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ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021

Изданието е предназначено за ползване от сту-
денти, специализанти  и  клиницисти,  в помощ на 
тяхната ежедневна работа. Изданието е съставено 
от доказали се специалисти от УСБАЛО, УБ „Алек-
сандровска“, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, 
УМБАЛ „Света Марина”, както и учени от дру-
ги водещи академични медицински институции. 
Засегнати са въпросите свързани с етиология-
та, патологията, генетиката, патофизиологията  и  
епидемиологията на рака, като съществен акцент 
е поставен върху информацията засягаща клинич-
ната практика. За удобство, при ползване на насто-
ящото издание „Обща и клинична онкология 2021”,  
са избегнати подробни описания на даден проблем, 
които при нужда, могат да бъдат намерени  в  много 
други справочници, където  детайлно са разгледа-
ни  както патофизиологията, така  и лечението на 
сложни онкологични казуси. 

Надяваме се, че книгата ще е полезна за добиване 
на цялостна представа за лечението на всяка една 
онкологична единица, което я прави уникална и 
необходима за читателите.

Панайот Куртев
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Само за медицински специалисти

Елигард (leuprorelin acetate) 45 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор.

Терапевтични показания: ЕЛИГАРД 45 mg е показан за лечение на напреднал хормонозависим рак на простатата и за лечение на високорисков

локализиран и локално авансирал хормонозависим рак на простатата в комбинация с лъчелечение.

Притежател на разрешението за употреба: Astellas Pharma d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Словения

Номер на разрешението за употреба 20070097

Дата на последно одобрение на КХП: 08.2020

По лекарско предписание. Преди да предпишете това лекарство, моля, запознайте се с пълната Кратка характеристика на продукта, която

съдържа цялата информация за лекарствения продукт.

За пълна информация: Астелас Фарма ЕООД, 1784 София, Бул. „Цариградско шосе” № 90, Офис сграда Капитал форт, етаж 11, тел.: 02 8625372

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена в пълната кратка характеристика на продукта на уебсайта на Изпълнителна

агенция по лекарствата: https://www.bda.bg/bg/ и е достъпна при сканиране на QR кода или на:

https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2020-08-31-120206.pdf

За допълнителна информация относно лекарствените продукти на Астелас, моля изпратете запитване на адрес: medinfo.hbr@astellas.com

Нежеланите лекарствени реакции трябва да се докладват. Съобщавайте за нежелани лекарствени реакции на Astellas

чрез email до: pharmacovigilance_bg@astellas.com, по факс на +359 (0)2 862 53 77, или се свържете с офиса на Astellas

локално. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална

система за съобщаване, Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Teл.: +35 928903417,

уебсайт: www.bda.bg.

1. Последна одобрена КХП на Елигард 45 mg ELI_2020_0021_HBRДата на изготвяне: Октомври 2020





Новартис България EООД 
София, бул. „Никола Вапцаров” No 55  

ЕКСПО 2000, Сграда 4, ет. 4

тел.: (+359) 2 489 98 28, факс: (+359) 2 489 98 29 KIS RADV 08/2019 BG
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Erbitux 5 mg/ml инфузионен разтвор. Всеки ml инфузионен разтвор съдържа 5 mg цетуксимаб 
(cetuximab). Всеки флакон от 20 ml съдържа 100 mg цетуксимаб. Цетуксимаб е химерно моноклонално 
IgGl антитяло, получено в клетъчна линия на бозайник (Sp2/0) чрез рекомбинантна ДНК технология. 
Лекарствена форма: Инфузионен; безцветен разтвор.
Терапевтични показания: Erbitux е показан за лечение на пациенти с метастатичен колоректален 
карцином, експресиращ рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR), с див тип RAS ген: в 
комбинация с химиотерапия, базирана на иринотекан; при терапия от първа линия в комбинация с FOLF-
OX; като монотерапия при пациенти след неуспешно лечение, базирано на оксалиплатин и иринотекан, 
и които имат непоносимост към иринотекан. Erbitux е показан за лечение на пациенти с плоскоклетьчен 
карцином на главата и шията: в комбинация с лъчева терапия за локално авансирало заболяване; в 
комбинация с химиотерапия, базирана на платина, по повод на рецидивиращо и/или метастатично 
заболяване.
Дозировка и начин на приложение: Erbitux трябва да се прилага под наблюдението на лекар с нужната 
квалификация в прилагането на антинеопластачни лекарствени продукти. Изисква се пряко наблюдение 
по време на инфузията и поне един час след приключването й. Необходимо е да се осигури апаратура за 
възстановяване на жизнените функции. Дозировка: Преди първата инфузия пациентът трябва да получи 
премедикация с антихистаминов препарат и кортикостероид. Тази премедикация се препоръчва преди 
всяка следваща инфузия. При всички показания Erbitux се прилага веднъж седмично. Първата доза е 400 
mg цетуксимаб на кв. м. телесна повърхност. Всички следващи седмични дози са по 250 mg цетуксимаб 
на кв. м. всяка.
Колоректален карцином: При пациенти с метастатичен колоректален карцином цетуксимаб се използва 
в комбинация с химиотерапия или като монотерапия. Изисква се доказване на див тип RAS (KRAS и 
NRAS) статус преди започване на лечение с Erbitux. Мутационният статус трябва да бъде определен 
в специализирана лаборатория чрез валидирани методи за откриване на KRAS и NRAS (екзони 2, 3 
и 4) мутации. За дозата или препоръчваното адаптиране на дозите на едновременно прилаганите 
химиотерапевтични средства, да се има предвид информацията за продукта на тези лекарствени 
продукти. Те не трябва да се прилагат по-рано от 1 час след приключване на инфузията на цетуксимаб. 
Препоръчва се лечението с цетуксимаб да продължи докато не настъпи прогресия на основното 
заболяване.
Плоскоклетьчен карцином на главата и шията: При пациенти с локално авансирал плоскоклетьчен 
карцином на главата и шията, цетуксимаб се използва в комбинация с лъчева терапия. Препоръчва се 
терапията с цетуксимаб да започне една седмица преди лъчевата терапия и да продължи до нейния край. 
При пациенти с рецидив и/или метастази на плоскоклетьчен карцином на главата и шията цетуксимаб се 
използва в комбинация с химиотерапия, базирана на платина, последвана от прилагане на цетуксимаб 
като поддържаща терапия до прогресия на заболяването. Химиотерапията не трябва да се прилага по-
рано от 1 час след приключване на инфузията на цетуксимаб.
Начин на приложение: Erbitux 5 mg/ml се прилага интравенозно с инфузионна помпа, по капков метод 
или с инжекционна помпа. За началната доза препоръчаният период за инфузия е 120 минути. За 
следващите седмични дози, препоръчителният инфузионен период е 60 минути. Скоростта на инфузията 
не трябва да превишава 10 mg/min.
Противопоказания: Erbitux е противопоказен при пациенти с известни тежки (3 или 4 степен) реакции 
на свръхчувствителност към цетуксимаб. Комбинацията на Erbitux със съдържаща оксалиплатин 
химиотерапия е противопоказана при пациента с метастатичен колоректален карцином (mCRC) 
с мутантен RAS или при такива, за които mCRC RAS статусът не е известен. Преди започване на 
комбинирано лечение, трябва да се вземат предвид противопоказанията за едновременно прилаганите 
химиотерапевтични средства или лъчевата терапия.

Фертилитет, бременност и кърмене
Бременност
EGFR e свързан с феталното развитие. Ограничените наблюдения върху животни са показателни за 
трансплацентарно преминаване на цетуксимаб, като е установено, че и други IgG1 антитела преминават 
плацентната бариера. Данните от проучвания върху животни не доказват тератогенност. Наблюдавана 
е, обаче, повишена честота на абортите в зависимост от дозата. Няма достатъчно данни при бременни 
или кърмачки.
Категорично се препоръчва Erbitux да се прилага по време на бременност или при жени, които не 
използват адекватни контрацептивни мерки само ако потенциалната полза за майката оправдава 
потенциалния риск за фетуса.
Кърмене
Препоръчва се жените да не кърмят по време на лечение с Erbitux, както и в течение на 2 месеца след 
последната доза, тъй като не е известно дали цетуксимаб преминава в кърмата.
Нежелани лекарствени реакции: Основните нежелани лекарствени реакции на цетуксимаб са кожни 
реакции, които се проявяват при над 80% от пациентите, хипомагнезиемия, която се проявява при над 
10% от пациентите, и реакции, свързани с инфузията, които се проявяват с леки до умерени симптоми 
при над 10% от пациентите и с тежки симптоми при над 1% от пациентите.
Следните определения се отнасят за термините за честота, използвани по-долу: Много чести (> 1/10); Чести 
(£ 1/100 до < 1/10); Нечести (& 1/1 000 до < 1/100); Редки (;> 1/10 000 до < 1/1 000); Много редки (< 1/10 000); С 
неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). Звездичката (*) означава, че за 
съответната нежелана реакция е дадена допълнителна информация в пълната версия на КХП. Нарушения на 
метаболизма и храненето: Много честа: Хипомагнезиемия. Чести: Дехидратация, по-специално като резултат 
от диария или мукозит; хипокалциемия; анорексия, която може да доведе до загуба на тегло. Нарушения 
на нервната система: Чести: Главоболие. С неизвестна честота: Асептичен менингит. Нарушения на очите: 
Чести: Конюнктивит. Нечести: Блефарит, кератит. Съдови нарушения: Нечести: Дълбока венозна тромбоза. 
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения: Нечести: Белодробна емболия, интерстициална 
белодробна болест, която може да е с летален изход. Стомашно-чревни нарушения: Чести: Диария, гадене, 
повръщане. Хепатобилиарни нарушения: Много чести: Увеличение на нивата на чернодробните ензими (ASAT, 
ALAT, АР). Нарушения на кожата и подкожната тъкан: Много чести: Кожни реакции*. Много редки: Синдром на 
Stevens-Johnson/токсична епидермална некролиза. С неизвестна честота: Суперинфекция на кожни лезии*. 
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение: Много чести: Леки или умерени реакции, свързани с 
инфузията; мукозит - тежък в някои случаи. Мукозитът може да доведе до епистаксис. Чести: Тежки реакции, 
свързани с инфузията в някои случаи с летален изход, умора. Реакции, свързани с инфузията, включително 
анафилактични реакции: Често могат да се развият тежки реакции, свързани с инфузията, включително 
анафилактични реакции, в някои случаи с летален изход.
Срок на годност: 4 години. Химична и физична стабилност при употреба на Erbitux 5 mg/ml се наблюдава 
за 48 часа при 25°С, ако разтворът е приготвен, както е описано в точка б.б на пълната версия на КХП.
Специални условия на съхранение: Да се съхранява в хладилник (20С - 80С).
Притежател на разрешението за употреба: Merck Europe B.V., Нидерландия
Номер на разрешението за употреба: EU/1/04/281/003
Дата на първо разрешаване/подновяване на разрешението за употреба: Дата на първо разрешаване: 
29/06/2004. Дата на подновяване: 29/06/2009. Дата на актуализиране на текста: 06.01.2020. Подробна 
информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по 
лекарствата http://www.ema.europa.eu.
Референции:
1. Bonner JA et al. N Engl J Med 2006; 354:567-578. 2. Curran D et al. J Clin Oncol 2007; 25:2191-2197. 3. Ver-
morken JB et al. N Engl J Med 2008; 359:1116-1127. 4. Mesia R et al. Ann Oncol 2010; 21:1967- 1973. 
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Състав: Lonsurf 15 mg/6,14 mg филмирани таблетки: всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg трифлуридин (trifluridine) и 6,14 mg типирацил (tipiracil ) (под формата на хидрохлорид). Lonsurf 20 mg/8,19 mg филмирани таблетки: всяка филмирана таблетка съдържа 
20 mg трифлуридин (trifluridine) и 8,19 mg типирацил (tipiracil) (под формата на хидрохлорид). Показания: Като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с метастатичен колоректален карцином (КРК), които преди това са лекувани или са били счетени за 
неподходящи за лечение с достъпните терапии, включително базиращи се на флуоропиримидин, оксалиплатин и иринотекан химиотерапии, анти-VEGF средства и анти-EGFR средства. Като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с метастатичен рак на 
стомаха, включително аденокарцином на гастроезофагеалната връзка, които преди това са лекувани с най-малко две предходни системни терапевтични схеми за напреднал стадий на болестта Дозировка и начин на приложение: Препоръчителната начална доза: 
е 35 mg/m2/доза, прилагана перорално два пъти дневно на Ден 1-5 и на Ден 8-12 от всеки 28-дневен цикъл, до 1 час след сутрешното и вечерното хранене (20 mg/m2/доза за пациенти с тежко бъбречно увреждане). Дозата се изчислява според телесната повърхност, 
като не трябва да надвишава 80 mg/доза.  Възможна е корекция на дозата според индивидуалната безопасност и поносимост: разрешени са намалявания на дозата до минимална доза 20 mg/m2 два пъти дневно (15 mg/m2/доза за пациенти с тежко бъбречно 
увреждане), не се позволява увеличаване на дозата, след като вече е била намалена. Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества. Специални предупреждения: Потискане на костния мозък: Трябва да 
се прави изследване на пълната кръвна картина преди започване на лечението, преди всеки цикъл или когато е необходимо. Лечението не трябва да се започва, ако абсолютният брой на неутрофилите е < 1,5 x109/l, ако броят на тромбоцитите е < 75x109/l или ако 
пациентът има неизлекувана клинично значима нехематологична токсичност от 3 или 4 степен. Пациентите трябва да се следят внимателно за инфекции и при клинични показания да се предприемат подходящи мерки. Токсичност по отношение на стомашно-чревния 
тракт: при клинични показания трябва да се приложат антиеметични, антидиарийни и други мерки,  при нужда се прилагат модификации на дозата. Бъбречно увреждане: не се препоръчва за употреба при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност. 
Пациентите бъбречно увреждане трябва да бъдат внимателно наблюдавани; пациентите с умерено или тежко бъбречно увреждане трябва да бъдат наблюдавани по-често за проява на хематологична токсичност. Чернодробно увреждане: не се препоръчва при 
пациенти с умерена или тежка степен на чернодробно увреждане на изходно ниво.  Протеинурия:  мониторирането на протеинурията с тест-ленти за анализ на урината се препоръчва преди започването и по време на лечението. Помощни вещества: съдържа лактоза. 
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Внимание: лекарствени продукти, които взаимодействат с нуклеозидните транспортери CNT1, ENT1 и ENT2, инхибитори на  OCT2 и MATE1, субстрати на човешките тимидин 
кинази (напр. зидовудин), хормонални контрацептиви. Фертилитет, бременност и кърмене: не се препоръчва. Контрацепция: Мъже и жени трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечението и до 6 месеца след края на лечението. Ефекти върху 
способността за шофиране и работа с машини: Може да настъпят умора, замайване или общо неразположение. Нежелани лекарствени реакции.  Много чести: неутропения, левкопения, анемия, тромбоцитопения, намален апетит, диария, гадене, повръщане, 
умора. Чести: Инфекции на долните дихателни пътища, фебрилна неутропения, лимфопения, хипоалбуминемия, дисгеузия, периферна невропатия, диспнея, коремна болка, констипация, стоматит, нарушения в устната кухина, хипербилирубинемия, синдром на 
палмо-плантарна еритродисестезия, обрив, алопеция, сърбеж, суха кожа, протеинурия, фебрилитет, оток, лигавично възпаление, общо неразположение, повишени чернодробни ензими, повишена алкална фосфатаза в кръвта, понижаване на телесното тегло. 
Нечести: септичен шок, инфекциозен ентерит, белодробна инфекция, инфекция на жлъчните пътища, грип, инфекция на пикочните пътища, гингивит, херпес зостер, Tinea pedis, инфекция, причинена от Candida, бактериална инфекция, инфекция, неутропеничен 
сепсис, инфекции на горните дихателни пътища, конюнктивит, ракова болка, панцитопения, гранулоцитопения, моноцитопения, еритропения, левкоцитоза, моноцитоза, дехидратация, хипергликемия, хиперкалиемия, хипокалиемия, хипофосфатемия, 
хипернатриемия, хипонатриемия, хипокалциемия, подагра, тревожност, безсъние, невротоксичност, дизестезия, хиперестезия, хипоестезия, синкоп, парестезия, чувство на парене, летаргия, замайване, главоболие, намалена зрителна острота, замъглено виждане, 
диплопия, катаракта, сухота в очите, световъртеж, дискомфорт в ушите, стенокардия, аритмия, палпитации, емболия, хипертония, хипотония, зачервяване на лицето, белодробна емболия, плеврален излив, ринорея, дисфония, орофарингеална болка, епистаксис, 
кашлица, хеморагичен ентероколит, стомашно-чревен кръвоизлив, остър панкреатит, асцит, илеус, субилеус, колит, гастрит, рефлукс гастрит, езофагит, нарушено изпразване на стомаха, абдомина дистензия, възпаление на ануса, язви в устата, диспепсия, 
гастроезофагеална рефлуксна болест, прокталгия, букален полип, гингивално кървене, глосит, заболяване на пародонта, нарушения на зъбите, повдигане, флатуленция, лош дъх, хепатотоксичност, дилатация на жлъчните пътища, лющене на кожата, уртикария, 
реакции на фоточувствителност, еритем, акне, хиперхидроза, мехури, нарушения на ноктите, оток на ставите, артралгия, болка в костите, миалгия, мускулно-скелетна болка, мускулна слабост, мускулни спазми, болка в крайниците, бъбречна недостатъчност, 
неинфекциозен цистит, микционни нарушения, хематурия, левкоцитурия, менструални нарушения, общо влошаване на физическото здраве, болка, чувство на променена телесна температура, ксероза, дискомфорт, повишен креатинин в кръвта, удължен QT интервал 
в електрокардиограмата, повишено международно нормализирано отношение (INR), удължено активирано парциално тромбопластиново време, повишена урея в кръвта, повишена лактат дехидрогеназа в кръвта, понижен общ белтък, повишен C-реактивен 
протеин, понижен хематокрит. Постмаркетингов опит: интерстициална белодробна болест. Предозиране*. Фармакодинамични свойства*: трифлуридин е антинеоплазмен нуклеозиден аналог на базата на тимидин и типирацил хидрохлорид е инхибитор на 
тимидин фосфорилазата (TPase). След поемане от раковите клетки трифлуридин се фосфорилира от тимидин киназата, допълнително се метаболизира в клетките до субстрат на дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) и се включва директно в ДНК,  
предотвратявайки клетъчната пролиферация. Трифлуридинът обаче се разгражда бързо от TPase и лесно се метаболизира чрез ефекта на първо преминаване през черния дроб след перорален прием, което обуславя и включването на инхибитор на TPase - 
типирацилов хидрохлорид. Вид и съдържание на опаковката: Всяка опаковка съдържа 20, 40 или 60 филмирани таблетки.

   Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

*За по-подробна информация, моля вижте кратката характеристика на продукта.
Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 04.2020 г. IAL – 41582/05.10.2016

Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие,
моля свържете се с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com; тел.: 02/921 57 55; или факс: 02/921 57 38

За допълнителна информация: Сервие Медикал ЕООД, София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14
тел.: 02/921 57 00, факс: 02/921 57 50, e-mail: office.bulgaria@servier.com
www.servier.bg



1*

* Ðåçóëòàòè îò åêñïëîðàòîðåí, ðåòðîñïåêòèâåí àíàëèç áàçèðàí ía ïðîó÷âàíåòî RESORCE, êúäåòî ñå ïîêàçâà, ÷å ïàöèåíòèòå ñ uHCC, ëåêóâàíè ñ NEXAVAR ïîñëåäâàí îò STIVARGA 
ñà èìàëè ñðåäíà ñòîéíîñò íà îáùàòà ïðåæèâÿåìîñò îò 26 ìåñåöà (95% CI, 22.6 – 28.1), ñðåùó 19,2 ìåñåöà (95% CI, 16.3 – 22.8) çà ïàöèåíòèòå ëåêóâàíè ñ ïëàöåáî.

:
1. Finn RS et al. J Hepatol. 2018;69(2):353-358 2. ASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular Carcinoma [published online ahead of print April 5, 2018]. J Hepatol. 
doi:10.1016/j.jhep.2018.03.019  3 4. Llovet JM et al. N Engl J Med. 2008;359(4):378-390  5 6. Bruix J et al, Lancet. 2017;389(10064):56-66

NEXAVAR е утвърденият стандарт за системно лечение от първа линия
на нерезектабилен HCC2

STIVARGA е утвърденият стандарт за системно лечение от втора линия
на нерезектабилен HCC2

PP-NEX-BG-0009-1

Stivarga® 40 mg филмирани таблетки (Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате)
Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа регорафениб. 
Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия.
Дата на актуализация на текста: 09/2019
За контакти: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5; тел.: +359 2 42 47 280; факс: +359 2 814 01 09

Nexavar® 200 mg филмирани таблетки (Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате)
Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа сорафениб.
Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия.
Дата на актуализация на текста: 09/2019 
За контакти: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5; тел.: +359 2 42 47 280; факс: +359 2 814 01 09

Ïðîòèâîïîêàçàíî èëè
íåïîäõîäÿùî çà LRT*

Çàïî÷âàíå íà STIVARGA
Äîáúð ôóíêöèîíàëåí ñòàòóñ è
çàïàçåíà ôóíêöèÿ íà ÷åðíèÿ äðîá

Çàïî÷âàíå íà NEXAVAR 
Äîáúð ôóíêöèîíàëåí ñòàòóñ è
çàïàçåíà ôóíêöèÿ íà ÷åðíèÿ äðîá

* Ëîêîðåãèîíàëíîòî ëå÷åíèå (LRT) âêëþ÷âà ðàäèî÷åñòîòíà àáëàöèÿ, ïîäêîæíà åòàíîëîâà èíæåêöèÿ è òðàíñàðòåðèàëíà õåìîåìáîëèçàöèÿ. 
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1. ПРОФИЛАКТИКА НА 
РАКА И СКРИНИНГОВИ 
ПРОГРАМИ
1.1. ПОПУЛАЦИОНЕН 
СКРИНИНГ ЗА 
КАРЦИНОМ НА ГЪРДА
ИВО ГЕРГОВ

Откриването на рака на гърдата във възможно най-ра-
нен стадий и своевременното лечение на премалигне-
ните лезии е най-важното условие за благоприятен 
изход от заболяването. Диагностицирането на рака 
на гърдата преди появата на оплаквания и симптоми 
е възможно единствено чрез скринингови прегледи на 
клинично здрави жени 1.

Мамографията, като самостоятелно изследване, е си-
гурен, надежден и достатъчно информативен метод. 
Приет е за единственият образен метод за ефективен 
скрининг на рака на гърдата в най-рисковите въз-
растови групи 2.

Националният скрининг за карцином на гърда (КГ) е 
доказаната в света организирана система за ефикасна 
борба с най-честата за жените онкологична болест. 
Карциномът на гърда е един от малкото тумори, при 
който, чрез активно търсене могат да бъдат открити 
клинично непроявени форми 3. Откриването на ран-
ни стадии води до ефективно лечение и намаляване на 
смъртността. Себестойността на лечението на начал-
ни стадии е несравнимо по-ниска в сравнение с това 
на напреднали стадии, при които се налага скъпостру-
ващо медикаментозно лечение на далечни метастази. 

Скринингът за карцином на гърдата е с доказана ико-
номическа ефективност и социална значимост  4.

Националният скрининг за КГ е сложна система от 
взаимосвързани дейности, за чието правилно и ус-
пешно функциониране е необходим обучен мултидис-
циплинарен екип от координатори, програмисти, ле-
кари и специалисти по здравни грижи. Тя е базирана 
на законова нормативна уредба и се нуждае от полити-
ческа воля за внедряване и поддържане. 

Скринингът е система от последователни дейности за 
по-ранно отриване, с крайна цел намаляване на смърт-
ността от онкологични болести. Съгласно дефиниция 
на Американската комисия по хронични болести от 
1957 година, скринингът е „предполагаемо откриване 
на непроявена болест чрез тестове и процедури, кои-
то могат да се приложат бързо” 5 . Тази дефиниция е 
доразвита през 2000 година, като „услуга от сферата 
на общественото здравеопазване, с която на лица от 
определена група от населението, без да се счита, че са 
с конкретен риск за определена болест, се задават въ-
проси или се предлага тест, за да се определят онези, с 
по-голяма вероятност да заболеят” 6 .

Независимо от различните формулировки, скринин-
гът представлява активно търсене на обществено 
значима болест при безсимптомни лица в конкретна 
възрастова група.

Според четвърто издание на Европейските ръковод-
ни принципи за качествено осигуряване на скри-
нинг на карцином на гърда, разработено от Европей-
ската мрежа за карцином на гърда (EBCN) и Между-
народната агенция за изследване на рака (IARC), на 
скрининг подлежат жени на възраст 50-69 години при 
извършване на мамография през две години.

Европейските ръководни принципи определят като 
съществено място в работата на специализираните 
мамологични звена обучението, мултидисциплинар-
ната работа в екип, мониторинга и оценката, ефек-
тивността на разходите, свеждането до минимум на 
вредните ефекти и навременността на по-нататъшни 
изследвания (Council Recommendation, 2003). Прие-
ма се, че в мултидисциплинарния екип, трябва да са 
включени рентгенолози, патолози, хирурзи и меди-
цински сестри, с допълнително подсилване от онко-
лози, физици и епидемиолози, в зависимост от слу-
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чая. Необходимостта от мултидисциплинарна работа 
в екип се налага поради факта, че различни състави 
на екипа ще бъдат подходящи през различните ета-
пи на процесите по скрининг, диагностика и лечение 
(Council Recommendation, 2003).

От приоритетно значение за осъществяването на про-
грами за скрининг на рака на гърдата на популационна 
основа са дейностите по осигуряване на качество, като 
например обучение и одит, наред с изграждането на 
специализирани мамологични звена за третиране на 
лезии на гърдата, открити вътре или извън програми-
те за скрининг (European Parliament Resolution, 2004). 
Важно значение имат резултатите от рандомизирани 
проучвания, които са довели до реализирането на ре-
гионално и национално ниво на програми за скрининг 
за рак на гърдата на популационна основа в най-малко 
22 страни през последните 20 години. След разглеж-
дането на доказателствата, Експертна работна група 
на Международната агенция за изследване на рака 
(IARC) потвърди, че скрининговата услуга трябва да 
се предлага като политика за обществено здравеопаз-
ване, насочена към жените на възраст 50-69 години и 
включваща мамография на всеки две години, което е в 
съответствие с Препоръката на Европейския Съвет за 
скрининг на рака от 2 декември 2003 година.

Европейските ръководни принципи дефинират 
скрининга за рак на гърдата като сложно мултидис-
циплинарно начинание, целта на което е да се намали 
смъртността и заболеваемостта, без да оказва небла-
гоприятно влияние върху здравословното състояние 
на участниците. Дейностите по скрининга изискват 
обучени и опитни професионалисти, които използват 
съвременно и специализирано оборудване 7.(Perry N. 
et all, 2006).

Популацията, която е обхваната от скрининга, е здрава 
и асимптоматична и се нуждае от адекватна информа-
ция (балансирана, точна, основана на доказателства, 
достъпна и при възможност, съобразена с индиви-
дуалните нужди), която да даде възможност за на-
пълно информиран избор за участие. Мамографията 
е в основата на скрининга за рак на гърдата и затова 
е необходимо да се обърне внимание на качеството 
при изпълнение и тълкуване, с цел да се оптимизи-
рат ползите, да се реализира по-ниска смъртност и 
да се осигури адекватен баланс на чувствителност и 
специфичност. Извършването на физико-технически 
контрол на качеството цели да установи, дали използ-
ваното оборудване работи на едно постоянно високо 
ниво на качество и осигурява достатъчно информация 
за диагностика, за да може да се открие рак на гърда-
та с помощта на най-ниска радиационна доза, колкото 
е разумно постижимо (European Guidelines on Quality 
Criteria for Diagnostic Radiographic Images, 1996). От 
съществено значение за осигуряване на високо качест-
во на мамография и сравнение между центровете е ре-
довното извършване на основни тестови процедури и 
измервания на дозата. Дигиталната мамография може 
да се наложи като предпочитана технология поради 
множество предимства, като например обработка и 

трансмисия на изображения, показване на данни и бъ-
дещо развитие на технологиите (Perry N. et all, 2006).

Необходимо е всички звена, които извършват скри-
нинг, диагноза или оценка, да работят с приети прото-
коли. Те са част от местно ръководство за осигуряване 
на качество (QA), основано на национални или евро-
пейски документи, съдържащи приетите клинични 
стандарти и формулираните ценности. Те трябва да 
работят в рамките на специализирана структура, като 
се придържат към установени показатели за изпълне-
ние и цели (Perry N.et all, 2001).

За звената, занимаващи се със скрининг и симптома-
тика, е необходима ясна и надеждна система за акре-
дитация с цел жените, потребителите и планиращите 
здравни услуги да могат да идентифицират тези клини-
ки и звена, които работят по задоволителен стандарт. 
Системата за акредитация трябва да отличи само тези 
центрове, в които работят достатъчно квалифицирани 
и обучени служители. В полза на жените със значител-
ни проблеми на гърдата е осигуряването на клиники 
за бърза диагностика, където могат да се предостави 
квалифицирана мултидисциплинарна консултация и 
изследване, за да се избегне ненужно забавяне в очер-
таването на план за действие или да се разреши неза-
бавно освобождаване на жените с нормално/ доброка-
чествено заболяване (Perry N.et all, 2001).

Програмите за скрининг на рака на гърдата на попу-
лационна основа трябва да се провеждат в рамките на 
специализирано мамологично звено или да са тясно 
свързани с него, както и да използват услугите на обу-
чен експертен персонал. Всички служители в програ-
ма за скрининг трябва да притежават професионална 
квалификация, съгласно изискванията на всяка дър-
жава-член; да преминат специализирано обучение; да 
участват в продължаващо медицинско образование и 
актуализации; да участват във всички признати външ-
ни програми за оценка на качеството и да притежават 
необходимото свидетелство за компетентност.

Във всяко скрининг звено трябва да бъде избран во-
дещ специалист, който да отговаря за цялостното 
представяне, и който да има пълномощия да преуста-
нови елементи на услугата, в случай на необходимост, 
за да се поддържат стандартите и резултатите. Всич-
ки звена, които извършват скрининг, диагностични и 
терапевтични дейности, трябва да дадат гаранция за 
мултидисциплинарна работа в екип, в който участват 
специално обучени професионалисти, включително 
рентгенолог, рентгенов лаборант, патолог, хирург, ме-
дицинска сестра консултант и медицински онколог/ 
радиотерапевт (Perry N. et all, 2001).

Клиничните, образни и патологични резултати на 
всички жени, нуждаещи се от операция на гърдата или 
друго лечение, трябва бъдат обсъдени и документира-
ни на редовни предоперативни и следоперативни засе-
дания, в които участва пълния мултидисциплинарен 
екип (Perry N.et all, 2001).

Програмите за осигуряване на качество са задължи-
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телни при услугите, свързани с рака на гърдата, за да 
отговарят на изискванията за финансиране от дос-
тавчиците на здравни услуги. Оценката на влиянието 
на скрининга изисква пълен и точен запис на всички 
индивидуални данни, отнасящи се до целевото насе-
ление, скрининговия тест и неговия резултат, взетите 
решения и крайния резултат по отношение на диагно-
стиката и лечението (Perry N.et all, 2001).

Скрининговата програмата за КГ е сложна мултидис-
циплинарна инициатива. Целта на програмата е да се 
намали заболеваемостта и смъртността от болестта, 
без да оказва неблагоприятно влияние върху здрав-
ния статус на тези, които участват в скрининга. Ефек-
тивността на програмата е функция на качеството на 
отделните компоненти. Успехът се оценява не само от 
изхода на програмата и нейното въздействие върху 
общественото здраве, но също и от нейната организа-
ция, осъществяване, изпълнение и приемливост. Епи-
демиологията е основната водеща и обединяваща дис-
циплина през целия процес на скрининг – от органи-
зационните и административни аспекти, до оценката 
на въздействието. Европейското ръководство поста-
новява, че скринингът е дълготрайна политика на об-
щественото здраве, базирана на национални законови 
нормативни документи. Изисква се политическа воля 
за внедряване, поддържане, финансиране и надзор за 
гарантиране на качеството (Perry N.et all, 2006). 

Организация на скрининга

Националният скрининг за карцином на гърда 
трябва да е държавен приоритет, регламентиран чрез 
приемане на отделен закон. Организирането и упра-
влението на национален скрининг е функция на съ-
ответното Министерство на здравеопазването. Доста-
тъчният, правилно изчислен и подробно разпределен 
бюджет е една от задължителните предпоставки (Perry 
N.et all, 2006).

Главен координатор на програмата е Национален 
скринингов център, който разработва детайлно нор-
мативните документи, задължителни за отделните 
етапи на скрининговия процес, и контролира неговото 
качествено изпълнение. Центърът осъществява цялата 
организация, като известяване на населението, регис-
триране, съхраняване и анализ на резултатите. За скри-
нинг на КГ се изпращат покани на здрави, безсимп-
томни жени на възраст от 50 до 69 години, на които се 
предоставя пълна обективна информация по подходящ 
и безпристрастен начин, с цел да се даде възможност 
за напълно информиран избор за участие. Чрез мащаб-
на информационна кампания в националните медии 
трябва да обясни на населението целта на скрининга, 
да се пропагандира кампанията и да се предразполо-
жат жените към участие в програмата.

Участниците в националния скрининг се регистрират 
в Национален скринингов регистър. Той е информа-
ционната система, където се съхраняват данни за из-
пратените покани, за отзовалите се жени, за извърше-
ните мамографски изследвания и резултатите от тях. 

Другите функции на регистъра са да следи за спазване 
на периодичността на изследванията спрямо опреде-
ления скринингов интервал, да съхранява и обобщава 
информация от поставените диагнози и да осъществя-
ва връзката с Националния раков регистър. Скринин-
говият процес по места се организира и контролира от 
Регионален скринингов център.

Диагностичните скринингови центрове са основно 
структурно звено на мамографския скрининг. Броят 
им по региони трябва да е съобразен с броя на жени-
те във възрастовата група, подлежаща на скрининг. Те 
трябва да са разположени в основни населени места, 
с оглед лесна достъпност за изследваните. За обезпе-
чаване на населението в отдалечени населени места 
е допустимо осигуряване на мобилни мамографи, 
обезпечени и действащи с мамографска апаратура и 
медицински екипи, отговарящи на общите за всички 
центрове принципи за добра медицинска практика. В 
екипа се включват лекар-рентгенолог, рентгенов лабо-
рант, хирург, патолог, медицински сестри и медицин-
ски физик (Perry N.et all, 2006).

В Европейското ръководство за скрининг на карцино-
ма на гърдата са определени изискванията, на които 
трябва да отговарят лицата, участващи в скрининго-
вите програми, както и техните и задължения. Лека-
рят, разчитащ скрининговите мамографии, трябва 
да е рентгенолог с призната специалност по образна 
диагностика, и да е регистриран като квалифициран 
мамо-рентгенолог след участие в специализирано 
обучение и сертифициране. Неговите задължения са 
интерпретация на образите, попълване на резултати-
те, съхраняване в информационната система, изпра-
щане на отчети към Регионалния скринингов център 
и Националния скринингов регистър, контрол върху 
качеството на мамографската апаратура, участие в му-
лтидисциплинарни срещи с хирург и патолог. Лекарят 
трябва да владее и прилага на практика допълнителни 
диагностични процедури – ултразвук, магнитно-ре-
зонансна томография, стереотаксична биопсия и би-
опсия под ултразвуков контрол. Той носи отговорност 
за качество на скрининговия процес според европей-
ските директиви и ръководи дейността в диагностич-
ния скринингов център (Perry N.et all, 2006).

Рентгеновият лаборант е единственият медицински 
специалист, който се среща с изследваната жена. Него-
вата роля е основна както по отношение на правилно 
изпълнение на мамографиите и качеството на образа, 
така и при информиране и предразполагане на жената 
към изследване и причинено неудобство. За унифици-
ране на задълженията и тяхното прецизно изпълне-
ние, рентгеновите лаборанти в диагностичен скринин-
гов център подлежат на обучение и сертифициране. Те 
трябва да се придържат към следните установени нор-
ми за добра медицинска практика: 

• над 97% приемливо качество на изпълнени мамо-
графии;

• по-малко от 3% повторение на мамографии; 
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• удовлетвореност на повече от 97% от жените от про-
веденото скринингово изследване (Perry N.et all, 2006).

Мултидисциплинарният поход в диагностичния скри-
нингов център е задължителен. С оглед спецификата 
на скрининга е задължително участието на хирург и 
патолог. Установената при мамография суспектна на-
ходка подлежи на бързо и качествено доуточняване. 
В повечето случаи се извършва инвазивна процеду-
ра от рентгенолог и хирург под образен контрол за 
вземане на биопсичен материал, който се предоставя 
за интерпретация на лекар-патолог (Brenner RJ.et all, 
2002). Координацията и съвместната работа на раз-
личните специалисти са основно изискване и гаран-
ция за качествена и прецизно извършена медицинска 
дейност в диагностичния скринингов център (Perry 
N.et all, 2006; Mammograms and Other Breast Imaging 
Procedures, 2012).

Мамографските рентгенови апарати в диагностичния 
скринингов център не трябва да са по-стари от десет 
години (EUSOMA Guidelines, 2000). Задължителни са 
два фокуса: 0.3 mm и 0.1 mm, експонационен автомат с 
няколко доминантни полета, автоматична компресия, 
специални мамографски касети с филм-фолийна ком-
бинация или дигитален детектор, самостоятелна про-
явителна машина за мамографски филми или четящо 
устройство при дигитални CR-касети. Устройствата 
трябва да са преминали задължителен годишен кон-
трол на качество, съгласно таблица 13, Приложение 
№8 на Наредба № 30 на Министерство на здравеопаз-
ването (МЗ). Дигиталните апарати подлежат на кон-
трол спрямо Европейски протокол EUREF. Диагнос-
тичният скринингов център трябва да има програма 
за периодичен контрол на качеството от медицински 
физик, според Наредба № 30 на МЗ.

