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Интересната идея* на проф. Татяна Бенишева:

Да привлечем ЕМА 
в България

Европей-
ската агенция
по лекарства-
та (EMA) е
ситуирана в
Лондон, осно-
вана е през
1995 г. и е
отговорна за
н а у ч н а т а
оценка, над-
зора и без-
о п а с н о с т т а
на лекарстве-
ните продукти, разработени от фармацевтичните компа-
нии за употреба в ЕС. Благодарение на тази оценка Евро-
пейската комисия е издала 975 разрешения за употреба
на всички нови лекарства в 28-те страни от ЕС и Ислан-
дия, Норвегия и Лихтенщайн. EMA работи чрез 4500 екс-
перти в целия ЕС и е в колаборация с водещи институции
– Американската агенция за храни и лекарства (FDA), с
организации като СЗО и други световни институции.

След референдума във Великобритания, който поста-
ви началото на излизането на страната от ЕС, агенцията
следва да бъде преместена в държава членка от 1 януари
2019 г. По право тя трябва да отиде в държава, в която до
момента няма европейска агенция. Засега такива държа-
ви са България, Хърватия и Румъния.

Какви са приносите за България, ако
стане домакин на централата на ЕМА?
l Световен имидж и сериозни финансови ресурси, с

които оперира ЕМА - 300 млн. евро годишно. Около 250
млрд. евро от целия световен пазар се падат на лекар-
ства в ЕС, или това е няколко пъти повече от целия брутен
вътрешен продукт на България;

l Колаборация в сектора в ЕС и в световен план;
l Нашата фармацевтична индустрия ще има сериозни

индиректни ползи чрез повишаване на кадровия и екс-
пертния потенциал в страната;

l Разрастване на експертизата чрез обмен на кадри
на Изпълнителната агенция по лекарствата у нас;

Всички големи консултантски фирми в областта на
фармацевтичния сектор са разположени в момента в
Лондон с оглед на ефективна колаборация с ЕМА и про-
мяната ще доведе до миграция на големи консултантски
и фармацевтични компании, които разрешават лекарства
в ЕС по централизирана процедура.

Има сериозни интереси къде да бъде преместена
ЕМА. Очевидно е, че големите държави предпочитат това
да стане в по-малки страни членки, за да се избегне влия-
нието на развита държава.

Според „Financial Times“ интерес имат редица държа-
ви, като Швеция и Холандия, Италия. В медийни изяви
директорът на Италианската лекарствена агенция комен-
тира, че те са предложили сграда за ЕМА - Expo-центъра
в Милано. В Италия се намира и друга агенция – European
Foods Safety Authority в Парма. Следва да не се допуска
концентрация на институции в една страна, за да има
баланс в ЕС. Испания пък вече е изградила щаб за дей-
ствие в тази насока. В Швеция и Дания стандартът е
много висок и ЕС ще плаща за сграден фонд и логистика
на самите дейности многократно повече, отколкото в
България, където може да се изгради доста сериозна
инфраструктура за ЕМА с помощта на правителството и
респективно – на управата на София.

От 2014 г. ЕМА има нова сграда в Лондон на стойност
19,4 млн. евро и инвестицията за приемащата страна ще
бъде сериозна.

От друга страна, България е в ранглистата на ЕС като
страна с най- добре предоставяни услуги спрямо цени на
интернет доставчици и това ще бъде сериозен плюс за
изграждане информационна система на ЕМА.

Смятам, че нашето правителство трябва да разбере
голямото значение на преговори в Брюксел за премест-
ването на ЕМА в България. Надявам се, че тези прегово-
ри са започнали, тъй като редица страни членки вече са
заявили интерес. 

Смятам, че в ЕС следва да има баланс дори и в раз-
пределянето на институциите, тъй като и ЕС ще спести
доста средства само от поддръжка и логистика на самите
експерти в сравнение с другите страни членки. 

Само с навременни преговори и предлагане от бъл-
гарска страна на отлични условия и адекватна инфраст-
руктура за ЕМА ще постигнем една сериозна инвестиция
в имиджа и в бъдещето на страната. Струва си да опита-
ме, ако вече не сме закъснели.

Повече за ЕМА на www.ema.europa.eu
*През лятото проф. Бенишева огласи своята препоръка във вестник
„Животът днес“. Препечатваме с малки съкращения материала
поради важността на темата.

Ингелхайм, Германия, 
3 август 2016 г.

