
SABAs:SABAs: LABAs:LABAs: 

1.Albuterol1.Albuterol 1.Salmeterol1.Salmeterol 

2.Terbutaline2.Terbutaline 2.Formoterol2.Formoterol 

3.Procaterol3.Procaterol 3.Bambuterol3.Bambuterol 

4.Fenoterol4.Fenoterol 4.Clenbuterol4.Clenbuterol 

5.Metaprotenero5.Metaprotenero

ll 

 

6.Ritodrine6.Ritodrine  

7.Pirbuterol7.Pirbuterol  

8.Bitolterol me-8.Bitolterol me-

sylatesylate 

 

       Фармакогенетични характеристики на лекарствата за  лечение на 

бронхиална астма 

Бронхиалната астма е социално-значимо заболяване,засягащо 

над 300 млн. души.Представлява хронично възпаление на 

дихателните пътища.Фармакогенетиката е особено важна,тъй 

като  отчита влиянието на генетичните полиморфизми върху 

терапевтичното повлияване на пациента от определено 

лекарство. 

Бета 2 адреномиметиците  : най-често използваните бронходилататори 

при лечение на бронхиалната астма. 
 

Механизъм на действие на β2 агонистите. 

В белите дробове β2 адренорецепторите се намират в ендотела на кръвоносните съдове и в 

алвеоларните стени.Състои се от 413 аминокиселини и принадлежи към фамилията на G 

протеин свързаните рецептори. Кодират се от гена ADRB2. 

За 16-20% от популацията на астматиците е установена връзка между полиморфизма на ADRB2 и 

терапевтичния отговор към дългодействащите бета 2 агонисти.Идентифицирани са три фенотипа 

на бета 2 адренергичния рецептор,дължащи се на мутации:хомозиготи Глицин/

Глицин,хетерозиготи Аргин/Глицин и хомозиготни Аргин/Аргин.При амбулаторно болни се 

установи,че Arg16 хомозиготите имат много по-голям бронходилататорен отговор,отколкото 

Gly16 хомозиготите.Откри се и зависимост между единичните нуклеотидни полиморфизми и 

някои новооткрити гени /ABG1 и ABLIM2/. 

Инхалационни ГКС /ICSs/ : най-ефективните и често използвани лекарства за 

лечение на хронична астма.                      

В проучване на 14 кандидат гена, селектирани  по техните биологични връзки с 

кортикостероидния път , беше  отбелязана сигнификантна връзка   между отговора при 8 

седмична терапия  с ИКС и МЯНП  от кортикотропин –освобождаващия рецепторен-1-ген. 

Хаплотипът CRHR1 има по-голямо подобрение. 
TBX21 ген- установено,че пациенти с 

генотип TBX21 33 His/Gln се 

повлияват по-добре от терапията с 

инхалаторни глюкокортикоиди в 

сравнение с 33 His/His 

Левкотриенови блокери:инхибират действието на 
левкотриените. 

ICSs:ICSs: 

1.Beclomthasone1.Beclomthasone 

2.Budesonide2.Budesonide 

3.Flunisolide3.Flunisolide 

4.Triamcinulone4.Triamcinulone 

5.Beclomethasone   dipropionate5.Beclomethasone   dipropionate 

1. 1. ZafirlukastZafirlukast 

2.2.  Monte-Monte-

lukastlukast 

3.3.  ZileutonZileuton 

4.4.  AccolateAccolate 

ГЕН ХРОМОЗОМНА 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ЛЕЧЕБЕН ОТГОВОР, КОЙТО СЕ 

ПОВЛИЯВА 

5-липоксигеназа (ALOX5) 10q11.12 5-липоксигеназни инхибитори /
напр. Zileuton / 

FLAP (ALOX5AP) 13q12 CysLT1 антагонисти/Zafirlukast / 

CYP450 различна Montelukast, Salmeterol, Theophylline 

Нур АлСалех  

28 група, Фак. Номер 37 506 
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