Скрининговите мамографии се извършват задължи-
телно в четири проекции – по две за всяка гърда. И две-
те проекции (коса медиолатерална и краниокаудална) 
трябва да са изпълнени прецизно и с достатъчна ком-
пресия, съобразно европейските стандарти за добра 
медицинска практика. Чрез двете проекции се избягва 
наслагване на нормални паренхимни по-високоплът-
ностни засенчвания, подобряват се диагностичните 
възможности и се снижава броят на жени, извикани 
за повторно изследване (recall rate), в сравнение с из-
следвания в една проекция. При интерпретацията на 
находките задължително се използват категории на 
BI-RADS-система (ACR, 2003). Разчитането на мамо-
графии се извършва от квалифициран рентгенолог. 
Разчитането от двама специалисти е препоръчително, 
но не е задължително; може да бъде независимо един 
от друг или последователно. При двойно независимо 
разчитане всеки специалист описва мамографията и 
поставя диагноза в една от BI-RADS-категории; при 
несъвпадение се търси трето мнение или постигане на 
консенсус при общо обсъждане. Проучванията показ-
ват, че разчитането от двама независими рентгенолози 
води до повишаване на чувствителността на скринин-
га до 15% 8.

Според предписанията на Европейското ръководство 
за скрининг на карцинома на гърдата диагностични-
ят скринингов център трябва да отчита дейността си 
ежемесечно, на три месеца, на полугодие и годишно. 
Отчетите се изпращат към Регионалния скрининг цен-
тър, който обобщава резултатите от всички центрове 
и ги предоставя на Националния скрининг център. В 
Националния скрининг център се изготвя годишен 
отчет за броя на поканените и на отзовалите се жени. 
Ефективност на националната скринингова програма 
се очаква при отзовали се около 70-80% от поканените 
в целевата група (Perry N.et all, 2006).
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1.2 СКРИНИНГ ЗА 
РАК НА МАТОЧНАТА 
ШИЙКА.
П. КОСТОВА

Значимост на проблема

Ракът на маточната шийка (РМШ) продължава да е 
един от най-честите злокачествени тумори при жени-
те по света, като се нарежда на четвърто място след 
рака на млечната жлеза, колоректалния и белодроб-
ния карцином. През 2012 г. се съобщават около 527 600 
нови случая с РМШ, а умиранията са били 265 700. В 
страните с ниски и средни нива на доходи, той е втори 
по честота и на трето място като причина за смърт-
ните случаи. По-голямата част от новозаболелите и 
умиранията (съответно 85% и 90%) се регистрират в 
регионите с ограничени ресурси и социално-икономи-
чески слабите сектори на обществото. (1, 2)

Всяка година в Европа се диагностицират около 52 000 
нови случая с РМШ и близо 27 000 жени умират от 
тази неоплазия. Установява се около 5 пъти разлика в 
показателите за заболеваемост между отделните стра-
ни, като вариациите в смъртността са дори по-големи. 
(3) В настоящите 28 страни членки на Европейската 
Общност, ежегодно се регистрират 34 000 нови случаи 
и 13 000 са умиранията от РМШ. Независимо от значи-
мия прогрес в намаляване на засягането с РМШ в Ев-
ропа в последните декади, показателите за смъртност 
все още са високи в много от „новите“ страни членки, 
присъединили се към Общността след 2003 г. Данни-
те за тези страни са около 10 пъти по-високи - Бъл-
гария 8.8, Литва 9.8 и Румъния 14.2 на 100 хил. жени, 
от данните за Финландия 1.4 и Малта 1.2 – страните 
с най-ниски показатели през 2012 г. Показателите за 
възрастово-стандартизираната заболеваемост показ-
ват същата картина. Установеното 10-кратно различие 
за нивата на смъртността сред членките на Общността 
е резултат на персистиращата липса или неадекват-
но прилагане на профилактични програми за РМШ, 
повече от 10 години след като организиран, попула-
ционно базиран скрининг, представен в Европейско-
то ръководство за качествена оценка, е препоръчан от 
здравните министри на Европейската Общност (4). 

Представителите на правителствата и Европейския 
парламент трябва да са осведомени за мащабите на 
проблема в източноевропейските страни и специал-
ното внимание, което следва да му се отдели. Сред 
всички злокачествени новообразувания, РМШ е един-
ствения, който може да се контролира ефективно със 
скрининг. (5, 6, 7)

Възможности за скрининг

Онкологичният скрининг има за задача да открива 
злокачествени тумори или техните прекурсори преди 
появата на клинични симптоми. Чрез скрининга не се 

цели диагностициране на клинично изявени случаи, 
а се търсят активно сред здравите индивиди, лицата 
които вероятно имат заболяване или са с висок риск 
да го развият. Тъй като на скрининг се подлагат голям 
брой видимо здрави лица, тестът трябва да бъде точен, 
така че вероятността за фалшиви резултати да е огра-
ничена, като лицата с позитивен резултат подлежат на 
последващи диагностични процедури. (6, 7) 

Съществуват различни видове скринингови изследва-
ния. В зависимост от размера на скрининговата група, 
той се дели на популационен (масов) или селективен 
(при високо рискови групи от населението). От друга 
страна се различава - организиран или опортюнис-
тичен, според това дали има организирана програма 
или теста се прилага при медицински преглед по друг 
повод. Основната полза от скрининга е свързана с ди-
агностициране на заболяване в локализиран стадий, 
когато е най-голяма вероятността за дефинитивно из-
лекуване. Допълнителни преимущества са по-лесното 
и с по-малка травматизация лечение, което е с по-мал-
ко разходи и води до по-добра прогноза за здравето на 
индивида. (6, 7). 

Според М. Spitz и G. Newwel (1992) освен изброени-
те предимства, скрининга има и някои недостатъци 
свързани преди всичко с риска от получаване на фал-
шиво позитивни или фалшиво отрицателни резулта-
ти. Те водят в единия случай до извършването на не-
нужни изследвания и терапевтични намеси, а в другия 
- до подценяване на резултатите. (8)

Важен въпрос при анализ на възможностите на скри-
нинга е дали естественото развитие на заболяването 
има добре обособена предклинична фаза, при която е 
възможно да се осигури по-ефективно лечение, в срав-
нение с клинично изявената форма. 

Принципите на скрининга, определени от J. Wilson и 
G. Jungner още през 1968 г. и залегнали в нормативните 
актове на СЗО, са актуални и до днес: (9)

1. заболяването, предмет на скрининг трябва да е ме-
дико-социален проблем (с висока заболеваемост и 
смъртност),

2. клиничното му протичане да е добре познато, като 
предклиничната му фаза да съответства на биоло-
гично по-малко агресивен период от развитието му

3. скрининговият тест да е прост за приложение, 
безопасен за изследвания, с ниска цена и с висо-
ка чувствителност, специфичност и предсказуема 
стойност, 

4. лечението на откритите състояния да е ефективно 
и да намалява смъртността. 

Американската Ракова Асоциация приема 4 условия, 
на които трябва да отговаря даден скринингов тест: 
да има достатъчно доказателства за неговата ефектив-
ност; медицинските ползи да превишават рисковете; 
цената да е разумна, съобразно очакваните ползи; тес-
туването трябва да е удобно и лесно изпълнимо. 
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Въз основа на тези критерии, преобладава мнението, 
че онкологичен скрининг е реално приложим при рака 
на маточната шийка, на млечната жлеза, простата и 
колоректалния карцином. РМШ е единственият, кой-
то може да се контролира със скрининг и най-пълно 
отговаря на препоръчаните от СЗО принципи за про-
филактична програма. (6, 7) 

В Европа, в страните с традиции в осъществяването 
на организирани скринингови програми, засягането с 
РМШ е намаляло с 80%. През 2003 г., Съвета на Евро-
пейската Общност препоръчва извършването на по-
пулационно-базиран цервикален скрининг в страните 
членки на общността. Съгласно дадените препоръки, 
цитонамазката от маточната шийка (Рар тест) е стан-
дартен скринингов тест, като трябва да се стартира във 
възрастта 20-30 години, да се извършва на 3-5 годишен 
интервал, до 60-65 годишна възраст на жената. (10)

Големите политически и икономически промени през 
последните 20 години имат значим ефект и върху сис-
темата на здравеопазването в повечето страни, нови 
членки на Европейската Общност. В резултат, про-
грамите за профилактика на някои заболявания се 
сблъскват със сериозни организационни, професио-
нални и финансови проблеми. Цервикалният скри-
нинг не е изключение през този преходен период, 
което води до значимо по-високо засягане с РМШ на 
жените в централна и източна Европа, в сравнение с 
тези от западна и северна Европа. (2, 10)

Тенденции

Ефектът на организирания скрининг най-често се 
демонстрира от тенденциите във времето на заболе-
ваемостта и смъртността от РМШ в Скандинавските 
страни, където са налице достоверни данни от пе-
риода преди въвеждането на скрининга. 

В края на 60-те години на 20 век във Финландия, Шве-
ция и Исландия и в някои окръзи в Дания се въвеждат 
широкообхватни, организирани скринингови програ-
ми. Норвегия, за разлика от тях е въвела организиран 
скрининг само в един окръг. От средата на 1960-те 
години се отчита намаляване на заболеваемостта и 
смъртността от РМШ във Финландия, Швеция, Ис-
ландия и Дания. Намалението, сравнено с периода 
преди скрининга е било най-значимо във Финландия, 
където стандартизираната смъртност намалява с 80%, 
от 7.0 на 100 хил в началните години до 1.2 на 100 хил. 
през 90-те години. 

По-нататъшни доказателства за ефекта на организира-
ния скрининг върху смъртността и заболеваемостта са 
тези от Обединеното Кралство. Цитологичния скри-
нинг се въвежда през 60-те години, но организирана 
програма, със система за повикване и качествен кон-
трол се осъществява след 1988 г. В предшестващите 
години, смъртността и заболеваемостта намаляват с 
около 1-2% годишно, докато след 1988 г. намаляването 
е със 7% годишно. (2)

За разлика от тези резултати, смъртността и заболева-
емостта нарастват, по-подчертано в настоящите гене-

рации в някои източни и северни европейски страни 
като България, Румъния и Естония, където нивата са 
били относително стабилни, но където понастоящем 
липсва скринингова дейност. (11) 

България. Първите профилактични прегледи за РМШ 
в България са извършени през 1956 г., а национална 
цервикална скринингова програма се въвежда през 
1970 г. Характеристиките на програмата са били в съот-
ветствие с международните препоръки за тази дейност. 
В периода 1970-1985 г. заболеваемостта и смъртност-
та от РМШ са се характеризирали със стабилно ниво, 
сравнимо с редица европейски страни. За съжаление 
след демократичните промени през 1989 г., настъпва 
своеобразен колапс на скрининговата програма, съ-
пътстван с влошаване на показателите за ефективност 
на скрининга. От 90-те години на 20-ти век, скрининга 
в нашата страна е с опортюнистичен характер, с неси-
гурни данни за броя на скринираните жени. В резултат 
на бавните реформи и липсата на организирана про-
филактична програма заболеваемостта и смъртността 
от РМШ показват трайна тенденция за нарастване . 
Данните на Националния раков регистър за 2015 го-
дина показват, че РМШ е на 2ро място в структурата 
на гинекологичните неоплазии с 31.9%, след рака на 
ендометриума и на 4то място с 7.7% в общата онколо-
гична заболеваемост при жените, като най-засегнати са 
жените от 30 до 49 г. Новозаболелите с РМШ са 1059 
(фактическа заболеваемост – 28.7 и стандартизирана 
заболеваемост – 18.3 на 100 хиляди жени. Починалите 
са 381 (фактическа смъртност- 10.3 и стандартизирана 
смъртност 5.7 на 100 хиляди жени). (10)

Понастоящем в България няма действаща национална 
програма за профилактика на рака. В някои области 
има локални инициативи за безплатни профилак-
тични прегледи, които се извършват несистемно. Ре-
формата в здравната система доведе до преминаване 
от институционална, структурирана профилактична 
програма до здравно поведение, доминирано от соци-
ално-икономически фактори, индивидуални позна-
ния и лична инициатива   както на здравните власти, 
така и на потребителите на тези услуги. Този преход 
води до значими бариери за регулярен цервикален 
скрининг и нарастващи различия в достъпа до скри-
нингова дейност. (10)

Безспорни са доказателствата, че цервикалният рак 
е дългосрочен изход на персистираща инфекция на 
долния генитален тракт с някои от 15-те високори-
скови човешки папилома вируси (HPV). От очаква-
ните 530 000 нови случая с РМШ годишно, HPV 16 и 
18 са отговорни за 71% от случаите, докато типове 31, 
33, 45, 52 и 58 се асоциират с останалите 19%. Добре 
е документирано, че почти 90% от инцидентната HPV 
инфекция не може да се открие за период от две го-
дини от придобиването и само малък дял персисти-
ра. Дискутабилно е дали вируса напълно се очиства 
или остава в латентно състояние в базалните клетки, 
с потенциал за реактивиране в някои случаи. Перси-
стираща инфекция означава наличие на същата типо-
во-специфична HPV ДНК при повторни проби след 
6-12 месеца. Само 1/10 от всички инфекции стават 
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персистентни, като при такива жени може да се разви-
ят преканцерози на маточната шийка. (1)

На тези факти се базират мероприятията за профи-
лактика и ранна диагностика. Двата основни подхода 
за контрол на РМШ включват: 1.Профилактика на ин-
вазивния рак чрез HPV ваксинация и 2.Скрининг за 
предракови изменения. 

Първична профилактика с HPV ваксинаци

Фактът, че повече от 80% от жените, проследени във 
времето ще бъдат инфектирани поне с един от висо-
ко-рисковите HPV типове показва широкото разпрос-
транение на папиломната инфекция и лесната и тран-
смисия. Възрастово-специфичният анализ на HPV 
инфекцията установява пик при 25% от жените под 25 
години, което показва че инфекцията се предава при 
сексуалния дебют-първите полови контакти. Следова-
телно HPV ваксинацията като профилактична страте-
гия трябва да е насочена към периода преди началото 
на половата активност, с фокус към момичетата на 
възраст 10-14 години. (1, 2)

Понастоящем са налице три профилактични ваксини, 
за приложение при момичета и момчета след 9-годиш-
на възраст, за профилактика на премалигнени лезии и 
рак, засягащи маточната шийка, вулвата, влагалище-
то и ануса и свързани с високо-рискови HPV типове. 
Бивалентната ваксина е с таргет HPV 16 и 18; четири-
валентната – HPV 6, 11, 16 и 18 и деветвалентната е 
насочена към HPV 31, 33, 45, 52 и 58, в допълнение към 
HPV 6, 11, 16 и 18. Последните две ваксини имат за цел 
и предотвратяване на аногенитални брадавици, свър-
зани с типове 6 и 11. 

Посочените ваксини са рекомбинантни, съдържат 
вирусоподобни частици и нямат инфекциозен по-
тенциал, тъй като не включват вирусна ДНК. За мо-
мичета на възраст 9-14 години се препоръчва схема 
с две дози- на 0 и 5-13 месец. Ако втората доза се 
приложи по-рано от петия месец след първата се 
препоръчва и трета доза. За момичетата на и над 15 
години, както и за имунокомпроментирани пациен-
ти, независимо от възрастта им се препоръчва схема 
с три дози. СЗО, след анализи на множество данни 
заключава, че не са налице проблеми с безопасност-
та на HPV ваксините. (1, 2)

Налице са доказателства за ефективността на вакси-
ните на популационно ниво, което се демонстрира с 
намаляване на честотата на инфекцията с високо-ри-
скови типове, на аногениталните кондиломи и на ви-
соко-степенните цервикални изменения, свързани с 
ваксинните типове.

Вторична профилактика на РМШ чрез ранно откри-
ване и лечение на предракови   изменения - основни ха-
рактеристики:

Цервикалния скрининг изисква използването на тест, 
който е лесен за изпълнение, с приемлива цена, при-
чинява минимален дискомфорт на жените и има ви-
сока чувствителност и специфичност за откриване на 

интраепителни лезии (CIN). Доказателствата за ефек-
тивността трябва да се базират на потенциала на скри-
нинга да намалява заболеваемостта и смъртността от 
РМШ. Високата чувствителност за откриване на CIN 
не е достатъчен критерий за ефективност, тъй като ин-
траепителните изменения често регресират. Високата 
специфичност е важна и необходима за да се избегне 
безпокойството, ненужното лечение и страничните 
ефекти. (1, 2)

Организация на скрининга, мониториране и оценка

• За да е успешна скрининговата програма е необ-
ходимо да има адекватна комуникация с женската 
популация, здравните специалисти и лицата отго-
ворни за здравната система.

• Основното, което трябва да се постигне, за да се га-
рантира ефективността е висок популационен об-
хват и добро качество на дейността на всички нива.

• Популационно-базирана информационна система 
е необходима за непрекъснато мониториране на 
индикаторите на скрининговия процес. Такава сис-
тема е незаменима компонента при мениджмънта 
на скрининговата програма-изчисляване на пока-
зателите за обхват, качество и ефект и предоста-
вяне на обратна връзка на здравните специалисти, 
здравните власти и заинтересованите страни. (2)

Нови скринингови технологии

• Очакването, че нови скринингови методи ще от-
криват повече предракови лезии от стандартната 
цитонамазка не се потвърждават. Поради честата 
регресия на тези изменения е необходима висока 
специфичност на метода за да се избегне безпокой-
ството, излишното лечение и страничните ефек-
ти. Доказателствата за ефективност се базират на 
намаляване на заболеваемостта и смъртността от 
РМШ. Все пак, намаляването на честотата на CIN3 
е сурогатен маркер на ефективността.

• Преди да се приложи нова скринингова стратегия 
трябва да се потвърдят приложимостта, да се ана-
лизира цена-ефективността и да се извърши оцен-
ка на качеството, както и да се организират необхо-
димото обучение и монторинг. (1, 2)

Цитологични методи

Стандартната цитонамазка в голяма степен отговаря 
на поставените критерии. Цитологичен скрининг на 
всеки 3 до 5 години може да намали заболеваемостта и 
смъртността от РМШ с повече от 80%, ако се извършва 
като организирана и с гарантирано качество програма. 
Валидността на теста, в частност чувствителността на 
стандартната цитонамазка за CIN1-2 е 50-70% и около 
80% за CIN3. Цитологичният скрининг в опортюнис-
тичен план е по-малко ефективен и с по-ниски показа-
тели за цена-ефективност. 

