млн.

питвания през 2017 г. у
нас са “Новартис”,
“Рош”, “Астра Зене-
ка”,“Янсен” и “Пфайзер”.
Те са осигурили 29% от
всички активни изпитва-
ния в страната.
Почти половината -

около 40% от знанията,
нужни за одобрението
на всяко ново лекар-
ство, се генерират в
клиничните изпитвания.

Разстоянието
от хипотезата
до лекарството
е 1-4 млрд. евро
и 10-ина години

упорита работа на мно-
го учени от различни
области на знанието,
обясни Деян Денев, из-
пълнителен директор на
Асоциацията на нау-
чноизследователските
фармацевтични произ-
водители (ARPharM).
Първата стъпка е пре-

сяване на между 3 и 10
хиляди молекули. От
тях 10-20 се “издигат”
до експериментални
субстанции и имат шанс
да бъдат приложени те-
стово върху животни ка-
то предклинични изпи-
твания. Тези, които из-
държат проверката, а
те обикновено не са по-
вече от 5-10, получават
статут на експеримен-
тални лекарства. И
след всички фази на
клинични проучвания

от стартови
3-10 хиляди
молекули
2-5 стават
лекарства

с разрешение за упо-
треба. В последните го-
дини иновативни тера-
пии намалиха драстич-
но смъртността - с 20%
от рак, с 80% от СПИН,
направиха лечим хепа-
тит С, доведоха до за-
бавяне на прогресията
на множествената скле-
роза и ревматоидния
артрит и др., обясни
Денев.
Лечението става до-

стъпно за пациентите
само ако здравните
системи разпознават
иновацията и я реим-
бурсират.
По данни на инду-

стрията забавянето на
достъпа на пациента
през последните години
е близо 550 дни – сред-
но толкова време мина-
ва от разрешаването на
ново лекарство за
Европа до включването
му за реимбурсиране у
нас. Прогнозите на биз-
неса са с влязлата в си-
ла нова наредба време-
то да се удължи на 700-
800 дни.

В последните години иновативни терапии намалиха
драстично смъртността - с 20% от рак, с 80%
от СПИН, направиха лечим хепатит С, доведоха
до забавяне на прогресията на множествената
склероза и ревматоидния артрит

ЛЮБОМИРА НИКОЛАЕВА

Поне от 265 години
клиничните проучвания
на лекарства и терапии
подпомагат медицина-
та, въпреки че клини-
чен опит е документи-
ран в Стария завет. Да-
тира от 605 г. преди
Христос и се приписва
на царувалия 60 г. ва-
вилонски владетел На-
вуходоносор.
Експериментът му съ-

всем не е диктуван от
научни съображения,
но в крайна сметка по-
казва, че хора, които
продължително време
ядат само хляб и вода,
са по-здрави от хране-
ните само с месо и ви-
но.
Истинският баща
на клиничното
изпитване е

шотландецът
Джеймс Линд
През 1747 г. след ня-

колко седмици в морето
екипажът на кораба
“Солсбъри” става жер-
тва на често явление
сред моряците: скорбут.
Венците им са възпале-
ни, кървят, коленете им
се огъват, краката не ги
държат. Лекарят не се
задоволява с установя-
ването на диагнозата.
Избира 12 болни моря-
ци, разделя ги на групи
по двама и към една-
квите им дажби добавя
различни хипотетични
лекарства” - сайдер,
оцет, морска вода, ин-
дийско орехче, ечеми-
чена вода или портока-
ли и лимони. След 6
дни мъжете на цитрусо-
во лечение вече били

на крака, а цярът - до-
казан.
Пробите и грешките

стъпват на
научна основа с
рандомизираните
проучвания, но
какво е това?

