
Таблетка аспирин плюс чаша шампанско?
В никакъв случай! 

Ако страдате от анемия и вземате храни-
телни добавки, съдържащи желязо, не
трябва да пиете нито чай, нито кафе успо-
редно с приема на медикамента. И в двете
напитки, както и в кока-колата, има много ко-
феин, способен да неутрализира благотвор-
ното въздействие на минерала върху със-
тава на кръвта. Ако не можете да минете без
любимото си кафе, пийте го в разстояние от
няколко часа с приема на желязо.

Алкохолът увеличава многократно ефекта
на приспивателните и лекарствата срещу
алергия, като в същото време пречи на днев-
ните транквиланти да си свършват работата.

Внимание! Не пийте аспирин в комбина-
ция с греяно вино, обладани от мисълта, че
така ще излекувате настинката си - риску-
вате стомашен кръвоизлив. Въобще аспирин
не трябва да се комбинира с алкохол.

Забравете за мляко, при положение че взе-
мате антибиотици от групата на тетрацик-
лина - млякото и млечните продукти ограни-
чават ефекта им.

Прясно изцеденият сок от грейпфрут е в
състояние да усили въздействието на при-
спивателните и на лекарствата, предназна-
чени за нормализиране на сърдечния ритъм.
Прекалите ли с количеството, съществува
реална опасност от свръхдоза. 

И в заключение да припомним, че няма
нищо по-добро от водата, когато се налага
прием на медикаменти под формата на таб-
летки, капсули и други. В противен случай те
могат да залепнат за хранопровода и да го
раздразнят. 

Камелия БЛАГОЕВА

- Д-р Митова, защо
диабетът уврежда
зрението и се полагат
големи усилия за пре-
венция на усложне-
нията му?

- По последни
данни на СЗО (Све-
товната Здравна Ор-
ганизация) 422 ми-
лиона души в света
страдат от диабет,
ежегодно броят им
се увеличава, а 1,6
милиона от смър-
тните случаи гло-
бално се дължат на
усложненията на диа-
бета. 

Диабетът е системно
заболяване, което за-
сяга целия организъм
и води до инвалидизи-
ращи усложнения. Ус-
ложненията имат
дълъг латентен период
с липса на симптоматика. Диа-
бетната ретинопатия е най-
често срещаното очно услож-
нение. Ранното откриване е
възможно при регулярни про-
филактични прегледи при оф-
талмолог. 

- Какви патологични проблеми
настъпват в очите на хората с
диабет?

- Диабетната ретинопатия
има две форми - непролифе-
ративна и пролиферативна.
Непролиферативната диа-
бетна ретинопатия е по-ран-
ният стадий на заболяването,
при която се наблюдават из-
менения в капилярите и
малки кръвоизливи в рети-
ната. Те обикновено не водят
до намаление на зрението, но
са сигнал, че е нарушено със-
тоянието на кръвоносните съ-
дове и тъканите страдат. В
следващите фази съдовете за-
почват да пропускат течност
или да се запушват. В първия
случай течност се натрупва в
жълтото петно, което води до
намаление на зрението, въз-

можна е поява и на   диабетен
макулен едем - една от причи-
ните за намалено зрение при
диабетна ретинопатия. Ако
това състояние се остави не-
лекувано, настъпва трайна за-
губа на централното зрение.
Диабетният макулен едем
може да се появи както в ран-
ната фаза, при непролифера-
тивна ретинопатия, така и при
напредналата фаза на проли-
феративна ретинопатия. Диаг-
нозата се поставя с помощта
на скенер (ОСТ) и флуоресце-
инова ангиография. При за-
пушване на кръвоносните съ-
дове настъпва исхемия, в ре-
зултат на която прорастват но-
вообразувани дефектни съ-
дове в ретината и се развива
пролиферативна диабетна ре-
тинопатия. Наблюдава се и на-
рушения на  зрителния нерв. .
Може да се стигне и до  отлеп-
ване на ретината, рли липса на
адекватно лечение. В този ста-
дий се действа оперативно,
като прогнозата невинаги е
добра.

- Как се лекуват различните
очни усложнения на диабета?

- Съвремениите лазери са
щадящи и не водят до изга-
ряне. Обработваме лошо хра-
нените зони на ретината, за да
намалим химичния стимул,
който поддържа пролифера-
циите. Често съпътстващо на
това лечение са вътреочни ап-
ликации на анти-VEGF меди-
каменти. Те  блокират съдо-
вите растежни фактори и при-
тискат разрастването на ново-
образуваните кръвоносни съ-
дове и възможността за  теж-
ките кръвоизливи. Когато кръ-
воизливите в окото се задър-
жат дълго време, се препо-
ръчва оперативно лечение -
витректомия. В лечението на
диабетния макулен едем
първи избор са апликации на
анти-VEGF медикаменти. В
България вече разполагаме с
един медикамент одобрен за
очно приложение .От началото
на април 2020 г. Медикамен-
тът е безплатен за пациенти с
диабетен макулен едем. Така

пациентите с диабе-
тен макулен едем
могат да се лекуват

ефективно и достъпно.
Медикаментът се при-
лага вътреочно, като
се започва с ежеме-
сечни апликации. След
това медикаментът се
прилага само при
нужда, тъй като диа-
бетният макулен едем

е хронично заболяване, което
може да има рецидиви. През
първата година пациентите с
диабетен макулен едем се
нуждаят от около 7  инжекции.
Това показва, че интензивното
лечение в началото води до
стабилизация на цялостното
клинично състояние на паци-
ентите.

Алтернатива или допълни-
телно средство за лечението
на диабетния макулен едем са
кортизоновите препарати -
вътреочно или зад очната
ябълка, както и лечение с на-
носекунден лазер (2RT). 

Много важен аспект в ком-
плексното лечение на пациен-
тите с диабетна ретинопатия е
стабилизиране нивата на
кръвната захар, контрол на
кръвното налягане, назнача-
ване на антиагреганти. Нужна
е колаборация с ендокриноло-
зите и личните лекари. Целта
на профилактичните прегледи
е ранно лечение на усложне-
нията и запазване зрението на
пациентите с диабет. 

Продължава информационната кампа-
ния “Зрението е всичко. Прегледай

се!”, която стартира през ноември 2019
г. по инициатива на онлайн платформата
“Портал на пациента”, Байер България,
Българското дружество по офталмоло-
гия. В кампанията известни български
офталмолози споделят своя опит и дават
надеждна информация за заболяванията
на зрението, за тяхната превенция и ле-
чение. Един от тези специалисти е д-р
Даниела Митова, д.м., от Очна клиника

“Света Петка” Варна. Д-р Митова обясни как диабетът уврежда зрението, какви са
методите за профилактика и лечение на очните усложненията на захарния диабет.
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От април тази година пациентите 
имат безплатен достъп до терапия 

за диабетен макулен едем

Д-р Даниела МИТОВА, д.м.:

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, КОГАТО ВЗЕМАМЕ ЛЕКАРСТВА?

АКО НЕ СЕ ЛЕКУВА,
ДИАБЕТНАТА РЕТИНОПАТИЯ

ВОДИ ДО ЗАГУБА НА ЗРЕНИЕ

Лекарят
съветва