Наличието на фалшиво-негативни и незадоволителни 
намазки при конвенционалната цитология довежда 
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до развитието на метода на течно-базираната цитоло-
гия. Най-общо делът на незадоволителните намазки е 
по-нисък при течно-базираната цитология (ТБЦ) и ин-
терпретацията на резултатите изисква по-малко вре-
ме. Цената на единичния тест е значително по-висока 
от стандартната намазка, но предимство на метода е, 
че е възможно допълнително молекулярно тестуване - 
за високо-рискови HPV в случаите на плоскоклетъчни 
изменения с неопределено значение. Икономическият 
ефект на течно-базираната цитология е в резултат на 
намаляване на ненужни, следващи повиквания и е в 
зависимост от дела на неадекватните цитонамазки. (2)

HPV-детекция

Налице са доказателства, че инфекцията със сексуал-
но преносими HPVs е необходима, етиологична при-
чина за развитие на РМШ. В допълнение, само висо-
ко-рискови папиломни вируси се асоциират с РМШ. 
На базата на тези доказателства се предлагат множе-
ство приложения на методите за HPV-ДНК детекция: 
1.Първичен скрининг за онкогенни HPV типове, са-
мостоятелно или в комбинация с цитологично изслед-
ване; 2.Сортиране на жените с неясни цитологични ре-
зултати; 3.Проследяване на лечебните резултати при 
пациентки, лекувани за CIN.

Приложението на HPV тестуването в контекста на 
първичния скрининг е фокус на интензивни проуч-
вания. Характерно за HPV инфекцията е, че е много 
разпространена и че изчезва/ изчиства се спонтанно. 
Откриването на HPV-ДНК крие сериозен риск от из-
лишни колпоскопии, психологичен стрес и свръхдиаг-
ностициране. Необходимостта цервикалния скрининг 
да се извършва като организирана програма, вместо в 
опортюнистичен план се отнася в частност и до скри-
нинга, базиран на HPV тестуването. Специфичността 
на HPV детекцията може да се повиши като се скрини-
рат жени над 30 годишна възраст, поради по-малкия 
дял на спонтанно изчезване на инфекцията при тях 
и чрез сортиране на HPV позитивните жени посред-
ством цитонамазка, повторение на HPV теста след 6-12 
месеца, за потвърждаване или отхвърляне на персис-
тенцията на същия HPV тип/типове. Високата чувст-
вителност на настоящите методи за HPV-ДНК детек-
ция води до висока негативна предсказваща стойност 
дори за прекурсорите на аденокарцинома, които често 
се пропускат при цитологичното изследване. Насто-
ящи кохортни изследвания показват удължаване (до 
10 години) на негативната предсказваща стойност на 
HPV тестуването. (2) 

Предотвратяването на РМШ е потенциално възмож-
но, но заболяването все още не е профилактирано в 
широк мащаб и в повечето страни с ограничени ре-
сурси, поради липсата на ефективни профилактични 
програми. Понастоящем СЗО оповестява инициатива 
за елиминиране на РМШ. Това ще е постижимо, ако 
скрининговите мероприятия се приложат в рамките 
на организирани, обществени здравни програми, кои-
то постигат висок обхват.
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1.3. СКРИНИНГ ЗА РАК 
НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО И 
РЕКТУМА
П. КУРТЕВ

Съкращения:
КРР- колоректален рак
FOBT- фекално окултен кръвен тест
gFOBT - гваяколов FOBT  
iFOBT- имуно хистохимичен FOBT
Въведение
Колоректалният рак (КРР) е широко разпространено 
социално значимо заболяване, което поставя сериоз-
ни проблеми в областта на профилактиката, диагноза-
та и лечението. КРР се характеризира с голяма често-
та, висока смъртност, откриване в сравнително късен 
стадий на заболяването и скъпоструващо лечение.

Колоректалният рак е на трето място в структурата на 

злокачествените новообразувания в световен мащаб и 
е една от най-честите причини за смърт и при двата 
пола. Тази локализация засяга  значително по-често 
населението в икономически развитите страни. През 
2000 година новите случаи в света са 498 754 при мъ-
жете и 445 963 при жените. Смъртните случаи са съ-
ответно 254 816 при мъжете и 237 595 при жените. За-
боляемостта и смъртността от КРР варират в широки 
граници между отделните държави, като разликите 
между показателите са десетократни. Най-висока за-
болеваемост и смъртност имат страните от Северна 
Америка, Северозападна Европа и Нова Зеландия ( 
над 40 на 100 000 стандартизирана заболяемост и над 
25 на 100 000 стандартизирана смъртност, световен 
стандарт), а най-ниска, в страните от Азия и Африка 
(под 1 на 100 000 население стандартизирана заболяе-
мост и смъртност). 

Големите разлики между показателите в отделните 
географски райони  са свързани с начина на живот и 
влиянието на фактори от околната среда.  Рязко на-
растване на смъртността се отбелязва в Япония за 
периода 1969-1981 г. с 44% при мъжете и 40% при же-
ните. В САЩ от 1973 до 1991 г. заболяваемостта се е 
увеличила  с 12.3%  при мъжете и е намаляла с 2 % при 
жените, като след 1995 г. има тенденция за стабилизи-
ране. През последните 15 г.смъртността бележи спад с 
1.7% на година.

На Таблица 1 е дадено възрастово стандартизирано разпределение по пол и държави  за честотата на заболяе-
мостта и смъртността.

Мъже Жени

Държава Заболяемост Смъртност Заболяемост Смъртност

Австрия 27.8 13.9 42.1 20.1

Белгия 26.8 14.1 37.0 18.7

България 17.0 11.4 25.6 17.1

Хърватска 25.9 13.0 44.7 23.4

Република Чехия 32.0 18.0 58.5 34.0

Дания 33.0 19.2 42.9 19

Естония 23.2 12.6 31.7 17.9

Финландия 21.1 9.8 25.5 11.5

Франция 25.9 11.8 40.8 18.2

Германия 33.1 15.7 45.5 19.9

Гърция 15.6 8.0 19.4 9.7

Унгария 33.7 21.2 56.6 35.6

Ирландия 27.0 13.7 43.1 23.6

Италия 26.6 10.9 39.3 16.5

Латвия 17.9 12.3 24.2 18.0

Литва 16.8 11.3 26.5 18.0
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Люксенбург 30.8 13.4 43.6 18.6

Македония 19.0 8.4 27.6 12.3

Малта 22.5 13.1 27.1 16.1

Полша 23.5 11.4 31.9 18.2

Португалия 21.1 11.9 36.0 20.0

Румъния 14.4 9.0 22.0 13.6

Словакия 27.4 16.0 54.5 33.2

Словения 25.4 14.0 43.8 24.1

Испания 22.5 11.3 36.8 18.5

Швеция 26.2 11.1 33.4 14.9

Холандия 30.8 14.4 42.7 15.3

Англия 26.5 12.4 39.2 17.5

Източник: J.Ferlay, P.Pisani, D.M. Parkin. Globocan 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide IARK 
CancerBase No. 5. Version, IARCPress,Lyon,2004

Дебело черво (С18, МКБ10)

Ракът на дебелото черво е едно от най-често срещани-
те злокачествени новообразувания и при двата пола. 
Той заема 9.5% в структурата на заболяванията при 
мъжете (без тези на кожните немеланомни карцино-
ми) и 8.1% при жените през 2014 и 2015 г. Новодиаг-
ностицираните случаи в страната са 2824 през 2014 г. 
и 2737 през 2015г., от които 56% са при мъжете. Фак-
тическата заболяемост е 44.5 на 100 000 мъже и 34.0 на 
100 000 жени през 2014 г. и 44.2 на 100 000 мъже и 32.6 
на 100 000 жени през 2015 г., съответно. Починалите 
от рак на дебело черво през 2014 г. са 1764 души и през 
2015 г. са 1692, от които 57% са при мъже. Фактическа-
та смъртност е 28.6 на 100 000 мъже и 20.5 на 100 000 
жени през 2014 г. и съответно 27.3 и 20.0 през 2015 г.

Морфологично доказани са над 80% от случаите, като 
аденокарциномът преобладава при повечето от тях. 
Наблюдават се единични случаи с карциноид, невро-
ендокринен тумор, медуларен карцином и други редки 
хистологични видове.

През 2014 г. 43.3% от пациентите са диагностицирани 
в първи и втори стадий на заболяването, 42.1% са в 
напреднал стадий, а при останалите (14.6%) – стадият 
е неуточнен. Подобни са данните и за 2015 г., където 
44.8% от случаите са диагностицирани в I+II стадий, 
41.4% в III+IV стадий и при 13.8% от болните стадият 
е неуточнен. 

Проследени в динамика, показателите на заболевае-
мостта показват нарастване за периода 1980-2014, като 
фактически са се увеличили над 2 пъти, а стандартизи-
раните близо 1.6 пъти. Нарастване се наблюдава и при 
смъртността – почти 3 пъти при фактическите и 1.5 

пъти при стандартизираните показатели. 

Най-високи са показателите при населението над 70 
г. и при двата пола. За периода 1998 -2014 г. средната 
възраст на заболелите мъже е 66 г. , а на заболелите 
жени – 68 г.

Засягането на населението в България по области по-
казва големи разлики в заболеваемостта. Най-висока е 
честотата в област София – град, следвана от Търново 
и Габрово, а най-ниска в Кърджали и Видин.

Четирите основни метода за контрол на колоректал-
ния карцином  са:

Превенция

Превенция означава елиминиране или намаляване 
до минимум влиянието на причинителите на колоре-
кталния карцином, като включва в себе си и намалява-
не на индивидуалната чувствителност към тези фак-
тори. Този подход е с огромен обществено здравен и 
продължителен финансово ефективен потенциал.

Превенцията трябва да бъде ключов елемент за кон-
трол на колоректалния карцином. Тя не трябва само 
да фокусира риска от заболяването, но да обхваща и 
рисковите фактори водещи до това тежко заболяване.

Ранно откриване

Увеличаването на възможностите за откриване на на-
чалните симптоми на рака води до ранната диагноза 
на заболяването. Наличието на специфични тестове 
за отделните локализации и съответната апаратура, 
прави възможно скринирането на здравото население, 
което води до ранно откриване или откриване на забо-
ляването в неговия предклиничен стадий. В този ста-
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дий лечението е най-ефективно. Ранното откриване е 
ефективно само тогава, когато е свързано с ефективно 
лечение.

Ранното откриване на колоректалния карцином е 
свързано с по-ефективното му лечение. Целта е да се 
открие заболяването, когато е локализирано в самия 
орган преди да е настъпил процесът на инвазия. Ран-
ната откриваемост на колоректалния карцином, като 
здравна услуга, трябва да бъде доказателствено аргу-
ментирано от гледна точка важността за национално-
то здравеопазване, да се направи оценка на тестовете 
за ранно откриване, тяхната ефикастност, финансови-
те разходи свързани с ранното откриване, персонални 
изисквания и нивото на здравните услуги в страната. 
Дори цената на тестовете да бъде ниска, целия процес 
може да изисква значителни разходи и да пренасочи 
финансови ресурси от други клонове на здравеопаз-
ването. Ранното откриване е само част от една по-ма-
щабна стратегия, която включва диагноза, лечение и 
проследяване. Тези активности трябва да бъдат инте-
грирани в съответни нива на здравните услуги. Някои 
допълнителни инвестиции трябва да бъдат направени 
в инфраструктурата на здравните услуги за лечението 
на заболяванията в резултат на ранното откриване на 
рака. В програмата за ранно откриване на колоректал-
ния карцином същестувават два принципни момента:

• образователна програма за подпомагане на ранна-
та диагноза

• скрининг

Образователна програма за подпомагане на ранната 
диагноза

От съществено значение за лечебния процес е обуче-
нието на населението да разпознава началните симп-
томи на колоректалния карцином. То трябва да бъде 
наясно, че ранната диагноза прави колоректалния 
карцином лечим. Трябва да бъдат разсеяни страховете 
насадени от десетилетия, че болният от колоректален 
рак е обречен, ще загине и не трябва да бъдат полага-
ни усилия за неговото лечение. Ранната диагноза ком-
бинирана с ефективно лечение доведе до съществено 
намаляване на смъртността в редица развити страни.

Обучението на семейните лекари да разпознават ран-
ните симптоми на рака на дебелото и правото черво 
е съществен компонент от програмата. Те са първите, 
които ще осъществят връзката между болния с веро-
ятен карцином и специализираните медицински цен-
трове. Това означава, че те трябва системно да бъдат 
обучавани как да разпознават ранния карцином на 
ректума и дебелото черво. Също така трябва да бъде 
подобрена възможността за достъп на пациентите 
до специализираните медицински звена, където се 
извършват специфични изследвания (долна флекси-

белна и ригидна ендоскопия, изследване на туморни 
маркери и др.).

Всеки подозрителен случай за карцином на колона и 
ректума трябва бързо да бъде изпратен в съответно-
то специализирано здравно заведение за поставяне на 
адекватна диагноза с последваща терапия.

Трябва да бъде въведена специална организация с ог-
лед осигуряване присъствието на тази група пациенти 
в специализираните заведения за диагноза.

Успешното обучение на медицинския състав за поста-
вяне на ранна диагноза води до излекуване на пациен-
ти, при които би трябвало да се развие рак. Скринин-
гът няма да бъде успешен, ако не се базира на ефектив-
на образователна програма и ефективно лечение на 
откритите карциноми. При двата подхода има инди-
видуални разходи, свързани със загуба на време, пъту-
ване, заплащания за ранното откриване и диагнозата 
и разходи за здравните услуги (персонал, субсидии за 
тестовете, диагнозата, лечението и проследяването). 
Много е важно преди да стартира програмата, като на-
ционална здравна политика, да се прецени дали пре-
димствата са повече от страничните нежелани ефек-
ти т.е. поради ограничените финансови ресурси да се 
прилагат методи с доказан ефект. 

Скрининг на колоректалния карцином 

Въпреки, че е възможно да предотвратим в голяма 
степен развитието на голяма част от колоректалните 
карциноми, ние все още не знаем истинската причина 
за развитието на заболяването.  Едно от най-мощните 
оръжия за неговото предотвратяване това е скринира-
не на населението. Редовният скрининг в много случаи 
може да предотврати развитието на заболяването. По-
липите могат да се диагностицират и премахнат преди 
да се развие неоплазмата. Скринингът също така може 
да допринесе за ранното откриване на туморния про-
цес в стадий когато той е лечим. 

Наблюдението, че определени карциноми, като при 
болните с КРР, имат значителна преживяемост, когато 
са диагностицирани в ранен стадий е от изключително 
значение, но то е само елемент от сложната матрица за 
взимане на решение дали или да не се проведе скри-
нинг върху асимптоматична група от населението.

Принципи за скриниране на населението

Скринингът е предполагаемо индентифициране на 
недиагностицирано заболяване или дефекти, чрез те-
стове, изследвания или други процедури, които бързо 
могат да се приложат. Друго определение с подобно 
значение е: скринингът е тестване за състояние, когато 
лицето все още няма типичните признаци и симптоми 
характеризиращи това състояние. Много важно е ко-
гато се защитава такава програма, като част от ранно-
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то откриване на колоректалния карцином, да се пре-
цени много внимателно съобразно инфраструктурата 
и финансовите възможности , налагането на „високо 
развити технологии”, характерни за някои напреднали 
страни.

Обект на скрининг е здравото население и ето защо 
трябва много точно да се преценят вредата и ползата.

През 1968 година Световната Здравна Организация 
дефинира основните принципи за скриниг на населе-
нието [ Wilson и Jungner]:

• Заболяването трябва да бъде съществен здравен 
проблем за пациента и обществото

• Трябва да съществуват ефективни методи за лечение

• Наличие на възможности за диагноза и лечение

• Да има диагностицируем латентен или ранен симп-
томатичен стадий на заболяването

• Да има подходящ скрининг тест или изследване

• Тестът да бъде приемлив за населението

• Историята на заболяването да бъде разбираема

• Да има общоприета политика за изследването и 
кой трябва да бъде третиран като пациент

• Цената трябва да бъде икономически балансирана 
във връзка с възможни разходи на здравеопазване-
то като цяло

• Набирането на случаи трябва да бъде постоянен 
процес, а не епизодичен проект

Тези принципи по-късно са разширени за национална 
скринигова програма в Холандия [ Hanselaar]

• Лечението започнато в ранен стадий трябва да 
бъде по ефективно отколкото в късен

• Времето между теста и резултата и между резултат 
и лечението трябва да бъде възможно най-кратък

• Процедурата за набиране не трябва да ограничава 
свободата на избор за участие или не в скрининга

• Потенциалните участници трябва да получават на-
длежна информация за и против участието

• Ползите и рисковете трябва да бъдат добре извест-
ни на изпълнителите

• Обучението на населението трябва да осигури пъл-
на информативност за програмата

• Да бъдат осигурени качествени сигурност и кон-
трол за всички процедури засягащи изпълнението 
на скриниговата програма

Тези принципи показват, че оценката за ефикастността 
е необходима, но не е достатъчно условие за извърш-
ването на скринингова програма. Трябва да се отчитат 
много други аспекти като странични ефекти, цена, ин-
фраструктура и др. Скринингът е процес започващ с 
обучение на населението за заболяването и завършва 
с проследяването и лечението на пациентите.

Сринингова програма се прилага за заболявания, при 
които има: 

• висока заболяемост и смъртност сред населението;

• ефективно лечение, което да намали заболяемостта 
и смъртността

Приложението на такава програма в национален мащаб 
трябва да бъде съобразено със следните фактори:

• чувствителност – ефективността на теста за от-
криване на карцином при тези пациенти с доказан 
карцином

• специфичност – степента, до която теста доказва 
негативните резултати при здрави пациенти

• позитивно предиктивна стойност – съотношение 
между пациенти с доказано заболяване и тези с по-
ложителни тестове на заболяването 

• негативно предиктивна стойност – съотношение 
между здрави  и такива при които теста е отрица-
телен

• възприемчивост – каква степен от населението, 
което е осигурено с тестове е съгласно да бъде тес-
тувано

Скрининговият тест трябва да гарантира възможно 
да бъдат пропуснати най-малко пациенти с карци-
ном (висока чувствителност), възможно най-малко 
изследвани без заболяване да бъдат подавани за по 
нататъшни изследвания (висока специфичност). При 
висока специфичност и чувствителност, вероятност-
та, че позитивния скрининг тест ще даде коректни 
резултати (позитивно предиктивна стойност), зависи 
изключително много от разпостранението на забо-
ляването сред населението. Ако разпостранението е 
много малко и най-добрият скриниг тест няма да бъде 
ефективен.

Успехът на скрининговата програма зависи от нали-
чието на достатъчно персонал за осъществяване на 
скрининговите тестове, на адекватно оборудване, чрез 
което да се постави диагноза, лечение и последващо 
проследяване.

Успехът на програмата зависи също така и от критич-
ния момент при лечението на рака.

Развитието на рака започва с малка група туморни 
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клетки. Ако е възможно той да бъде диагностициран 
на този етап, то тогава и лечението ще бъде най-ефек-
тивно. С развитието на туморния процес раковите 
клетки с висок малигнен потенциал достигат развитие, 
при което лечението е малко ефективно. Тази критич-
на точка варира както между отделните тумори, така 
между тумори от един и същ вид. Значителен напре-
дък в лечението на рака е, когато лечението позволява 
третиране на тумори в напреднал стадий т.е. надясно 
на представената фигура 1.