Концепция, която е в
основата на съвремен-
ното клинично изпита-
ние от 30-те години на
миналия век. Рандоми-
зирането е разделяне
на участниците в проуч-
ването на случаен
принцип на две групи,
при което едните се
третират с избрано ек-
спериментално веще-

ство, а другите - с пла-
цебо (нещо, което за
заблуда изглежда като
лекарството, но не съ-
държа изпробваната
субстанция).
По-късно навлизат

още по-доказателстве-
ните “слепи” клинични
проучвания. При тях
нито лекуваните,
нито лекарите
знаят кои
доброволци
получават
лекарство и
кои имитация
Чак след Втората све-

товна война се въвеж-
дат многоцентровите

клинични изпитвания,
които подобряват стати-
стиката и дават по-ви-
сока значимост на ре-
зултатите. При тях мно-
жество изследвания се
повеждат на различни
места при спазването
на един и същи алгори-
тъм. Резултатът - нама-
ляване на отражението
на случайни и субектив-
ни фактори върху тера-
пията.
През 1947 г. Нюрн-

бергският кодекс очер-
тава 10 основни прави-
ла за защита на добро-
волците. Водещ прин-
цип е ползите да са по-
вече от рисковете.
Днес клиничните

проучвания са една от
най-наблюдаваните и
контролирани области,
в които за 20-ина годи-
ни България се наложи
като надежден парт-
ньор.

С пазарен
дял 1,1%
страната ни е
на 20-о място

в световната индустрия
на клиничните изпитва-
ния. Всяка година 10
хиляди българи се
включват в изпитания в
около 500-те центъра у
нас. В сектора са заети
поне 3 хиляди специа-
листи. По актуални дан-
ни към декември 2018 г.
клиничните изпитвания
в страната са генерира-
ли кръгло 178 милиона
лева. Повече от 1/4 от
общата сума са плаща-
ния към бюджета като
данъци, такси, осигу-
ровки. Това каза д-р
Иван Георгиев, предсе-
дател на Българската
асоциация по клинични
проучвания. Той цитира
данните за България,
според които петте ком-
пании с най-голям при-
нос за клиничните из-
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Изчиства
втвърдените
артерии

Опитите със сдвоени мишки вече са дока-
зали, че свежата кръв спира втвърдяването
на артериите и дори ги изчиства от плаки.
Затова къпането във вана с кръв на девици
може вече да е демоде, но пък инжектиране-
то на млада кръв ще е модно и ще стане тол-
кова масово, колкото ботоксът.
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РОСЕН ЯНКОВ

Мишките се
подмладяват
с кръвопрели-

ване, но дали така ста-
ва и с хората? Отгово-
рът на този въпрос се
чака всеки момент, обя-
виха учени на конфе-
ренция по остаряването
в Лондон.
В няколко лаборато-

рии по света се правят
опити с двойки мишки -
млада и стара, зашити
една за друга на хълбо-
ка от система за кръво-
преливане. За 10 дни
сърцата на гризачите
изпомпват кръвта им
съвместно и учените
следят физиологичните
промени в организмите
им, разказва сп. “Ню
стейтсмън”.
Учените правят такива

кошмарни експеримен-
ти, защото търсят начи-
ни да победят старчески
болести като алцхаймер
и защото мечтаят да
обърнат самия процес
на остаряване. Правят
ги и защото са позволе-

Чуждата кръв
подмладява
Изследват дали този ефект
може да се ползва при
лечението на алцхаймер

зултат клетките на
старата мишка започват
да се делят отново и се
появява нова тъкан в му-
скулите и черния дроб.

Най-смайващо е,
че прорастват и
нервните окон-

чания. А това е признак
за подмладяване и на
мозъка под въздей-
ствието на младата
кръв. Този ефект кара
научния екип да започ-
не инжектиране веднъж
седмично на кръвна
плазма от здрави млади
мъже на възрастни хо-
ра, страдащи от алц-
хаймер. Още тази годи-
на се очаква да се раз-
бере дали това ще въз-
станови някои мозъчни
функции на болните.