Нови анализи на клиничните
изпитвания INPULSIS® за първи
път показват, че прогресията на
идиопатичната белодробна фиб-
роза (ИБФ) е сходна при пациен-
ти, идентифицирани чрез по-
широк набор диагностични крите-
рии и при тези, идентифицирани
чрез използване на настоящите
диагностични ръководства.

Пост-хок анализ на наблюда-
ваните и анализирани 1061 паци-
енти е публикуван в American Jour-
nal of Respiratory and Critical Care
Medicine.

Известно е, че идиопатичната
белодробна фиброза е опустоши-
телно и фатално заболяване. Ме-
дицинските специалисти изпол-
зват компютърна томография с
висока резолюция (HRCT), за да
могат да идентифицират наличие-
то на фиброзна тъкан и по-специ-
ално – наличието на модела (pat-
tern) на обикновена интерстициал-
на пневмония (UIP) в белите дро-
бове, за да са сигурни в прецизно-
то диагностициране на ИБФ.
Измененията  тип “пчелна пита” в
диагностичните образи са ключов
индикатор за наличието на бело-
дробна фиброза и се свързват с
UIP модела, който се визуализира
чрез HRCT. Въпреки това потвър-
ждаването на тези нарушения на
тъканта може да се окаже изклю-
чително предизвикателство при
отсъствието на изменения тип
„пчелна пита“ на HRCT изображе-
нията, като се имат предвид
стриктните критерии, заложени в
диагностичните ръководства за
окончателно поставяне на диагно-
зата ИБФ. Това засяга голям брой
пациенти, които не получават пот-
върждение на диагнозата ИБФ
съгласно действащите диагнос-
тични ръководства, включително и
тези пациенти, които не са подхо-
дящи за извършване на хирургич-
на биопсия на белия дроб. За
всички тях клиничното протичане
на заболяването и ефективността
на лечението остават неизяснени.
Поради тази причина изследване-
то на развитието на заболяването
при различните подгрупи е от
решаващо значение. 

Клиничните изпитвания INPUL-
SIS® включват пациенти с изясне-
на диагноза ИБФ и пациенти с
ИБФ, които при отсъствието на
биопсия на белия дроб и липса на
изменения тип „пчелна пита“ в
HRCT изображението, показват
евентуален UIP модел и налична
тракционна  бронхиектазия.

Тракционната бронхиектазия е
сред най-важните потвърдени
чрез компютърна томография при-
знаци за наличие на белодробна
фиброза. Анализът също така
показва, че OFEV® забавя прогре-
сията на заболяването при паци-
ентите и в двете диагностични
подгрупи, което потвърждава ефи-

касността на медикамента сред
голям брой пациенти с ИБФ,
наблюдавани във Фаза III на кли-
ничното проучване, и може да
бъде приложен при пациенти в
клиничната практика.

– В клиничната практика пос-
тавянето на сигурна диагноза
ИБФ е изключително сложно.
Докато възможността за прециз-
но поставяне на диагнозата ИБФ
се увеличава чрез прилагане на
мултидисциплинарен подход и
консултации с различни специа-
листи в медицински центрове с
опит с интерстициалните бело-
дробни заболявания, то в първич-
ната  медицинска практика спе-
циалистите често могат да поста-
вят диагноза ИБФ, която не вина-
ги отговаря точно на критериите,
заложени в международните пре-
поръки, каза д-р Ганеш Рагу, про-
фесор по медицина към универси-
тета във Вашингтон в клиника
„Белодробна и спешна медицина“,
директор на центъра по интерсти-
циални белодробни заболявания
към медицинския център на уни-
верситета в Сиатъл. –Този анализ
потвърждава за първи път, че про-
гресията на заболяването и ефек-
тът от лечението в подгрупите
пациенти, които не отговарят
напълно на диагностичните крите-
рии, е сходен с ефекта при паци-
енти, които отговарят на настоя-
щите критерии, определени в меж-
дународните диагностични ръко-
водства през 2011 г. Това е сери-
озна предпоставка за дискусия за
приемане на изменения и допъл-
нения в критериите за диагности-
ка, а именно: установяване на
евентуалното наличие на UIP
модел и тракционни бронхиектаз-
ии, разположени в долните бело-
дробни лобове (въпреки отсъст-
вието на изменения тип „пчелна
пита“, установени чрез HRCT, и
липса на хирургична биопсия на
белите дробове).