 

Фиг 1. Стадии на развитие на КРР

Взаимоотношението между критичната точка и точка-
та, при която заболяването може да бъде установено 
със скриниращ тест ни помага да установим потенци-
алната полза от скриниращата програма. Ако критич-
ната точка е между А и В на фигурата т.е. преди  теста  
да може да установи заболяването, то тогава скринин-
га няма да допринесе за намаляване на заболяваемост-
та и смъртността. Ако критичната точка е между В 
и С т.е. в зоната на предклиничния стадий, то тогава 
скринингът ще бъде ефективен. Ако критичната точка 
е надясно от С, тогава лечението е ефективно дори за 
авансирали стадии на заболяването.

Скринингови групи

Обикновенно групата с негативен скринингов тест 
е значително по-голяма от тази с положителен тест. 
Групата с положителен тест се разделя на истинско по-
ложителна и фалшиво положителна. Групата с истин-
ско-позитивен тест се разделя на четири под групи. 

Подгрупа 1 - се характеризира с бързо развиващ се ту-
морен процес, при който лечението е малко ефикаст-
но. Тази група малко се влия е от ранната диагноза.

Подгрупа 2 - включва болни, които се влияят от лече-
нието независимо от степента на туморния процес. Те 
също не зависят от ранната диагноза. 

Подгрупа 3 - обхваща контингент болни с рак, който се 
развива изключително бавно и който също не се бла-
гоприятства от ранната диагноза. 

Подгрупа 4 - третира пациенти с рак, който се леку-
ва най-ефективно предимно в ранния стадий. Това са 
болните които имат предимство от ранната диагноза 

на скрининга. Претретирани са болните от група три.

Контингентът от фалшиво позитивния тест най-чес-
то е изследван ненужно, с много  тежки психологич-
ни последици.  Психологичната травма може да бъде 
засилена и от непълно решение на проблема. В тази 
група могат да се появат странични негативни ефек-
ти от самите изследвания ( напр. перфорация от ко-
лоноскопията). 

Скринигови тестове за колоректален карцином

• Fecal occult blood test ( FOBT). 

• Флексибелна сигмоидоскопия. 

• Колоноскопия и двойно-контрастната иригогра-
фия. 

• Други алтернативни методи с висока специфич-
ност са молекулярна детекция на ДНК мутации в 
клетките отделени от тумора във фекалиите, вир-
туалната колоноскопия.

ФЕКАЛНО ОКУЛТЕН ТЕСТ ЗА КРЪВ (FOBT)

Идеалният биохимичен тест за скриниране на населе-
нието за КРР трябва да открива биомаркер, специфи-
чен както за рака така и за преканцерозите; пробите да 
се вземат без затруднение , лесно и евтино да се транс-
портират до централизирана лаборатория за точен, 
бърз и евтин анализ. Никой от предлаганите тестове 
не изпълнява тези условия. Поради факта , че колоре-
кталния карцином кърви в различна степен, наличие-
то на хемоглобин във фекалиите подсказа че е възмож-
но да бъде използван като биомаркер в скринингова 
програма. Наличието на кръв в изпражненията може 
да се дължи и на други причини, като напр. при мно-
го старателно търкане на зъбите с четка, хранителни 
съставки (месо и месни продукти). Физиологичната 
загуба на кръв е между 0.5 и 1.0 ml/d.

• Най-евтиният, но малко специфичен тест за откри-
ване на кръв в фекалиите е използване на гваяко-
лова смола. Тестът се нарича гваяколов FOBT или 
gFOBT. Ефикастността му при скринрането е до-
казана в три рандомизирани контролирани про-
учвания. Тестът открива хематинната съставка на 
хемоглобина, която е еднаква за човешки и живо-
тински видове и само частично се разпада при пре-
минаване през чревния тракт.

• gFOBT е малко специфичен за лезии от дисталния 
чревен тракт и не може да различи човешката кръв 
от кръвните съставки в храната.

• Приемайки хемокулт теста се установи, че неговата 
сенситивност към хемоглобин може да се повиши 
чрез хидратиране на пробите за анализ. Това е от 
малка полза, защото повишената клинична чувст-
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вителност води до намалена клинична специфич-
ност. По финна адаптация на gFOBT не е възможна 
технически и скрининг програмите трябва да кон-
фигурират техния програмен алгоритъм и вторич-
ни изследвания като фиброколоноскопия. 

• Значителен технически принос за повишаване на 
качествата на гваяколовия тест е използване на 
антитяло (имуноглобулин) специфично към чо-
вешкия глобин (протеинов компонент на хемог-
лобина). Тези имунохимични техники използват 
специфични антитела които са известни във всяка 
една лаборатория.

• Докато хема като компонент на кръвта е един и 
същ за всички видове, глобина е специфичен, а от 
тук и имунохимичния FOBT ( iFOBT). Този тест е 
по-специфичен и за кървене в дисталния гастроин-
тестинален тракт, тъй като кръвта от проксимал-
ните отдели постепенно се разгражда от протеаз-
ните ензими по време на пасажа през червата и не 
може да се разпознае от антителата използвани при 
iFOBT.

• Имунологичната технология прави възможно от-
криване на кръвта в по-ниски концентрации от-
колкото с гваяколовия тест т.е. повишава чувстви-
телността. Докато повишената аналитична специ-
фичност намалява фалшиво позитивните проби, 
то повишената сенситивност означава откриването 
на малки количества кръв от патологични, но и от 
физиологични източници, което означава отново 
повишение на фалшиво позитивните проби. Но-
вите iFOBT имат свойството да установяват нали-
чие на кръв над определено ниво на концентрация. 
Под това ниво пробата реагира като отрицателна.

Доказателства за ефективността на гваяколовия и 
имунохимичния тест

Неотдавна бяха извършени две големи проучвания с 
гваяколов тест, доказващи значително намаление на 
смъртността от колоректален карцином. Тези проуч-
вания бяха рандомизирани и контролирани, и сравня-
ваха резултатите от скрининг с gFOBT и нескринирано 
население. Намалението на смъртността при скрини-
раното население беше с 15%.

Интервал на скриниране с гваяколов тест

Досега няма извършени специфични проучвания за 
най-ефективен интервал за скриниране на население-
то с гваяколов тест. Проучване в Минесота сравнява 
резултатите при едногодишен и две годишен интервал. 
След 13 годишно проследяване на населението се до-
казва статистически достоверен превес на едногодиш-
ния интервал спрямо двугодишния. Други проучва-
ния в Англия и Дания дадоха превес на двугодишния 
интервал с намаление на смъртността с 15 и 18 % при 

скринираното население. За момента становището е, 
че при двата интервала има ефект от скрининга.

Доказателство за най-ефективна възраст за скрини-
ране с гваяколов тест

На този етап няма информация за предпочитана въз-
раст за скриниране с гваяколов тест. Резултатите   са 
подобни за възрастовата граница от 45-80 години. 
Препоръката е националната програма да включи въз-
растово население от 60-64 години с висока заболяе-
мост и смъртност от колоректален карцином и с зна-
чителен life-expectancy.

Доказателство за риск срещу полза и цена-ефектив-
ност

Тестът е сигурен без странични опасни за здравето на 
населението ефекти. За съжеление е свързан с висок 
процент фалшиво позитивни проби водещи до ненуж-
но травматизиране на населението от последващите 
процедури. Системно проучване в САЩ (Preventive 
Services Taskforce) USPSTF установи цена- ефектив-
ност при сравняване едногодишен и двугодишен ин-
тервал на скрининг от 5691$ до 17805$ за година жи-
вот. При всички други изследвания цената на година 
– живот е много под 50.000$.

Имунохимичен тест. Ефикасност на метода

Намалението на смъртността след приложението на 
iFOBT беше проучено в контролирано рандомизи-
рано изследване обхващащо 94423 индивиди. След 
8 годишно проследяване се установи статистически 
сигнификантно намаление на смъртността с 32% за 
карцином на ректума, но не и за общата колоректална 
смъртност. Тези резултати може би са отражение на 
факта, че оценката се извършваше само с флексибелна 
сигмоидоскопия.  От други проучвания сравняващи 
ефективността на gFOBT и  iFOBT се оказа че iFOBT 
има сигнификантно по-голяма сенситивност за голе-
ми аденоми и карцином. Установено е че iFOBT нама-
лява смъртността при карцином на ректума, но не и 
смъртността при КРР и има по голяма чувствителност 
и специфичност. 

Интервал за скриниране

Досега няма извършени специфични тестове за 
най-ефективния интервал през които трябва да бъдат 
извършвани скрининг тестовете. Едно case –control 
проучване показа 28-46% намаление на смъртност-
та  при авансирали колоректални карциноми, които 
изискват оперативно лечение за инидивиди провели 
най-малко един скрининг тест за 2-4 години преди ди-
агнозата. Намалението на смъртността беше сигнифи-
кантно само за обекти изследвани през три годишен 
интервал.
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Възрастов интервал за скриниране

Не е установен най-ефективен възрастов интервал за 
скриниране.

Доказателство за риск срещу полза и цена-ефектив-
ност

Както и при гваяколовия тест няма сериозни странич-
ни ефекти върху здравето на населението. Повечето от 
усложненията са свързани с последващите колоноско-
пии при положителните проби. И тука цената за го-
дина живот е много под 50.000$. Счита се iFOBT e с 
много по-добро отношение цена/ефективност от гвая-
коловия тест.

Скриниращи възможности на ендоскопското из-
следване

Флексибелна сигмоидоскопия. Предимството на този 
скрининг пред FOBT е, че често пъти с биопсията на 
полипа се премахва и прекарцинозната или карци-
номна лезия. Така се комбинира скрининг и лечение 
на един етап. Друго предимство е че се повтаря много 
рядко – от 5 до 10 години. 

Ефективност

В момента протичат две големи проучвания. Първото 
“PLCO” проучва ефикастността на три годишни из-
следвания и обхваща 74 000 мъже и жени на възраст 
от 55-74 години с подобна бройка контроли. Другото 
проучване в Англия обхваща 200000 мъже и жени от 
55-64 години.  Междувременно сигурни данни за ефи-
кастността на този метод се получиха от Калифорния 
и Уисконсин. Три систематични проучвания са извър-
шени за доказване на ефективността на сигмоидоско-
пията и колоноскопията при скриниране на население 
със среден риск. Едно от тях сравняваше флексибел-
ната сигмоидоскопия последвана от диагностична и 
проследяваща колоноскопия при скрининг позитивно 
и не скринирано население с проследяващ период от 
13 години. Резултатите показаха 80%  сигнификантно 
намаление на КРР заболяемост и не сигнификантно 
50% намаление на смъртността. При другите две про-
учвания се установи сигнификантно намаление на 
смъртността и заболяемостта от КРР. В заключение 
флексибелната сигмоидоскопия се явява обещаващ 
метод като скриниращ тест, но все още няма доказа-
телства за статистическа сигнификантност относно 
КРР смъртност.

Интервал на скриниране

Извършени са две проучвания с флексибелна сигмо-
идоскопия, на основа, на които се базират оценките за 
ефективността на интервала между две скринирания 
на населението засягащи разпостранението на адено-
мите и рака на дебело черво и ректума. Проучването 

извършено от Platell повтаряше сигмоидоскопията 
след 5 години след първоначалния скрининг, а другото 
проучване на Schoen - след 3 години. След пет годи-
ни Platell установи намаление на разпостранението на 
аденомите с 50% от първоначалните стойности, а три 
годишното изследване на Schoen- намаление на аван-
сиралите аденоми и рака на колона и ректума с една 
трета до една четвърт от първоначалните стойности. 

В заключение и при двете проучвания се установи на-
маление на разпостранението на аденомите и рака след 
пет и тригодишен интервал на рескриниране. Решение-
то за честотата на извършване на рескриниране трябва 
да отразява баланса между честотата на откриваемост 
на заболяването, цената, риска от изследването. 

Доказателства за риск срещу  ползата и цена - ефек-
тивност

Четири проучвания изследваха усложненията от фле-
ксибелната сигмоидоскопия. Тежките усложнения 
варираха от 0% до 0.03%, докато леките усложнения 
варираха от 0.2 до 0.6%. При добре организираните 
скрининг програми с флексибелна сигмоидоскопия  
риска от тежки усложнения е около 0-0.03% и 0.3-0.5% 
за последващите колоноскопии.

Шест проучвания изследваха цена –ефективност. Едно 
от тях при задоволителни условия за сигмоидоскопия 
показа, че същата може да бъде и разходо-спестява-
ща. При други - отношението на цена – ефективност 
варираше от 12,477 долара до 39,359 за спечелен  жи-
вот – година. Други изследвания показаха подобни 
съотношения от 7,407-23,830 $. Всички проучвания за 
флексибелната сигмоидоскопия показаха стойности 
под общоприетата граница от 50,000 $ за спечелен жи-
вот-година.

Колоноскопия. 

Колоноскопия и двойно-контрастната иригогра-
фия. На този етап няма сигурни данни за ефикаст-
ността на тези  скрининг методи. Аргументите в полза 
на колоноскопията се базират на нейната висока спе-
цифичност и чувствителност. Изборът на този метод 
зависи изцяло от възможностите на здравната система 
и финансова осигуреност. Двойно контрастната ири-
гография е алтернативен метод за тези които не могат 
да понесат фиброколоноскопията.

Доказателство за ефективност.

От извършените досега проучвания  мненията са раз-
личини. От това, че колоноскопията е метод с по-голя-
ма чувствителност от сигмоидоскопията при открива-
не на аденоми и рак, а от тук следва и по-голяма ефек-
тивност до съществуването на оскъдни доказателства 
и внимателно интепретиране на гореспоменатите дан-
ни. Няма сигурни доказателства за ефективността на 
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колоноскопията като скрининг метод за колоректален 
рак (КРР) върху заболяемостта и смъртността.

Интервал на изследване

За момента имаме ограничени доказателства относно 
най-ефективния интервал за повтаряне на колонско-
пията. Кохортно и case-control проучване предлагат не 
по-малък интервал от 10 години.

На този етап няма данни за най-ефективна възраст 
подлежаща на скрининг с колоноскопия

Доказателства за риск спрямо полза и цена-ефектив-
ност

На таблицата 2 са дадени усложненията след извърш-
ване на колоноскопия при осъществяването на скри-
нинг програмите.

Таблица 2.

Проучване Lieberman 2000 Regula 2006 Schoenfi eld 2005 Pox 2007

Тежки 
усложнения 0.3% 0.1% 0% 0.3%

Честотата на тежките усложнения варира от 0-0.3%. 

Цена – ефективност за спечелен живот-година варира 
от 9,038-22,012 $. Всички анализи показват стойности 
по ниски от праговата стойност от  50,000 $.

НОВИ СКРИНИНГ ТЕХНОЛОГИИ

Освен съществуващите до сега скриниг тестове като 
FOBT и ендоскопските техники , се проучват и нови 
видове като компютър томографската колонография 
(КТК), ДНК тестове на изпражнения, капсулната ен-
доскопия.

Компютър томографска колонография

КТК е обещваща техника за извършване на КРР скри-
ниг на населението. С помоща на КТК се конструират 
две и три дименсионални образи за откриване на 
лезии в колона и ректума. На този етап няма извър-
шени проучвания за установяване на ефективността 
върху заболяемостта и смъртността от КРР. Послед-
ните проучвания показват , че чувствителността на  
КТК и колоноскопията е еднаква за аденоми от 10 мм 
и по-големи . За аденоми по малки от 5 мм превес има 
колоноскопията.

ДНК тест на изпражненията изследва наличието на 
метилирана ДНК. Няма извършени проучвания за 
ефективността на този метод върху заболяемостта и 
смъртността от КРР, но е доказана неговата по-голя-
ма чувствителност, както и по малка специфичност от 
Hemoccult II . Друг момент се оказва цената, която  е 
около 350 $ и не изпълнява условието за цена –ефек-
тивност.

Капсулна ендоскопия

При капсулната ендоскопия се поглъща камера с го-
лемината на хапче, чрез което се визуализира гастро-
интестиналния тракт. Няма извършени проучвания 
върху влиянието на този метод върху заболяемостта и 
смъртността от КРР като скрининг техника. 

Понастоящем чувствителността на капсулната ен-
доскопия от чувствителността на колонскопията е 
значително по-ниска. Също така се прави оценка на 
съотношението цена-ефективност преди метода да се 
предложи като техника за скриниране на населението.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СКРИНИНГ ПРОГРАМА ЗА 
КОЛОРЕКТАЛЕН РАК

Водещи принципи при организиране на скрининг 
програма за колоректален рак

• Хората, върху които се извършва скрининга трябва 
да бъдат много добре подготвени с цел да насърча-
ват свои близки и познати да се включат в програ-
мата.

• Осигуряването на услугите трябва да вземе под 
внимание ползата и предпочитанията на пациен-
тите, както и перспективите на здравеопазването.

• В перспектива при планирането и провеждането на 
скрининг програмата органите на здравеопазване-
то трябва да осигурят справедлив достъп на всички 
желаещи, както и стабилност за нейното изпълне-
ние във времето.

• По отношение на пациентите се изисква да се оси-
гурят така нареченото информирано участие (ко-
муникация, информация), както и висококачестве-
ни , ефективни и безопасни услуги.

• Реализирането на програмата означава повече от 
едно просто изпълнение на тестовете за скрининг 
последващи от някаква оценка. Трябва да бъдат 
изготвени за пациентите специфични протоколи, 
чрез които да бъдат определени начина на диагно-
за, лечение, наблюдение. По този начин, на тях ще 
бъде гарантиран своевременен достъп до най-до-
брите съществуващи възможности за лечение.

• Трябва да бъде осигурен пълен и точен запис на 
всички индивидуални данни принадлежащи на па-
циентите, скрининг теста, резултата и последващо-
то решение.

• Високото качество на този мониториращ процес е 
от фундаментално значение

• Където е възможно, качествената осигуровка,  коя-
то се изисква за скрининга, трябва да има потен-
цииращ ефект върху качеството на услугите пред-
лагани на пациентите с доказана находка
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Основно изискване за постигане на успех при изпъл-
нението на скрининговата програма е всички хора от 
групата подлежаща на скрининг да бъдат изследвани. 
Високата честота на участие е критична детерминан-
та за степента на влияние на скрининга върху нама-
лението на честотата на заболяемост и смъртност от 
КРР в тази популация, въпреки, че предишните из-
следвания показаха, че даже високата честота на учас-
тие може да не предостави необходимите условия, за 
да се постигне благоприятното отношение между цена 
и ефективност. (Howard J med screen 2005). Разбирай-
ки причините за неучастие ще ни даде възможност да 
преодолеем тези фактори при планиране на скрининг 
програмата или да бъдат цел на специфични мерки 
целящи за понижаване степента им на влияние. Уста-
новени са няколко фактора влияещи върху участието 
на населението при извършването на скрининга за 
КРР. Те са свързани с индивидуалната характеристика, 
условията , организацията, информация,  както и по-
ведението и навиците на изпълнителя. При разработ-
ването на мероприятия целящи повишаване честотата 
на участие в скрининг програмата трябва следовател-
но да се имат пред вид различни фактори от културен, 
поведенчески, икономически и организационен ха-
рактер.