ни. Медицината се зани-
мава отдавна с размяна-
та на кръв между орга-
низмите.
В дневника си Самюъл

Пийпс описва обсъжда-
нето на такъв експери-
мент в Кралското друже-
ство през 1664 г. Тогава
група учени, сред които
светилата Кристъфър
Рен и Робърт Хоук, пе-
риодично преливат кръв
на кучета през кухи пе-
ра и сламки и описват
промените във вида и
поведението им. Пийпс
дори предлага “да се
прелее кръв от някой

квакер на архиепископа
с цел да се уталожи ре-
лигиозното напреже-
ние”. Оттогава експери-
ментите от този вид ту
излизат на мода, ту се
изоставят. На форума в
Лондон обаче са до-
кладвани зашеметяващи
резултати. Старата миш-
ка от двойката се под-
младява видимо от кръв-
та на младия партньор.
Във вените є влизат ве-
щества, които тя отдав-
на е престанала да син-
тезира. Това възобновя-
ва активността на ство-
ловите є клетки. В ре-

Очаквасеощетазигодинадасеразбередалипрелива-
нето на кръвна плазма от здрави млади мъже на възраст-
ни хора с алцхаймер ще възстанови някои мозъчни
функции на болните.
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Скъпо невинаги значи добро. В момента
има огромен избор на импланти - над 1000
вида, но повечето са с неясен производител.
Добрите са 20. Цената не бива да е под 200
долара, показва световната статистика. А
най-евтините са 25 долара без коронката.
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8 въпроса за зъбните
РОСЕН ЯНКОВ

В наши дни имплан-
ти слагат навсякъде.
Това не е евтина про-
цедура, но пък има
примамливи предложе-
ния от типа “два за це-
ната на един”.
Заслужават ли дове-

рие? На какво изобщо
да се обръща внима-
ние, ако ще се подла-
гате на нея?

1. Имплант или ко-
ронка?
Не може да се каже

еднозначно. При всеки
проблемен зъб реше-
нието е различно. В
едни случаи е добре
да се сложи имплант.
Например ако всички
зъби са здрави, но по
някаква причина липс-
ва един. Тогава е по-
добре съседните да се
запазят, а не да се

� Произведените в
Швейцария са най-добрите,
от Южна Африка
също, но са пригодени за
челюстите на чернокожите

� Издържат от 5 до 20 години

плантиране.
4. Има ли рискове?
Да, но добрият зъбо-

лекар ги свежда до ми-
нимум. На долната че-
люст е мандибуларният
нерв, а на горната ос-
вен троичния нерв е и
хайморовият синус. За-
това трябва да се вни-
мава с височината и
ширината на импланта.

5. Какви са противо-
показанията?
Онкологично или пси-

хическо заболяване,
болест на кръвта, на
ставите и на костната
тъкан, туберкулоза, на-
рушения на имунната
система, възпаления на
лигавиците в устата,
нелекуван диабет,
бруксизъм (скърцане
със зъби), алергия към
анестезията и ендо-
кринни болести.

обличат. Но може да
се налага именно про-
тезиране. Мостовете
от циркониев двуокис
не отстъпват по каче-
ство и на най-скъпите
импланти, стига, раз-
бира се, да има опор-
ни зъби.
Освен това не се ма-

хат нервите под тях.
Те са естетични и
остават в устата над
20 г. Импланти се сла-
гат, ако в устата всич-
ко е идеално или ако

няма опорни зъби. При
нарушена захапка се
прави протезиране.

2. Съмнителна ли е
офертата “два им-
планта на цената на
един”?
Да, и то доста. Тя оз-

начава, че ще ви сло-
жат импланти с ниско
качество или направо
менте.

3. Боли ли при по-
ставянето?
Не, защото се прави

под упойка било чрез

седация, било чрез
местна упойка. Седа-
цията е приспиване,

докато се правят вся-
какви зъболекарски ма-
нипулации, не само им-
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Брекетите
да се носят
до живот,

настояват британските ортодонти, за да не се
размърдат зъбите и да развалят захапката.
“Преди си мислехме, че след определена
възраст зъбите се стабилизират. Сега знаем,
че те се движат в устата през целия живот."
Брекети, подвижни или фиксирани, се постав-
ят на около 20 000 британци годишно.
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импланти
Имплант не се слага и

при скъсено разстояние
до носната кухина или
синусите над горната че-
люст, както и при недо-
статъчно костна тъкан
на мястото на импланти-
ране.
Има и временни пре-

