Ефикасност и безбедност на Varumin®
во третман на
Sclerosis multiplex (мултипла склероза)

Клиничка болница – Одделение за неврологија
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КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА ПАЦИЕНТИ ЗА СТУДИЈАТА
(студијата е работена на 10 пациенти со мултипла склероза, 7 жени и 3 мажи од
различна возрасна група)

Невролошки статус пред почетокот на студијата:
Сите пациенти имаат позитивна анамнеза на болеста, со повеќе егзацербации и
ремисии на невролошките симптоми.
Невролошки статус: кај сите се присутни парези од пирамиден тип со присутен
бабински рефлекс (кај два пациенти квадрипареза). Кај сите се изгубени
стомачните кожни рефлекси, а кај три пациенти има изразен спастицитет на
долните екстремитети, кај кои и особено е отежнато движењето. Кај 50% од
пациентите присутни проблеми со мокрење. Пореметување на сензибилитетот
(чувство на трнење, струја) присутни кај сите, а Lhermitte–ов феномен присутен
кај четири пациенти. Видниот нерв зафатен кај една пациентка кај која е
констатирано скотоми и пролазна амблиопија (а потоа и намален вид).
Афекција на вестибуларниот систем (спонтан нистагмус) присутен кај 7
пациенти. Говорот (скандиран говор) присутен кај еден пациент. Интенционен
тремор на рацете кај 6 пациенти. Церебеларна симптоматологија (атаксија,
асинергија, дизметрија) кај три пациенти.
Сите по неколку пати поставени на кортико терапија.
МНР пред почетокот на студијата.
Кај сите со типичен наод за болеста.

НАЧИН НА ПРИМАЊЕ И ДОЗИРАЊЕ НА VARUMIN®
Терапијата траеше година дена, примањето беше на следниот начин:
Бидејќи Varumin® е раствор за перорална апликација, а се состои од два дела т.е.
од две стаклени шишенца во оригиналното пакување и тоа: Варумин® 1 - 50 ml и
Варумин® 2- 200 ml.
Прво т.е. на почетокот на третманот се пие целата количина (50 ml) – Варумин® 1
(наутро пред јадење). По шест часа се започнува со земање на Варумин® 2. Се зема
четири пати на ден по една супена лажица пред јадење се додека се испие цело
шише од 200 ml. Ова од прилика трае 5-6 дена. После тоа веднаш наредниот ден
наутро се продолжува со земање на Варумин® 1 па потоа повторно Варумин® 2 по
опишаната постапка.
За време на земањето на лекот пациентите беа поставени и на посебен режим на
исхрана според препораките на производителот на лекот.
Исто така за време на земањето на лекот пациентите користеа и чај Варумин®
хербал помеѓу земањата на лекот.
Исто така за време на земањето на лекот Варумин®, пациентите не користеа
кортико терапија, ниту друга имунолошка или витаминска терапија.
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БЕЗБЕДНОСТ
Кај сите пациенти беше констатирана добра поднослиост без несакани
ефекти што би биле причина за престанок со терапијата.

ЗАКЛУЧОК
• Од целокупното испитување може да се донесе заклучок дека кај сите
пациенти се забележува видно подобрување во однос на општата
состојба и невролошките функции.
• Подобрување на функционалноста
• Ефикасноста на Varumin® се констатира после вториот месец и се
одржуваше за цeло време на терапијата.
• Varumin® има извонредeн безбедносен профил.
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