Промяната в поведението е в резултат на взаимо-
действието на предразполагащи (predisposing - факто-
ри които осигуряват обосновката или мотивацията за 
поведението: знания, вярвания, ценности, становище, 
доверие, умствени способности), фактори на средата 
(enabling - фактори свързани с реализиране на моти-
вацията или с околната среда: наличност на здравни 
ресурси, достъп до здравни ресурси, закони на общ-
ността/правителството и др.) и засилващи (reinforc-
ing- фактори свързани с осигуряване на стабилност, 
сигурност, компенсация: семейство, учители, работо-
датели, здравни доставчици, лидери, хора, изпълните-
ли на решения и др.).

Установи се конфликт между стремежа за увеличване 
на процента на участниците в скрининг програмата и 
свободния избор за участие или не - т.е. информира-
ният избор. Ако целта на скрининга е да облагодетел-
ства цялото общество и в същото време да се уважава 
автономността на пациента, което включва неговото 
право да се включи или да откаже изследването, ме-
роприятията свързани с повишаване на броя на учас-
тниците трябва да са насочени към търсене на пътища 
улесняващи участието на населението като пълна ин-
формация за ползата, вредата и др.

Възприемайки тези виждания, прегледа на различните 
стъпала от изпълнителната скринингова програма ще 
бъде фокусиран върху потенциалното влияние на на-
личните организационни опции, узаконяващи проце-
дурата за информираност на скрининговите тестове.

Изборът на организационен модел има директно вли-
яние върху бариерите за скринигов достъп, докато 
ефекта върху предразполагащите фактори, по – скоро 
е резултат от влиянието му върху начина на инфор-
мация на таргетното население отнасяща се за скрин-
говата програма - директно (информацията е заедно с 
поканата) или чрез здравните специалисти.

ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ УЧАСТИЕТО НА НА-
СЕЛЕНИЕТО В ПРОГРАМАТА

Ниският социално икономически статус базиран на 
слабо ограмотяване, ниски приходи, безработица, 
липса на здравни осигуровки се отразява изключител-
но негативно за изпълнението на програмата.

Осигурителният статус е много важен фактор опре-
делящ участието на популацията в скрининга. Други 
фактори имащи по-малко значение са цената на теста, 
продължителността на изследването и липсата на ле-
карска препоръка.

Предразполагащите фактори, като запознаване със 
същността на изследването, очаквания риск от забо-
ляване от КРР и очакваната полза от скриниг изслед-
ването са свързани с висок процент на участие. Също 
така страха от болката, предполагаем дискомфорт, 
страха от лош резултат са свързани с нисък процент 
на участие.

Фактор свързан с по-голяма вероятност за участие са 
здравната мотивация, като например извършването 
на мамография, изследване на пълна кръвна картина, 
посещение на семейния лекар, както и промяна на ня-
кои вредни навици, като тютюнопушене, консумация 
на алкохол и др.

От някои изследвания се установява,че  влиянието на 
пола и възрастта върху участието  са свързани с по-
ниска активност с напредването на възрастта на насе-
лението като цяло, но сравнително по-високо участие 
на мъжете в тази възраст, както и жените предпочитат 
изследването с FOBT, докато мъжете-ендоскопското 
изследване.

В резюме може да се каже, че като цяло населението е 
малко склонно за участие във всякакъв вид скрининг 
програми, включително за КРР. Мъжете проявяват 
по-голяма активна позиция от жените. Социално-де-
мографските фактори свързани с по-малко участие на 
населението са свързани със социална-икономическа 
депривация, нисък образователен статус, безработи-
ца, липса на осигуровка. Приемането на природно це-
лесъобразен начин на живот и положителни нагласи 
са свързани с по-голяма вероятност за участие в про-
грамата. Пречки за участие могат да бъдат липса на 
лекарска препоръка, цена на теста и продължителност 
на времетраенето на изследването.
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МЕРОПРИЯТИЯ СВЪРЗАНИ С РЕДУЦИРАНЕ НА 
ПРЕЧКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В 
ПРОГРАМАТА

Мероприятиятa свързани с редуциране на пречките 
за участие на населението в програмата могат да бъдат  
регулаторни и законодателни като финансови стимули 
за доставчиците и пациентите (по-ниско заплащане на 
здравната осигуровка или директна компенсация), ор-
ганизационни промени (промяна в клиничните про-
цедури или помощни средства-апаратури, оборудване 
и др.), напомнителни писма за доставчиците и пациен-
тите, постоянна обратна връзка с доставчиците, обу-
чение, нагледни материали. 

Специфичната политика на скрининг програмата 
изискваща определяне изследваните групи по пол, 
възраст, географска зона, тестове за скриниране , ин-
тервал между две скринирания може да се извърши с 
различни организационни подходи. 

Една от възможностите използвана в държавите в 
Европейския съюз е програмата да конкретизира тар-
гетната популция (пол, възраст, географска зона) т.е 
да определи подходящата популация, която да бъде 
активно поканена след подробно изготвен протокол 
съдържащ тестовите и оценъчните процедури, както и 
интервала за изследване. Безспорно тестовете и мето-
дите за оценка са напълно безплатни за пациента.

Скринингът също така може да бъде извършен извън 
рамките на така организирана програма. Този вид из-
следване се нарича опортионистичен и може да бъде 
извършен по време на рутинен лекарски преглед или 
консултация, когато се установят данни от повишен 
риск от заболяване от колоректален карцином (на-
следствени заболявания, фамилна анамнеза и др.).

Скриниговите тестове и допънителните методи за из-
следване могат да бъдат безплатни или да включват 
известно заплащане.

От направените проучвания се установява , че органи-
зирания скрининг тест е много по-ефективен както по 
отношение на обхващане по-пълноценно на таргетни-
те групи, така и по отношение цена-полза в сравнение 
с опортионистичния. 
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02ГЛАВА

ОБЩА ЧАСТ

2. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 
НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ 
НОВООБРАЗУВАНИЯ
З. ВАЛЕРИАНОВА

Ракът е тясно свързан с останалите хронични неза-
разни болести и се разглежда в контекста на тяхното 
разпространение, превенция, лечение и контрол. Гло-
балното засягане и заплаха от хронични незаразни бо-
лести (ХНБ) са най-значимият обществено-здравен и 
социално-икономически проблем на нашия век. След 
2010 г. ХНБ залягат в националните и световни про-
грами за развитие на здравеопазването. В резултат се 
приемат редица политически ангажименти, които да-
ват приоритет на здравето като основен фактор за на-
сърчаване и постигане на устойчиво социално, иконо-
мическо и екологично развитие. Те включват: Деклара-
ция на ООН за предотвратяване и контрол на ХНБ от 
2011 г., Глобални цели за ХНБ до 2025 г., Глобален план 
за действие при ХНБ на СЗО за периода 2013-2020 г. 
и интеграция на Целите за устойчиво развитие през 
2015 г., с включени: Трансформиране на нашия свят: 
Програма за устойчиво развитие до 2030 г., приета на 
70-та Глобална асамблея на ООН през септември 2015 
г. Понастоящем в света има програма за предотвратя-
ване и контрол на ХНБ със споделени отговорности за 
всички страни въз основа на конкретни цели (1). 

В плана на СЗО са залегнали действия на световно, ре-
гионално и национално ниво. Целта е да се проследят 
ангажиментите от Политическата Декларация на сре-
щата на високо равнище на Генералната Асамблея на 
СЗО за предотвратяване и контрол на ХНБ по отноше-
ние на: готовността на отделните здравни системи за 
справяне с проблема и универсалното здравно покри-
тие; изследвания, развитие и иновации в тази област; 
наблюдение и мониторинг. Планът за действие се ос-

новава на прилагането на отделните резолюции на Ге-
нералната асамблея, както следва: Рамкова конвенция 
на СЗО за контрол на тютюна (резолюция WHA56.1), 
Глобалната стратегия за хранене, физическа активност 
и здраве (резолюция WHA57.17), Глобалната стратегия 
за намаляване на вредната употреба на алкохол (резо-
люция WHA63.13), Устойчиво финансиране на здрав-
ните структури и универсално покритие (резолюция 
WHA64.9) и Глобална стратегия и план за действия на 
общественото здраве, иновациите и интелектуалната 
собственост (резолюция WHA61.21) (2). 

ХНБ са причина за 41 млн. смъртни случаи всяка го-
дина, което представлява 71% в структурата на всички 
умирания в световен мащаб. 15 млн. от починалите 
(36.6%) са в активната възрастова група 30-69 години. 

Над 86% от тези преждевременни смъртни случаи за-
сягат населението в страните с ниски и средни доходи. 
Според прогнозите на СЗО броят на смъртните случаи 
от ХНБ ще нарастне на 55 млн. до 2030 г. (3).

Основните видове ХНБ са сърдечно-съдовите (17.9 
млн. умирания годишно, 43.7% от всички ХНБ), зло-
качествените новообразувания (9 млн., 22%), хронич-
ните белодробни болести (3.9 млн., 9.5%) и диабета 
(1.6 млн., 3.9%). Тези 4 групи заемат над 80% от всич-
ки преждевременни смъртни сручаи от ХНБ. Харак-
терно за всички тях е, че имат хроничен ход, голяма 
продължителност и са в резултат от комбинацията на 
генетични, физиологични, екологични и поведенчески 
фактори. Употребата на тютюневи изделия, намале-
ната физическа активност, злоупотребата с алкохол 
и нездравословното хранене са основните фактори, 
които увеличават риска за смърт от ХНБ. Влияние 
оказват също ускорената непланирана урбанизация, 
глобализацията на нездравословния начин на живот, 
нарастване на средната продължителност на живота и 
застаряване на населението (3, 4). Тютюнът е причина 
за над 7,2 млн. смъртни случаи всяка година (включи-
телно подложените на пасивно тютюнопушене), като 
прогнозите сочат значително нарастване на този ри-
сков фактор през следващите години; 4.1 млн. умира-
ния се дължат на прекомерната употреба на сол/ на-
трий; 3,3 млн. са смъртните случаи, свързани с употре-
бата на алкохол; 1.6 млн. се отдават на недостатъчната 
физическа активност (5).
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Ранното откриване, скринингът, диагностиката, лечението и палиативните грижи са ключови компоненти в бор-
бата и контрола на ХНБ (4).

Ракът е генеричен термин за голяма група заболявания (приблизително 100), които засягат човешкия организъм 
(6). В неговото разпространение има подчертани различия на локално, национално и регионално ниво, особено 
когато се вземат под внимание специфични туморни локализации, а не заболяването, като цяло. Епидемиологич-
ните данни за заболелите и починалите от рак варират в големи граници по отношение на обхват и качество меж-
ду отделните страни и региони в света. Покритието може да бъде: пълно, от национални ракови регистри; на част 
от дадена територия (популационно-базирани регистри и болнични регистри) до пълната липса на информация 
за появата на рака. Направените констатации от данните за смъртността и преживяемостта показват, че страните 
с висок индекс на човешкото развитие (Human Development Index, HDI1) имат най-голямо разпространение на 
злокачествени новообразувания, а също така предоставят най-добри услуги по отношение на тяхното откриване, 
диагностика и лечение. В тези страни са и най-големият брой болни, преживели рака. Световните различия в 
разпространението на рака са установени преди повече от 50 години, като е доказана ролята на отделни рискови 
фактори и възможностите за тяхната превенция и контрол. Епидемиологичните данни за рака не само предоста-
вят информация за неговото разпространение, но подвърждават и лежат в основата на причинно-следствените 
връзки, което е предпоставка за ефективни профилактични действия (7).  

Според данните на СЗО (8) ракът е първата или втората водеща причина за преждевременна смърт (1 на 6 смърт-
ни случаи в света) на населението под 70-годишна възраст в 91 от общо 172 страни и се нарежда на трето или 
четвърто място в други 22 държави в глобален мащаб през 2015 г. (фиг. 1). 

Очаква се злокачествените заболявания да заемат челно място, като причина за смърт и да бъдат най-важната 
бариера срещу нарастване продължителността на живота във всяка една страна на света през 21 век (9). До 2040 
г. засягането от рак в глобален мащаб ще достигне 27.5 млн. нови случаи и 16.3 млн. умирания. Бъдещото увеличе-
ние може да бъде и по-голямо, поради очакваното нарастване на въздействието на факторите, свързани с по-го-
лемия риск от заболяване, като тютюнопушене, нездравословно хранене, недостатъчна физическа активност и 
по-малко раждания в страните с икономически преход (10).

1 HDI измерва човешкото развитие на всяка страна, като се отчита стандарта на живот, здравеопазването и образованието. Здравният 
компонент на HDI представлява продължителността на живота от раждането. Образованието включва средногодишното обучение на 
лица на и след 25 - годишна възраст и очакваните години на обучение при децата. Стандартът на живот се измерва с брутния вътрешен 
продукт на глава от населението. В зависимост от сборния резултат на тези измервания се изчислява общ индекс (HDI), който е нисък, 
среден, висок и много висок.

Фиг. 1. Световна карта на рака, като причина за умиранията преди 70-годишна възраст, 2015г. В легендата са 
включени страните във всяка група, определани в зависимост от броя на преждевременните смъртни случаи в 
тях. Източник: Световната Здравна Организация. 
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Заболяемостта и смъртността от рак нарастват в глобален мащаб. Причините за това са комплексни, като същест-
вена роля имат застаряване на населенето и увеличаване на неговия брой, както и промените в преобладаването 
и разпространението на основните рискови фактори за рака (визирани по-горе), част от които са свързани със  
социално-икономическото развитие (11, 12). Вариациите при рака са най-подчертани в страните с развиващи се 
икономики, където нарастването е успоредно с променящия се профил на най-разпространените локализации. В 
тази връзка все повече се наблюдава изместване на свързаните с инфекции и бедност заболявания, от тези, които 
са характерни за най-развитите страни в Европа, Северна Америка, Австралия и др. Често, те се дължат на т.н. 
„позападняване“ в начина на живот (13-15),  въпреки че все още съществува географско различие между отдел-
ните страни и региони, повлияно от преобладаването на локални рискови фактори в зависимост от степента на 
социален и икономически преход. Пример за това са значителните разлики в показателите на злокачествените 
заболявания, резултат от инфекции,  между развиващите се и развитите страни. Ракът на стомаха е най-честата 
локализация, свързана с инфекции, следван от карцином на маточната шийка и черния дроб (13). 

През 2018 г. изчислените нови  случаи са 18,1 млн. (17,0 млн. без немеланомни кожни карциноми) и 9,6 млн. са 
смъртните случаи от рак (9,5 млн. без немеланомни кожни карциноми) в света (14). Това означава, че през своя 
живот един на 5 мъже и една на 6 жени ще бъдат засегнати от заболяването, както и един на 8 мъже и една на 
11 жени ще почине от него. Общият брой на пациентите, преживели рак 5 години след поставяне на диагнозата 
(петгодишна болестност) е 43.8 млн. души глобално (16).  Често, изчислените данни не включват немеланомните 
кожни карциноми, поради факта, че повечето от тях не се проследяват от отделните ракови регистри, а освен това 
и информацията за тях не е достатъчно достоверна.

Направените анализи показват, че почти 50% от новозаболелите и над половината от умиранията от рак се сре-
щат в Азия, където живее приблизително 60% от населението в света. На второ място (фиг. 2) се нарежда Европа 
с 23,4% относителен дял на новите случаи и 20,3% на умиранията по причина рак, където живее само 9.8% от 
глобалното население (16).

Фиг. 2. Разпределение на новите случаи (incidence) и умиранията (mortality) от рак общо при двата пола (both 
sexes) по региони в света, 2018 г. Източник: GLOBOCAN 2018. Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr/.).

Както новите случаи (9.5 млн. мъже и 8.6 млн. жени), така и умиранията (5.4 млн. мъже и 4,2 млн. жени) са малко 
повече при мъжете, отколкото при жените (фиг. 3 и фиг. 4). Това се отдава на различната чувствителност на пола 
към раковите заболявания и по-специално по-голямата податливост на мъжете към тях. Предполага се влияние-
то на хормонални и поведенчески фактори, на различни имунни и генетични механизми при мъжете и жените, а 
също така и експозиции по време на пренаталното развитие (17-20).
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Ракът на белия дроб, женската гърда и колоректалният карцином са трите най-често срещани локализации при 
заболелите и сред петте най-чести причини за смърт от злокачествени неоплазии. Взети заедно, тези локализа-
ции са отговорни за 1/3 от засягането от рак в световен мащаб (16).

Ракът на белия дроб и женската гърда са водещи в структурата на новозаболелите, с приблизително 2.1 млн. ди-
агностицирани случаи или 11.6% от всички злокачествени новообразувания през 2018 г. в света. На трето място е 
колоректалният карцином (1.8 млн. случаи или 10.2% от всички случаи с рак), следван от ракът на простатата (1.3 
млн., 7.1%) и стомашниян карцином (1.0 млн., 5.7%). Почти 1/5 от починалите от рак се дължат на белодробният 
карцином поради лошата прогноза на заболяването (1.8 млн. смъртни случаи, 18.4% от структурата на умирания-
та по причина рак); 1/10 са при колоректалният карцином (881 000 умирания, 9.2%); след което се нареждат ракът 
на стомаха и черния дроб с по 8.2% и ракът на женската гърда с 627 000 умирания или 6.6% (15). 

Фиг. 3. Разпределение (%) на новите случаи (new cases) и умиранията (deaths) от рак при мъжете (males) по 
региони в света, 2018 г. Източник: GLOBOCAN 2018. Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr/.).

Фиг. 4. Разпределение (%) на новите случаи (new cases) и умиранията (deaths) от рак при жените (females) по 
региони в света, 2018 г. Източник: GLOBOCAN 2018. Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr/.).



45

Сходна е структурата на новите случаи и умиранията от рак в Европа. По данни на Globocan 2018, над 35% от 
новозаболелите (4 229 662 общ брой нови случаи) и 40% от починалите (1 943 478 общ брой смъртни случаи) се 
дължат на 3-те основни локализации на рака – женска гърда, колоректален карцином и бял дроб. На първо място 
при новодиагностицираните от злокачествени заболявания (фиг. 5) е ракън на женската гърда (522 513 случаи, 
12.4% от всички случаи на рак ), следван от колоректалният карцином (499 667, 11.8%) и ракът на белия дроб (470 
039, 1 1.1%). При умиранията по причина рак в Европа (фиг. 6) най-голям относителен дял заема белодробният 
карцином с 20% (387 913 смъртни случаи), следван от злокачествените колоректални тумори - 12.5% (242 483) и 
ракът на гърдата - 7.1% (137 707) (15).

Фиг. 5. Изчислен брой нови случаи от рак (total) при двата пола заедно в Европа, 2018 г. Източник: GLOBOCAN 
2018. Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr/.).

Фиг. 6. Изчислен брой смъртни случаи от рак (total) при двата пола заедно в Европа, 2018г. Източник: GLOBOCAN 
2018. Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr/.).