чки - кариеси, възпале-
ние на венците, перио-
донтит, патологична за-
хапка, пушене, бремен-
ност и кърмене, наличие
на киста или гноен про-
цес в устата. Лошата хи-
гиена на зъбите също е
пречка. Затова няколко
месеца преди импланти-
ране трябва да се пола-
гат специални грижи за
тях. Пушенето е почти
несъвместимо, защото
пушачът може да от-
хвърли импланта. Затова
преди операцията цига-
рите трябва да се спрат

за 10-14 дни. При бре-
менност има прозорец
за имплантиране от 4-ия
до 6-ия є месец, когато
анестезията няма да на-
вреди на плода. Най-мо-
дерните видове имплан-
ти могат да се поставят
и на диабетици, както и
на болни след химиоте-
рапия.

6. Някои обещават
имплантиране за 1
ден?
За 1 ден нищо не се

прави! Преди да се по-
стави имплант, пациен-
тът се изследва за боле-
сти и се проверява него-
вата устойчивост на
стрес, тъй като имплан-
тацията е стрес за орга-
низма. Самата процеду-
ра е доста бърза. Заедно
с направата на коронка
върху импланта отнема
максимум 2 часа.

7. Вярно ли е, че
швейцарските са най-
добри?
Да, швейцарските и

южноафриканските им-
планти са най-добрите в
света. Само че южноа-
фриканските са пригоде-
ни за челюстите на чер-
нокожите. Но за белите
- швейцарските все пак.

8. Колко дълго се из-
карва с имплант?
Зависи от метода на

поставяне, от качеството
на костната тъкан и мя-
стото на поставяне.
Средно от 5 до 20 г. С
времето имплантът се
интегрира с костта, а то-
ва зависи от материала
му. Титанът е оптимал-
ният материал - към не-
го костта прилепва по-
добре, отколкото към
сплавта от алуминий и
ванадий.

Пробив: възстановяват
зъбен емайл
Английски учени създадоха мате-

риал, който регенерира зъбния
емайл.

С него се избягват
кариесите

и се премахва болезнената чув-
ствителност на зъбите, съобщи
Прес асосиейшън, като се позова
на публикация в сп. “Нейчър”.
Емайлът е най-външният покри-

ващ слой на зъбите. Той е най-здра-
вата тъкан в човешкото тяло - из-
държа на много високи температури
и на киселинни храни и напитки,
оставайки непокътнат с десетилетия.
Но за разлика от другите телесни
тъкани, ако се пробие или изхаби,
емайлът не може да прорасне отно-
во. Това води до зъбобол и

загуба на зъби при над
50% от човечеството
Учени от лондонския университет

“Куин Мери” обявиха, че са разра-
ботили минерализиращ материал,
с който могат да се изгражда както

емайлът на зъбите, така и други
човешки кости.
“Много сме развълнувани, тъй ка-

то методът е прост и има много-
бройни приложения. С него се от-
варят нови възможности за възста-
новяване на зъбите”, казва проф.
Алваро Мата от екипа.
“Ето например

можем да направим
устойчива на киселини
лепенка,

която да прикрепим към зъба и тя
да го минерализира. Заедно с това
лепенката затваря денталните то-
були (микроскопични каналчета) и
така зъбът вече не е свръхчувстви-
телен към топло, студено, сладко и
пр.” Ключовото откритие на екипа
е един белтък, който дава старт,
контролира и насочва процеса на
зъбната кристализация по същия
начин, по който емайлът кристали-
зира при естественото порастване
на зъбите.
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“Совите”
са

по-уязвими

пред рака на гърдата заради спането до
обяд, a при “чучулигите”, които стават рано,
рискът е с 40-48% по-нисък, сочи британско
изследване от февруари. Но будуването е съ-
що толкова вредно, колкото и прекаляването
с дрямката – увеличава опасността с 50-60%.
Оптималното време за спане е 6-8 часа.
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Пробиви при рака
на гърдата -

имунотерапия, кръвен
тест, лечение с пептиди

Има големи постижения и в конвенционалните сред-
ства за лечение, особено в диагностиката.