Анализът на подгрупите показ-
ва, че:

l При пациенти с потвърден
UIP модел, включително измене-
ния тип „пчелна пита“ и/или био-
псия, коригираният годишен спад
на ФВК е 108.7 mL/на година в гру-
пата с nintedanib и 225.7 mL/на
година в групата с плацебо (разли-
ки спрямо групата с плацебо от
117.0 mL/годишно).

l При пациенти с евентуално
наличие на UIP модел, регистри-
рано чрез HRCT, без изменения
тип „пчелна пита“ и без биопсия,
но с наличие на тракционни брон-
хиектазии, коригираният годишен
спад на ФВК е 122.0 mL/годишно в
групата, приемащи nintedanib, и
221.0 mL/годишно в групата, при-
емаща плацебо (разлика спрямо
групата с плацебо от 98.9
mL/годишно).

l Не е достигната статистичес-
ка значимост в различните под-
групи (p=0.8139), което показва,

че няма разлика в терапевтичния
ефект на nintedanib при различни-
те подгрупи пациенти.

l Ефектът от терапията в двете
подгрупи е в съответствие с тера-
певтичния ефект в популацията
като цяло. 

l Страничните ефекти са сход-
ни в различните подгрупи.

Общо 1061 пациенти участват в
пост-хок анализа на подгрупи по
диагностични критерии на сборни
данни от Фаза III на клиничните
проучвания INPULSIS®. Всички
пациенти, участвали в клиничните
изпитвания INPULSIS®, имат диаг-
ноза идиопатична белодробна
фиброза, установена в клиничната
практика ≤5 години преди рандо-
мизиране. За целите на подгрупо-
вия анализ 31,9% от пациентите са
разпределени в група с пациенти,
за които се предполага, че имат
UIP модел с тракционни бронхиек-
тазии, видими на HRCT изображе-
нието, и нямат хирургична био-
псия, а 68,1% от тях имат или UIP
модел, и/или е направена хирур-
гична биопсия на белите дробове,
която потвърждава UIP (или пот-
върждение на диагнозата ИБФ
съгласно настоящите междуна-
родни ръководства).

OFEV® (nintedanib) е нискомо-
лекулен тирозинкиназен инхиби-
тор, разработен от Boehringer
Ingelheim за лечение на ИБФ на
възрастни пациенти. През 2015 г.
OFEV® е включен в актуализира-
ните международни терапевтични
ръководства за лечение на ИБФ.

Терапията с OFEV® забавя
прогресията на заболяването,
понижавайки годишния спад на
белодробната функция с 50% при
широка група пациенти с ИБФ.
Това включва пациенти в ранен
стадий на заболяването (мини-
мално увреждане на функциите на
белия дроб FVC >90% от предви-
дения), ограничена фиброза (без
зони тип „пчелна пита“), обективи-
зирани чрез компютърна томогра-
фия с висока резолюция (HRCT),
както и такива с емфизем. Неже-
ланите събития при терапия с
OFEV® могат да бъдат лесно кон-
тролирани при повечето пациенти,
като диарията е най-често среща-
ното нежелано събитие.

OFEV® е насочен към рецепто-
рите на фактора на растежа, за
които е доказано, че участват в
патофизиологичните механизми
на белодробната фиброза. По-
важното е, че OFEV® инхибира
рецептора на тромбоцитния рас-
тежен фактор (PDGFR), рецептора
на фибробластния растежен фак-
тор (FGFR) и рецептора за съдово-
ендотелния растежен фактор
(VEGF). Смята се, че OFEV® заба-
вя прогресията на ИБФ и забавя
загубата на белодробната фун-
кция чрез блокиране сигналните
пътища, които участват във фиб-
розните процеси.

Литературата по темата е 
на разположение в редакцията.

Нов анализ на клиничните изпитвания INPULSIS®

разкрива ефикасността
на OFEV® (nintedanib) 

сред голям брой пациенти с идиопатична белодробна фиброза, 
като са използвани по-голям набор от диагностични критерии

l За първи път анализът показва, че прогресията на идиопатичната белодробна фиброза
е сходна при пациенти, идентифицирани чрез по-голям набор от диагностични критерии,

както и при тези, идентифицирани чрез действащите днес диагностични ръководства 

l Терапията с OFEV® забавя прогресията на заболяването и в двете диагностични подгрупи,
което потвърждава ефикасността на OFEV®