Последните данни за разпространението на рака в 27-те страни-членки на Европейския съюз (EU-27) през 2020 
г. са публикувани в Европейската информационна система за рака (ECIS). Те са в резултат на колаборативен 
проект на Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия, Европейската мрежа на рако-
вите регистри (ENCR) и Международната агенция за изследване на рака (IARC). Според направените изчисления 
се установява нарастване на новодиагностицираните и смъртните случаи от рак през 2020 г. спрямо предишни 
години. Новите случаи са 2.7 млн. (всички локализации без немеланомен кожен карцином при двата пола) и 1.3 
млн. са смъртните случаи (21). Мъжете са по-засегнати от жените - 54% от всички нови случаи и 56% от всички 
умирания по причина рак (фиг. 7).
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Фиг. 7. Разпределение (%) на новите случаи (most common cancers) и причините за смърт (most common cancer 
causes of death) от най-честите злокачествени заболявания при мъжете (синьо) и жените (червено) в 27-те стра-
ни-членки на Европейския съюз през 2020 г. Източник: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/. 

Данните за разпространението на най-честите локализации и смъртни случаи от рак в EU-27 са сходни с публи-
куваните за Европа от Globocan 2018. Ракът на гърдата е най-разпространеното злокачествено заболяване общо 
при двата пола с над 355 000 нови случаи (13.3% от всички диагностицирани с рак). Следва колоректалният кар-
цином (341 000, 12.7%), ракът на простатата (336 000, 12.5%) и белият дроб (318 000, 11.9%). Белодробният кар-
цином е най-честата причина за смърт (20.4% от всички умирания по причина рак), като след него се нареждат 
колоректалният карцином (12.4%), женската гърда (7.3%) и ракът на панкреаса (7.1%). 

Както е известно, злокачествените новообразувания нарастват с напредване на възрастта, като е изчислено, че 
62% от новодиагностицираните и 76% от смъртните случаи се срещат при населението над 65 години през 2020 
г. Разпределението на новите случаи по възрастови групи при най-честите локализации показва, че при 0-44-го-
дишните пациенти с най-голям относителен дял е ракът на гърдата (24%), щитовидната жлеза (10.6%) и кожният 
меланом (10.5%). Структурата в групата на 45-64–годишните се променя – най-често срещан е отново ракът на 
женската гърда (17.4%), но следван от ракът на белия дроб (12.3%) и простатата (11.4%). При онкологично бо-
лните ≥ 65 години колоректалният карцином (14.7%), простатата (14.4%) и белият дроб (12.7%) са с най-голям 
относителен дял (фиг. 8) (21). 

Фиг. 8. Разпределение (%) на новите случаи при най-често срещаните злокачествени заболявания по възрастови 
групи общо при двата пола (both sexes) в 27-те страни-членки на Европейския съюз (EU-27) през 2020 г. Източ-
ник: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/. 
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Независимо че ракът е заболяване срещащо се предимно сред населението в средна и напреднала възраст, той 
може да засегне както новородените, така и децата, подрастващите и младите хора. Например ракът на костите е 
най-чест преди 20-годишна възраст, като повече от един на всеки четири заболели е в тази възрастова група. 10% 
от левке миите се диагностицират при децата и подрастващите, където всички злокачествени новообразувания 
заемат само 1%. Някои видове онкологични заболявания, като невробластом, засягат повече децата и юношите, 
отколкото възрастните хора (22). 

При умиранията по причина рак женската гърда е водеща локализация при 0-44–годишните (15.6%), докато при 
останалите възрастови групи белодробният карцином (27.1% и 18.8%  п ри 45-64 и 65+ години, съответно) е с 
най-голям относителен дял. Прави впечатление, че при младите възрастови групи най-често срещаната причина 
за смърт (след рака на гърдата) са злокачествените тумори на мозъка и централната нервна система, както и лев-
кемиите, докато при па циентите над 45 години водещи (след рака на белия дроб) са колоректалният карцином, 
ракът на женската гърда и панкреасът (фиг. 9) (21). 

Причините за засягането от различните локализации на рака в определена възраст или възрастова група все още 
са неизяснени. Предполага се, че с напредване на възрастта има по-голяма вероятност клетките да се видоиз-
менят и мутират, което води до отключване процеса на канцерогенезата. По-продълж ителното въздействие на 
вредните фактори от околната среда, промени в генома на клетките, хормонални фактори, наследствена предис-
позиция и много други агенти също се свързват с появата на рака в определена възраст или нарастване на него-
вата честота при възрастните хора (22). 

Фиг. 9. Разпределение (%) на смъртните случаи при най-често срещаните злокачествени заболявания по въз-
растови групи общо при двата пола (both sexes) в 27-те страни-членки на Европейския съюз (EU-27) през 2020 г. 
Източник: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/. 

При анализ на заболяемостта и смъртността се използват стандартизираните показатели, с цел уеднаквяване на 
различната възрастова структура на отделните популации. Данните за 2018 г. показват, че общо за всички злока-
чествени новобразувания заболяемостта е с 20% по-висока при мъжете (218.6 на 100 000 стандартизиран пока-
зател) отколкото при жените (182.6) в света. Показателите варират между отделните региони и при двата пола. 
За мъжете е характерно, че разликата в заболяемостта е почти 6-кратна, от 571.2 на 100 000 в Австралия/ Нова 
Зеландия до 95.6 на 100 000 в Западна Африка. При жените разликата е по-малка (4-кратна), от 362 на 100 000 в 
Австралия/ Нова Зеландия до 96.2 на 100 000 в централнат а част на Южна Азия. Тези вариации са отражение на 
различните експозиции и свързаните с тях локализации, както и наличието и използването на популационни 
скринингови дейности и образно-диагностични методи. Например най-високите показатели  на заболяемостта и 
при двата пола са в Австралия/ Нова Зеландия, в частност поради нарастване на риска, но също така и в резултат 
на повишеното откриване на кожния карцином в тези страни (8). 

Смъртността от всички локализации е с 50% по-висока при мъжете в сравнение с жените. Показателите варират 
от 171.0 на 100 000 мъже в страните от Източна Европа до 67.4, в тези от Централна Америка и от 120.7 в Мелане-
зия до 64.2 в Централна Америка и Източна Азия (с изкл. на Китай). През 2018 г. изчисленият кумулативен риск� 
за смърт по причина рак е по-висок при жените в Източна Африка (11.4%) отколкото този за жените в Северна 
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Америка (8,6%), Северна Европа (9,1%) и Австралия/ Нова Зеландия (8,1%). 

Изчисленият кумулативен риск е 21.4% за развитие на злокачествено заболяване и 17.7% за смърт от него преди 
навършване на 75 години, т.е.1 на 5 мъже и 1 на 6 жени ще заболее или 1 на 8 мъже и 1 на 10 жени в света ще по-
чине от рак в продължение на своя живот (8). 

В Европа данните за заболяемостта от всички злокачествени новообразувания са с най-високи стойности в Ун-
гария, 580,5 на 100 000 при мъжете и 438,5 при жените. (фиг. 10). Показатели над 500 на 100 000 при мъжете се 
установяват в страни, разположени в различни географски региони на континента, като Естония, Франция, Ир-
ландия, Латвия, Норвегия, Словакия и Словения. Най-ниската е заболяемостта и при двата пола в Албания (280,6 
на 100 000 при мъжете и 196.3 при жените), Босна и Херцеговина (348.1 и 267.8, съответно) и в Украйна (352.9 и 
262.0). 

Смъртността е най-висока и при двата пола в Унгария – 299.9 на 100 000 при мъжете и 178.1 на 100 000 при же-
ните (фиг. 11). Показателите също са високи в някои страни от Източна Европа, Прибалтика и Балканите (напр. 
Словакия, Латвия, Литва, Сърбия и Хърватия). Най-ниска е смъртността в Северна Европа - Швеция (154.2) и 
Финла ндия (155.6) при мъжете и в Южна Европа - Испания (98.1) и Албания (87.3) при жените (23).

Фиг. 10. Възрастово-стандартизирана заболяемост (европейски стандарт (Е) на 100 000) от злокачествени но-
вообразувания (с изкл. на немеланомни кожни карциноми) при мъжете (men) и жените (women) по страни и 
региони в Европа, 2018 г. Източник: https://doi.org/ 10.1016/j.ejca.2018.07.005.
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Фиг. 11. Възрастово-стандартизирана смъртност (европейски стандарт (Е) на 100 000) от злокачествени ново-
образувания (с изкл. на немеланомни кожни карциноми) при мъжете (men) и жените (women) по страни и реги-
они в Европа, 2018 г. Източник: https://doi.org/ 10.1016/j.ejca.2018.07.005.

Според последните публикувани данни от ECIS (2020 г.) за заболяемостта и смъртността от рак, средните по-
казатели в EU-27 са 569.1 и 263.6 на 100 000 (нов европейски стандарт) общо за двата пола (21). Най-високи са 
показателите на заболяемостта (фиг. 12) в Ирландия (718.3 на 1000 000) и Скандинавските страни (Дания 688.3 
и Нидерландия 655.3), а най-ниски в Румъния, Австрия и България (490.8, 488.3 и 458.0, съответно). Високи са 
стойностите за смъртността (фиг. 13) в Словакия, Полша и Кипър (351.7, 331.4 и 330.6, съответно) и ниски в Ис-
пания, Финландия и Малта (227.9, 219.0 и 213.9, съответно).

Фиг. 12. Изчислена стандартизирана заболяемост (на 100 000, нов европейски стандарт) общо за двата пола в 27-
те страни-членки на Европейския съюз през 2020 г. Източник: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/.
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Фиг. 13. Изчислена стандартизирана смъртност (на 100 000, нов европейски стандарт) общо за двата пола в 27-те 
страни-членки на Европейския съюз през 2020 г. Източник: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/.

Проследяването на динамиката в заболяемостта и смъртността от злокачествени заболявания по страни и ре-
гиони в света изисква подробно разглеждане и оценка на специфичните особености, характеристики, рискови 
фактори и организация на услугите, които се предоставят на онкологично болните, поотделно за всяка една ло-
кализация и за всяка една държава. Трудно е да се установи някаква обща последователност в тенденциите на 
заболяемостта по страни, въпреки че с малки изключения (например спад  при мъжете по данни на регистрите 
в Китай), може да се каже, че показателите нарастват от 1980-те години на миналия век до 2012 г. (фиг. 14). В 
отделни страни (например в Словакия, Колумбия и Дания) нарастването е с постоянен темп и добре изразено 
през целия период от време, докато в други (Япония и САЩ), след начален период на увеличение следва спад в 
показателите (24). Някои от наблюдаваните тенденции могат лесно да бъдат интерпретирани. Например пикът 
в началото на 90-те при мъжете в САЩ (чернокожи и бели) и Австралия се обяснява с бързото нараст ване на 
случаите с рак на простатата, диагностицирани след въвеждането на тестовете за простатно-специфичен антиген 
(25). Промените в разпространението на тютюнопушенето, след определен период на експозиция и въздействие, 
също оказват влияние върху показателите на заболяемостта и смъртността не само при белодробния карцином, 
но и при всички ракови заболявания в последствие (26). 

Тенденциите в смъртността са по-устойчиви, но със съществен спад в стандартизираните показатели и при двата 
пола при повечето популации, с изключение на Китай (въпреки че китайските данни са за много по-кратък пери-
од). Намаляването на смъртността е подчертано в страни като Дания и Коста Рика, които имат съответно отно-
сително високи и ниски абсолютни нива на умиранията (фиг. 15). Смъртността намалява на фона на увеличаване 
на показателите за заболяемостта, което е индикация за по-добра преживяемост, резултат от постиженията в 
терапията и/или по-ранно откриване (предимно, следствие от скрининга) на раковите заболявания (24).

Фиг. 14. Възрастово-стандартизирана заболяемост (световен стандарт на 100 000) от рак (без немеланомни кож-
ни карциноми) в избрани популации при мъжете (вляво) и жените (вдясно) от 1980 до 2012 г. При маркираните 
със „*“ страни периодът е от 1975 до 2012 г. Източник: IARC; WHO. World Cancer Report 2014.
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Фиг. 15. Възрастово-стандартизирана заболяемост (световен стандарт на 100 000) при всички локализации на 
рака (с изкл. на немеланомни кожни карциноми) по години за избрани популации при мъжете (вляво) и жените 
(вдясно). Източник: IARC; WHO. World Cancer Report 2014.

Преди представянето на данните за България е необходимо да се уточни, че настъпилите промени в норматив-
ната уредба на МЗ през периода 2013-2020 г., касаещи събирането и обработката на данните за злокачествените 
заболявания в страната, както и финансирането на тази дейност, доведоха до рязък спад на новооткритите слу-
чаи и невъзможност да има пълна и точна информация за разпространението на рака в страната. Данните за 
2018 г. и 2020 г. са от международните източници GLOBOCAN 2018 и ECIS (European Cancer Information System). 
Последната сравнително точна информация за наблюдаваните случаи за страната е налична от публикациите на 
Националния раков регистър (НРР) до 2015 г. (27, 28). В посочените по-горе източници тези данни са използвани 
за изчисляване на очакван брой нови случаи и починали от рак в България.

По данни на GLOBOCAN 2018 новите случаи от злокачествени новообразувания у нас са 35378 (фиг. 16), умира-
нията - 19 139 (фиг. 17), а броят на болните, преживели 5 години с диагнозата рак е 83 849 души (15). Най-честите 
локализации и при двата пола са колоректалният карцином (4 604 новозаболели), ракът на простатата (4 256), 
белият дроб (4 250) и женската гърда (4 016). На тези четири локализации се дължат почти половината (48.4%) от 
случаите в структурата на новодиагностицираните със злокачествени заболявания. Те са и най-честата причина 
за смърт. Всеки пети от починалите е с рак на белия дроб (20.2%), следва колоректалният карцином (14.2%) и 
ракът на женската гърда (7.2%). Поради по-добрата си прогноза, ракът на простатата се нарежда на пето място 
(5.8%) след този на панкреаса (6.5%).

Фиг. 16. Брой (number of new cases) и структура на новите случаи от злокачествени заболявания при двата пола 
заедно (both se xes) в България, 2018 г. Източник: GLOBOCAN 2018. Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr/.).
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Фиг. 17. Брой (estimated number of deaths) и структура на умирания та от злокачествени заболявания при двата пола 
заедно (both sexes) в България, 2018 г. Източник: GLOBOCAN 2018. Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr/.).

Както новите случаи (19 751 мъже и 15 627 жени), така и умиранията (11 193 мъже и 7 946 млн. жени, съответно) 
са по-чести при мъжете, отколкото при жените (фиг. 18). Тази тенденция се наблюдава и в световен мащаб и се 
отдава на различната чувствителност на пола към раковите заболявания и по-специално по-голямата податли-
вост на мъжете към тях. 

Фиг. 18. Брой (number of new cases) и структура на новите случаи при мъжете (males) и жените (females) в Бълга-
рия, 2018 г. Източник: GLOBOCAN 2018. Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr/.).
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По данни на НРР злокачествените заболявания в страната до 2013 г. нарастват с годишен темп 1.31 през 2003 г. и 
1.58 през 2013 г. спрямо базовата 1993 г. (табл. 1). При починалите също се наблюдава нарастване, което е по-сла-
бо изразено в сравнение с това при  новозаболелите, като например през 2003 г. средногодишния темп е 1.01, а 
през 2013 г. е 1.16 спрямо 1993 г. (27).

Както вече бе споменато, нарастващото засягане от рак в света, вкл. България, се дължи на няколко основни 
фактори - увеличаване броя на населението и неговото застаряване, както и промяна в преобладаването на при-
чините, свързани със социалното и икономическо развитие и начина на живот на населението. 

Раковите заболявания в страната нарастват с възрастта, най-подчертано при мъжете след 50 години и при же-
ните след 40 години, каквато е и световната тенденция (27, 28). По-честото засягане на възрастното население се 
обяснява с времето, необходимо за да прояви своето канцерогенно действие даден фактор или съвкупност от 
фактори, като този период е с различна продължителност при отделните локализации.

Фактическата заболяемост и смъртност от злокачествени новообразувания нараства и при двата пола в Бъл-
гария. През 2013 г. показателите на заболяемостта достигат 557.6 на 100000 мъже и 458.8 на 100 000 жени. При 
смъртността показателите са съответно 306.7 на 100 000 при мъжете и 195.0 на 100 000 при жените. Изчислено е, 
че стандартизираната заболяемост се увеличава средногодишно с 1.7% при мъжете и с 1.5% при жените. Показа-
телите на смъртността не показват статистически значимо нарастване и при двата пола (27). 

Табл. 1. Брой новозаболели и починали от злокачествени заболявания в България по години и темп на развитие 
при постоянна база 1993 г. Източник: НРР, www.sbaloncology.bg.
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Според публикуваните в GLOBOCAN 2018 данни (15) стандартизираната заболяемост и смъртност при мъжете 
в България е с по-високи стойности при почти всички локализации (с изкл. на рака на стомаха) в сравнение със 
средните за света (фиг. 19). 

Фиг. 19. Изчислена възрастово-стандартизирана (на 100 000 световен стандарт) заболяемост (incidence) и смърт-
ност (mortality) при мъжете (males) в България и света (world), 2018 г. Източник: http//gco.iarc.fr/.

При определени злокачествени новообразувания, като смъртността от колоректален карцином, показателите на 
заболяемостта и смъртността при рак на пикочния мехур, панкреаса, ларинкса, мозъка и централната нерва сис-
тема са два пъти по-високи в страната в сравнение с тези в света. 

При жените се наблюдава подобна тенденция, както и при мъжете (фиг. 20). При всички локализации, с изкл. 
на рака на белия дроб и този на щитовидната жлеза, стандартизираните показатели са по-високи при женското 
население в България в сравнение с това в света. 

Фиг. 20. Изчислена Възрастово-стандартизирана заболяемост (incidence) и смъртност (mortality) (на 100 000 све-
товен стандарт) при жените (females) в България и света (world), 2018 г. Източник: http//gco.iarc.fr/.

Направените изчисления за заболяемостта и смъртността от злокачествени новообразувания по пол в Евро-
па (23) показват двукратна разлика между отделните държави. България е с показатели на заболяемостта доста 
по-ниски от тези за Европа и Европейския съюз-28 (EU- 28) и при мъжете, и при жените и сходни с тези на дру-
гите страни от Източна Европа и Балканите (фиг. 10). 

При смъртността се наблюдава обратна тенденция. По казателите при мъжете в България са над средните за Ев-
ропа и EU-28. Те са значително по-високи от тези за страните от Западна Европа, Обединеното Кралство и Скан-
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динавието. Смъртността при жените у нас е сходна със средните показатели за Европа, EU-28 и Балканите и 
по-висока от тази в повечето страни в Южна и Западна Европа, Финландия, Швеция и Норвегия (фиг. 11).

Данните от ECIS (21) показват (всички локализации без немеланомни кожни карциноми), че България е на пред-
последно място (преди Австрия- 567.7 на 100 000, нов европейски стандарт) при ниските показатели на заболя-
емостта от рак при мъжете (594.5) и с най-ниски нива при жените (361.7) в сравнение с всички останали страни 
от EU-27 през 2020 г. Показателите за смъртността при мъжете у нас са над средните за EU-27 (350.0 и 345.0 на 
100 000, нов европейски стандарт, съответно) и по-ниски от тези за Европейския съюз при жените (194.1 и 204.5, 
съответно). 