Джуди Пъркинс е пър-
вата жена в света, из-
лекувана миналото лято
от терминален рак на
гърдата. 49-годишната
пациентка от Флорида
е в напреднал стадий
на болестта с метаста-
зи из цялото тяло.
Остават є 3 месеца

живот. Подлагат я на
експериментално лече-
ние, при което изваде-
ни от нея имунни клет-

Джуди Пъркинс е първата жена
в света, излекувана миналото
лято в терминален стадий

специалистите са еди-
нодушни, че имунотера-
пията е бъдещето на
борбата с коварната бо-
лест. Неслучайно през
2018 г. Нобеловата на-
града за медицина бе
дадена за пробив в ак-
тивирането на собстве-
ната имунна система за
борба с раковите клет-
ки. Имунотерапията TIL,
приложена на Джуди, е
още в пелени, но систе-
мата CAR T-клетки ве-
че се прилага в САЩ,
Канада, Англия и Из-
раел.

CAR също работи
с клетки на
пациента,

но за разлика от TIL те
не само се размножа-
ват, но и модифицират
за борба с рака, преди
да се върнат в организ-
ма. Лечението е инди-
видуално – медикамен-
тите се приготвят за
всеки конкретен па-
циент. Затова методът
засега е скъп – около
300 000 евро.
Наред с тези револю-

ционни техники срещу
напреднал рак на гър-
дата има големи пости-
жения и в конвенцио-
налните средства за ле-
чение, особено в диаг-
ностиката. Оцеляването
през първите 5 години

при жени с карцином на
млечната жлеза в нулев
и първи стадий вече е
почти 100% по данни на
Американското друже-
ство по онкология. При
тези във втори стадий
процентът е 93.
През 2018 г. силно се

зашумя около течната
биопсия – откриване на
рак чрез прост кръвен
тест. Тя се използва и
за проследяване на на-
чина, по който туморът
отговаря на лечението и
какви са рисковете ра-
кът да се завърне. През
февруари учени от Хай-
делберг съобщиха, че
са разработили нов по-
добен тест за ранно от-
криване на рак на гър-
дата и експеримент с
500 пациентки е пока-
зал 75% успеваемост.
Друго откритие пести

тежката химиотерапия
на 70% от пациентките
с рак на гърдата в ра-
нен стадий при тумори
под 5 см, които не са се
разпространили към
лимфните възли. Из-
ползван е генетичният
тест OncotypeDX, който
изследва вероятността
от рецидив по скала от
0 до 100. Доскоро хи-
миотерапия се прилага-
ше на жени с над 10

точки, а сега американ-
ски учени ги повишиха
до 25, установявайки, че
при такива пациентки
лечението с отровни хи-
микали не е необходи-
мо.
През януари израел-

ски учени обявиха, че
са разработили

пептидна
структура,
която напълно
лекува рак,

няма странични ефекти
и терапията е евтина.
Те твърдят, че MuTaTo
(многоцелеви токсин) е
подействал при мишки и
до 1 година ще го из-
пробват на хора. Екипът
сравнява метода си с
лекарствения коктейл
срещу СПИН, който ата-
кува тумора на много
нива едновременно.
Специалистите обясня-
ват, че пептидите - по-
лимери от аминокисели-
ни, свързани с пептидни
връзки, убиват карцино-
ма, като го обгръщат ка-
то октопод. Техни коле-
ги обаче попарват пре-
каления оптимизъм с
аргумента, че туморите
са многобройни по вид
и местоположение и
универсално лечение не
може да има.

ки се размножават до
90 милиарда и се връ-
щат в тялото є като
убийци на тумори. За
няколко месеца всички
карциноми изчезват.
Този вид лечение

срещу рак с рецидив е
в начална фаза, не
всички болни се по-
влияват от него и пред-
стоят още много из-
следвания, преди да се
приложи по-масово. Но

Най-новите открития на учените пестят тежката химиотерапия.
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очното налягане. Вслед-
ствие на това голяма
част от пациентите ня-
мат нужда от медика-
ментозно лечение след
това. Огромна револю-
ция настана и във ви-
треалната хирургия - та-
зи, която се използва за
лечение на задния очен
сегмент, за заболявания
на ретината. Преди, за
да извършим интервен-
ция, правехме по-голе-
ми разрези, сега те са
по-малки от 0,6 мм.

С тези
микроинвазивни
техники се
постига
значително
подобрение на
резултата от
хирургията,

много по-бързо възста-
новяване на зрението и
връщането на пациенти-
те им към работните ме-
ста. Това са заболява-
ния, от които страдат
хора между 50 и 70 го-
дини, но голяма част от
тях са трудоспособни и
е важно да се върнат
бързо на работа.

- За лечение и тера-
пия на какви заболя-
вания могат да ви
търсят пациентите?
- В клиниката ни се

оперират тежко болни с
отлепване на ретината,
на които прилагаме те-
зи миниинвазивни мето-
дики, при които правим
много малки разрези и
които невинаги шием.
Разполагаме със съвре-
менни лазери за лече-
ние на диабетната рети-
нопатия. От миналата
година започнахме и т.
нар. послойна транс-
плантация на роговица,
или DMEK техник. Чрез
нея вече не се налага
да се присажда цяла
роговица, ако заболява-
нето на пациента не го
изисква.

- Поемат ли се от
здравната каса тези
операции?
- Да, здравната каса

поема голяма част от
операциите, но за кон-
сумативите пациентите
доплащат.

Очните операции
са все по-щадящи
и дават
възможност
за бързо
възстановяване
От година в очна болница
“Пентаграм” правим
трансплантация само
на част от роговицата

- Д-р Даскалов,
“подмладяват” ли се
очните заболявания?
- Да, има заболява-

ния, които се подмладя-
ват. Катарактата е едно
от тях. По-рано беше
казуистика да срещнем
перде на 40-годишни
пациенти, но сега не-
рядко се открива ката-
ракта и в много ранна
възраст. Глаукома съ-
що. Допреди години за-
боляването се открива-
ше при 1% от населе-
нието, а сега този про-
цент е 2. Двойно по-че-
сто я установяваме
сред населението над
40-годишна възраст.
Подмладяване има и

при диабетната ретино-
патия.

- А такива, които са
по-характерни за же-
ните или мъжете?
- Има някои генетич-

ни заболявания, като
далтонизма, които се
срещат предимно при
мъже. Това са полово
унаследявани белези.
Някои от заболяванията
на ретината, каквото е

наличието на дупка на
макулата, се свързва с
хормоналния дисбаланс
при жените и се среща
сред 70% от тях. Това е
разкъсване на центъра,
на жълтото петно на
ретината, което се опе-
рира доста успешно в
България, с добро, но
не напълно възстановя-
ване на зрението.

Сухото око е
синдром, който
също се среща
по-често при
жените, и то в
менопауза

Доказано е, че полови-
те хормони повлияват
на продукцията на слъ-
зен филм, предпазващ
окото. Хормоналният
дисбаланс нарушава
архитектониката на
слъзния филм и по-спе-
циално липидния слой,
което увеличава риска
от сухо око.
Късогледството също

се среща по-често при
младите момичета.

- Какви са наблюде-

нията ви за очното
здраве на българите?
Достатъчна ли е гри-
жата за очите?
- Всеизвестен е фак-

тът, че българинът не се
грижи достатъчно за
здравето си. Така е и с
профилактиката на очи-
те. Знаем, че ако деца-
та не трябва да тръгват
на училище, почти ни-
кой не им проверява
зрението. Възрастните
пък посещават офталмо-
лог, когато се появи
проблем.

- А колко честа тряб-
ва да е профилактика-
та?
- Профилактиката за-

почва още с раждането.
Детето трябва да се
прегледа от офталмолог,
за да се установят трай-
ни очни заболявания ка-
то ранна катаракта и
глаукома. До края на
първата година трябва
да се направи един про-
филактичен преглед, а
след това на 3-годишна
възраст, защото тогава
започват първите ре-
флекционни аномалии,

т. е. може да се появят
диоптри. Следващият
преглед трябва да е
преди започване на
училище, ако детето ня-
ма проблеми, а профи-
лактика трябва да има
всяка година.
Между 20 и 40 години,

ако човек няма про-
блем, няма нужда да се
профилактира често.

След 40-годишна
възраст обаче
започва
старческото
далекогледство

тогава е задължително
да се направи преглед
при очен лекар, който
да види пациента на
микроскоп, да му изме-
ри вътреочното наляга-
не, за да направи скри-
нинг на ранните забо-
лявания.

- Какви са новите
методи за лечение в
областта на офталмо-
логията, които се при-
лагат и в специализи-
раната очна болница
“Пентаграм”?

- Офталмологията е
изключително бързо
развиваща се наука.
При нас миниинвазив-
ните процедури са в
апогея си. Оперативни-
те разрези за лечение
на катарактата намаля-
ха под 1,8 мм. Имплан-
тират се лещи, които
възстановяват зрението
както за близо, така и
за далеч. Операцията за
катаракта освен с ул-
тразвук се подпомага и
с лазер - т. нар. фемто-
секунден лазер, какъвто
има и в нашата клиника
в специализираната оч-
на болница “Пентаграм”.
С него качеството на
операцията се подобря-
ва изключително много.

В лечението на
глаукома също
настъпи
революция
И ние имаме стенто-

ве, както в кардиоло-
гията. Поставяме малки
желатинови тръбички
през разрез от 1,2 мм,
които извършват нуж-
ната анастомоза и на-
маляват чувствително
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Проверяват
токсичен ли е
силиконовият
хидрогел

Токсичен ли е силиконовият хидрогел за
човека, ще проверят учените. Досега са те-
ствани мишки и при тях няма проблеми. Сега
е ред на човешките костни клетки. Те много
бързо се слепват, но връзката още не е тол-
кова яка като при мидите. Затова хирургиче-
ското лепило се нуждае от подобрение.
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Край на шините и
гипса: правят лепило

за счупени кости
РОСЕН ЯНКОВ

Мидите научи-
ха хората как
да лекуват

счупени кости - с лепи-
ло. Списанието на ЕС
Resеаrch*eu съобщи, че
британски учени при-
гаждат за медицински
цели веществото, с кое-
то мидите се закрепват
към камъните в морето.
Екипът работи по евро-
пейския проект ДИА-
ДОМ.
Прилепващи се мор-

ски организми като ми-
дите синтезират веще-
ство, с което въпреки
влагата и силното въл-
нение се закотвят здра-

Имитира гела, с който
мидите се закрепват
за камъни

биолепилото на синка-
вата мида Mytilus edulis.
За да залепне към си-
лициева повърхност ка-
то камъка, тя отделя
аминокиселини и те
образуват белтъчни съ-
единения със силиция.
Научният екип напра-

вил същото - добавил
към хидрогела силиций
и установил, че така
той става много по-из-
дръжлив на механичен
натиск. Освен това се
втвърдява за по-малко
от 3 минути. Това го
прави подходящ за
слепване на парчета от
счупена кост още по
време на хирургическа-
та операция.

во за всякаква повърх-
ност. Подобно вещество
би намерило широко
приложение в хирургия-
та. Медицината отдавна
разполага с лепила за
меки тъкани. С тях от-
критите рани зарастват
много по-бързо. Те ими-
тират веществата, с
които някои морски ор-
ганизми се закрепват
във водата. Но все още
не е създадено хирурги-
ческо лепило за кости.

Макар че гипсирането
при фрактури вече е
остарял метод, сега
счупените кости се на-
местват и фиксират с
шини, пирони и бинто-
ве. Те на свой ред ще
станат медицинска от-
живелица благодарение
на мидите.

Учените първо съ-
здали хидрогел,
наподобяващ по

химическия си състав

За да залепне към силициева повърхност като камъка,
тя отделя аминокиселини и те образуват белтъчни съеди-
нения със силиция.
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