Показателите за заболяемостта и смъртността са с тенденция за нарастване през годините при мъжете и жените 
в България, като наблюдаваните промени продължават и понастоящем (фиг. 21).

Фиг. 21. Изчислена стандартизирана заболяемост (incidence) и смъртност (mortality) от злокачествени новообра-
зувания (всички локализации без немеланомни кожни карциноми) при мъжете (male) и жените (female) в Бълга-
рия през периода 2004 - 2010 г. (на 100 000, нов европейски стандарт). Източник: ECIS, https://ecis.jrc.ec.europa.eu/.

Трябва да се отбележи, че общоприетите компоненти на раковия контрол за всяка една страна, които се измерват 
със заболяемостта и смъртността са първичната профилактика и организирания популационен скрининг; ниво-
то на ранна диагностика и ефекта от лечението (29).

По отношение на първичната профилактика може да се каже, че е постигнат известен напредък с приемането на 
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести за периода 2014-2020 г. в България, в която 
са включени и злокачествените заболявания (30). 

По отношение на скрининга и скрининговите програми за контрол на рака, особено при локализации като женска 
гърда, маточна шийка, простата и колоректален карцином има какво да се желае. В страната е въведен опортюнис-
тичен скрининг за тези локализации и осигурено финансиране от Националната здравноосигурителна каса, раз-
писано в Националния рамков договор за 2020-2022 г. (31). Според европейските правила за качествен популацио-
нен скрининг обаче, опортюнистичният скрининг не отговаря на необходимите изисквания за качествен контрол, 
не е ефективен и не води до намаляване на основните показатели за смъртност и преживяемост от рак (32). 
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Пропуските във вторичната профилактика (скрининга) са една от основните причини за късната диагностика на 
редица злокачествени заболявания. По данни на НРР новодиагностицираните болни в III-ти и IV-ти стадий за 
последните 20 години са над 20% при колоректалния карцином и рака на простатата, над 25% при рака на жен-
ската гърда и маточната шийка и над 60% при рака на белия дроб (27, 28).

Всичко казано дотук по отношение на заболяемостта и смъртността от рак, ролята на първичната и вторич-
на профилактика и на отделните рискови фактори, необходимостта от ранна диагностика и ефективно лечение 
оказват съществено влияние върху преживяемостта на онкологично болните. Преживяемостта от рак е ключов 
измерител “key measure“ за ефективността на здравните системи при управление на грижите и лечението на всич-
ки онкологично болни (33). 

Честотата на рака продължава да нараства навсякъде по света, особено в страните с ниски и средни доходи на 
населението. Превенцията е от решаващо значение, но нейното изпълнение е бавно и незадоволително, дори в 
страните с високи доходи. Тя е стратегия с дългосрочно действие, но не всички видове рак могат да бъдат предо-
твратени (34). За да има спад в показателите на смъртността от злокачествени новообразувания е необходимо да 
се намали преди всичко заболяемостта и да се подобри преживяемостта. Популационната преживяемост е пока-
зател, който подпомага оценката за достъп на всички хора до ефективни услуги за лечение (35). Петгодишната 
преживяемост е призната от клиницистите като показател за ефективността на лечението на рака в продължение 
на повече от 60 години. Когато се прилага към серия от болнични случаи, тя често е обозначавана като „петгоди-
шен показател за излекуване“, тъй като „ракът е заболяване с висока смъртност и тези, които преживяват такъв 
дълъг период от време, могат да се считат за излекувани.“ (36). Петгодишната преживяемост е нарастнала при 
много видове рак от 50-те години на миналия век, но остава широко използван показател, въпреки че не може 
директно да се интерпретира като процент на излекуваните пациенти (37).

Най-голямото международно проучване за прежив яемостта, CONCORD-3, включва данни за пациентите с едно 
от 18-те  групи злокачествени заболявания, диагностицирани през 2000–2014 г. и проследени до края на 2014 г. 
По този начин се обхващат 75% от случаите, засегнати от рак в света. Проучването използва данни от 322 ракови 
регистри в 71 страни и територии, 47 от които предоставят данни със 100% покритие на населението. Пациентите 
с карцином ин ситу не са включени в анализа на преживяемостта (35). 

При повечето видове рак петгодишната нетна преживяемост е най-висока в САЩ, Канада, Австралия, Нова Зе-
ландия, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция. Тенденциите показват нарастване във времето, като цяло, 
дори и при някои от по-леталните злокачествени заболявания: в някои страни преживяемостта нараства с до 5% 
при черния дроб, панкреаса и белия дроб. При жените петгодишната преживяемост от рак на гърдата е почти 
90% в САЩ и Австралия, но международните вариации са значителни, с по-ниски показатели от 40% в Южна 
Африка (35). При гастроинтестиналните злокачествени неоплазии най-висока 5-годишна преживяемост се на-
блюдава в Югоизточна Азия: в Корея при рак на стомаха (69%), колона (72%) и ректума (71%); в Япония при рак 
на хранопровода (36%) и в Тайван при рак на черния дроб (28%). Обратно, в същият географски регион прежи-
вяемостта е по-ниска, отколкото на други места при кожен меланом (60% в Кореа, 52% в Тайван, 50% в Китай), 
лимфоидна и миелоидна левкемия (под 50% и под 46%, съответно в изброените страни). 

България е сред страните със сравнително ниска 5-годишна възрастово-стандартизирана нетна преживяемост, 
като цяло. Показателите са едни от най-ниските в света, независимо, че нарастват през отделните изучавани пе-
риоди: рак на стомаха (2000-2004 г. 11.2%, 2005-2009 г. 13.9%, 2010-2014 г. 16.0%), ректума (37.0%, 42.1%, 45.9%%, 
съответно), белия дроб (5.8%, 7.0%, 7.7%), простатата (49.4%, 54.8%, 68.3%); под средното ниво са при рак на коло-
на (43.9%, 48.5%, 52.4%), кожен меланом (50.8%, 56.0% 61.2%), женска гърда (70.9%75.9%, 78.3%), цервикс (49.2%, 
53.2%, 54.8%), яйчник (32.9%, 33.9%, 37.3%). 

Друго голямо международно проучване EUROCARE-5 анализира преживяемостта при повече от 10 млн. паци-
енти от 107 ракови регистри, диагностицирани в 29 европейски страни през периода 2000-2007 г. и проследени 
до края на 2008 г. Установява се, че 5-годишната релативна преживяемост нараства с постоянен темп за всички 
европейски региони. Най-голямо е увеличението през периода 1999-2001 г. спрямо 2005-2007 г. при рака на прос-
татата (73.4% срещу 81.7%, съответно), Нехочкинов лимфом (53.8% срещу 60.4%) и рак на ректума (52.1 срещу 
57.6%). Преживяемостта в Източна Европа е ниска и под средните нива за континента, особено за локализации 
с добра и сравнително добра прогноза. Най-високи са нивата в Северна, Централна и Южна Европа, като цяло 
(табл. 2). Показателите намаляват с нарастване на възрастта в различна степен в зависимост от региона или вида 
на рака. Подобрената преживяемост се обяснява с напредъка в менажирането на процеса, настъпил до 2007 г. 
(33). Отчитат се големи подобрения в диагнозата и лечението на онкологичните заболявания. Скринингът при 
рак на гърдата и маточната шийка, а на по-късен етап и при колоректалния карцином е въведен в повечето 
страни (38). Широко разпространен е опортюнистичният скрининг при рак на простатата. Подобрена е ранната 
диагностика при кожния меланом, рака на щитовидната жлеза, белия дроб и други (39, 40). Отчита се напредък 
в образната диагностика, генетичното профилиране, таргетната терапия (41) и мултидисциплинарният подход 
(42). Немаловажно е и концентрирането на грижите за онкологично болните в специализирани центрове (43, 



57

44). Наблюдаваните вариации между отделните страни са резултат от разликите в стадийното разпределение 
по време на диагностицирането и в достъпът до добри грижи; своевременната диагностика и приложението на 
скринингови методи; разликите в биологията на рака. Роля имат и социално-икономическият статус, начинът на 
живот и общото здравословно състояние на отделните популации. 

Табл. 2. Петгодишна възрастово-стандартизирана релативна преживяемост (RS, %) с 95% доверителни интервали 
(95% CI) при пациенти ≥15 години с избрани злокачествени заболявания, диагностицирани през 2000-2007 г. по 
страни и региони в Европа. С главни букви са означени страните с национално покритие от регистрацията на 
рака. Източник: www.the lancet.com. 
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Показателите за България са едни от най-ниските в 
сравнение със средните за Европа и  Източна Европа 
при всички изследвани локализации (табл. 2). Най-
ниска е 5-годишната релативна преживяемост в стра-
ната при рак на стомаха (11.6%), белия дроб (6.2%), ко-
жен меланом (49.6%), простата (50.5%), бъбрек (44.2%) 
и Нехочкинов лимфом (37.8%) в сравнение с другите 
държави на континента. Ние сме на едно от послед-
ните места при рак на колона (45.2) и ректума (38.4) 
- преди Латвия (42.9% и 36.1%, съответно) и при рак на 
яйчника (33.4%) – преди Литва (31.7%). Най-благопри-
ятна от всички изследвани локализации в България е 
преживяемостта при рак на женската гърда (71.7%), но 
значително по-ниска от средната за Европа (81.8%). 

Неблагоприятните показатели при всички изследва-
ни локализации в България отразяват проблемите и 
сериозните пропуски по отношение на първичната и 
вторична профилактика (скрининга) на рака, нивото 
на ранната диагностика и лечението на онкологично 
болните. Липсата на национална програма за контрол 
на злокачествените заболявания и национална про-
грама за популационен скрининг са едни от най-ва-
жните фактори, рефлектиращи върху наблюдаваните 
показатели за смъртността, ранната диагностика и 
преживяемостта в страната. 

Проследяването на географските вариации в разпрос-
транението и изследването на съответните фактори 
за появата на отделните злокачествени заболявания 
е важна отправна точка в епидемиологията на рака 
(45). Установяването на причините за всяка една ло-
кализация изисква задълбочено изучаване и анализ 
на географското разпределение, тъй като ракът е ком-
плексно заболяване, предвид неговото разнообразие, 
като всеки вид има специфични рискови фактори, по-
раждащи уникални географски особености. Те имат 
значително въздействие върху контрола на злокачест-
вените новообразувания предвид характерните за да-
ден регион или страна приоритети (46). С повече от 
18 млн. новозаболели и 9.6 млн. смъртни случаи на 
година, ракът трябва да се разглежда като съществена 
причина за заболяемостта и смъртността на отделните 
популации във всички държави и региони по света. 

Въпреки че има някои общи черти при отделните ви-
дове злокачествени заболявания, като ракът на гърда-
та, който е водеща локализация сред жените в глоба-
лен мащаб, има и съществени разлики, като например 
колебанията в засягането от рак на маточната шийка в 
отделните региони. Някои от тези различия са отраже-
ние на икономическото развитие - например по-висо-
ката честота на свързаните с инфекции злокачествени 
заболявания в по-слабо развитите страни (47). Нема-
ловажна е и разликата в генетичните вариации като 
причина за наблюдаваните вариации между отделните 
популации, като например при рака на простатата.

Изучаването на особеностите в разпространението 
на рака на глобално ниво е съществена предпоставка 
за планиране и изготвяне на програми за контрол на 
онкологичните заболявания. Невъзможно е разработ-

ването на такъв план без познанието за най-разпрос-
транените злокачествени локализации и причините за 
разликите в засягането. Въздействието на всяко едно 
действие за контрол не може да бъде оценено, ако не 
се проследи неговият ефект върху заболяемостта и 
смъртността от рак през годините, а понякога и десе-
тилетия след интервенцията. В случая е изключително 
важна информацията от раковите регистри, като съ-
ществена част от всеки план за контрол на рака (48).   
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3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 
ОНКОЛОГИЯ
Р. АЛЕКСАНДРОВА

Механизми на канцерогенезата
На клетъчно ниво канцерогенезата се разглежда като 
многостепенен процес, включващ възникване на мута-
ция (инициираща мутация, driver mutation) и послед-
ваща селекция на клетки с повишена способност за 
пролиферация, оцеляване, инвазивност и метастази-
ране. Първата стъпка в този процес е т.нар. туморна 
инициация – поради генетични изменения (driver му-
тация)  , в резултат на което се получава популация 
от такива дъщерни клетки. По време на следащия етап 
– туморната прогресия, в тези клетки възникват до-
пълнителни мутации (passanger мутации), които им 
придават различни предимства, например по-бърз 
растеж (Cooper, 2000).                                             

Според други автори туморогенезата преминава през 
три основни етапа: инициация (която трае минути до 
дни); промоция, по време на която се натрупват раз-
лични промени в соматичните клетки (от няколко ме-
сеца до няколко години) и прогресия. 

Туморна прогресия
Обикновено в хода на развитието си туморите ста-
ват по-агресивни в своето поведение и придобиват 
по-злокачествени характеристики. Това явление се на-
рича “туморна прогресия”. Туморната прогресия е про-
цес на независими, постепенни и непрекъснати про-
мени в едно или повече свойства на злокачествения 
тумор. Предполага се, че той е следствие на различни 
молекулни механизми, като: 1) намалена стабилност 
на генома; 2) специфични генетични и епигенетич-
ни промени в протоонкогените и/или тумор-супре-
сорните гени; 3) смущения в ДНК-репариращите ме-
ханизми. Клоналната еволюция на неопластичните 
клетки вероятно е основният механизъм, обуславящ 

клетъчната хетерогенност при неоплазиите. По време 
на еволюцията на туморното образувание различни 
фактори могат да повлияят хода на неговата прогре-
сия. Те могат да бъдат обусловени както от изгражда-
щите го клетъчни субпопулации, така и от прилагана-
та терапия. Напоследък особено внимание се обръща 
и на т.нар. ракови стволови клетки. Непрекъснатото 
възникване на нови мутации и последващият подбор 
на най-добре адаптираните към конкретните условия 
туморни клетки обуславя високата им способност за 
оцеляване, бягството от имунния отговор, разпрос-
транението в организма, устойчивостта към прила-
ганите терапевтични подходи (лекарствена терапия, 
лъчелечение) (Heppner, Miller, 1998; Alexandrova, 2001). 

Многостъпалният модел на канцерогенезата обяснява 
необходимостта от време за развитието на злокачест-
веното новообразувание, през което да се придобият 
всички необходими характеристики, определящи ма-
лигнения  фенотип на клетките. 

Злокачествените тумори имат дълъг, клинично асимп-
томен латентен период, следван от няколко клинични 
стадия: локален, локо-регионален, поява на рецидиви 
и/или далечни метастази, възникване на нови тумори.

Хетерогенност на туморните клетки
Туморите се различават по редица показатели. Основ-
ните характеристики на злокачествените новообразу-
вания се определят от локализацията, клетъчния им 
произход, от техните молекулярно-биологични, гене-
тични и имунологични особености. Наблюдават се и 
вариации в зависимост от възрастта и хормоналния 
статус на гостоприемника. Едно и съшо раково забо-
ляване показва особености както при представители 
на различни видове, така и при отделните индивиди в 
рамките на един вид. Но не тези „интертуморни вари-
ации“ представляват туморната хетерогенност. Поня-
тието “туморна хетерогенност” означава наличието 
на различни субпопулации ракови клетки в рамките 
на един и същи тумор. Тяхното наличие се дължи на 
генетичната и епигенетичната нестабилност на ту-
морните клетки и на пролиферативната им активност, 
водещи до непрекъснато възникват нови клетъчни 
„варианти”,  от които се селектират най-добре приспо-
собените към условията на микросредата. Така всеки 
тумор, съответно получена от него клетъчна линия, 
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е уникална биологична система. По редица причини 
(включително недостатъчно кръвоснабдяване и не-
достиг на хранителни вещества и кислород, кисело 
рН, некроза) туморната микросреда е изключител-
но неблагоприятна, което стимулира оцеляването на 
„най-гъвкавите” и агресивни клетъчни клонове.  

Туморите са динамични системи, в които отделните 
клетъчни субпопулации взаимно повлияват растежа 
и изявата си посредством различни механизми. Ана-
лизирането на смесени клетъчни популации в култура 
показва, че поведението на отделните клонове в тях 
се различава значително от поведението им, когато 
се култивират самостоятелно. Установено е, че опре-
делени субпопулации могат да доминират над остана-
лите, придавайки по този начин по-хомогенен вид на 
хетерогенните тумори. Редица изследователи съобща-
ват примери за клонално доминиране, при което една 
популация от клетки може напълно да “надделее” над 
друга, дори когато “доминантните” клетки са по-малко 
на брой и когато двете популации имат едни и същи 
или близки растежни характеристики. Този феномен 
на доминиране не може да бъде обяснен само с кине-
тиката на растежа. Прояви на доминиране се устано-
вяват, само когато клетките растат в близък контакт, 
както е при солидните тумори. Ако клетките растат 
поединично интраперитонеално, както е при асцитни-
те тумори, подобен ефект не се наблюдава. Установено 
е, че отделните субпопулации могат да имат поведе-
ние различно от това на тумора, от който са получени, 
например да се трансплантират по-лесно или да са с 
по-висок метастатичен потенциал.

Туморните клетки са хетерогенни по отношение на 
редица характеристики, коeто оказва влияние вър-
ху лечението на раковите заболявания, включително 
чувствителност към лекарствена терапия (включи-
телно хормонотерапия, имунотерапия), лъчетерапия, 
фотодинамична терапия, хипертермия (Heppner, 1984; 
Fleuren et al., 1995; Aabo, 1996; Heppner, Miller, 1998, 
Alexandrova, 2001).

Изолирането и сравнителното изучаване на отделни 
клетъчни субпопулации от един и същи тумор / ту-
морна клетъчна линия ще помогне за изясняването 
на такива важни феномени като поява на метастази, 
лекарствена устойчивост, спонтанна регресия и ще 
доведат до усъвършенстване на профилактиката, ди-
агностиката и лечението на раковите заболявания.

(Прото)онкогени и тумор-супресорни гени
Неоплазиите са комплексни заболявания, в чието раз-
витие взимат участие редица генетични и епигенетич-
ни фактори. От ключово значение за възникването на 
раковия процес е инактивирането на тумор-супресор-
ни гени (ТСГ) и/или активирането на протоонкогени. 

Протоонкогени. Това са нормални клетъчни гена, 
чиито продукти изпълняват   важни функции в клет-
ката, включително свързани с пролиферацията и оце-
ляването й, поради експресията и активността им са 
прецизно регулирани. По различни причини този кон-
трол може да бъде загубен / нарушен и това да доведе 

до свръхекспресия (свръхфункциониране) на кодира-
ните от тях белтъци или до синтез на дефектни белтъ-
ци – по този начин протоонкогените се превръщат в 
онкогени. За да се случи това  е достатъчно да настъпи 
повреда/промяна  само в едното копие на протоонко-
гена. Протоонкогените могат да се превърнат в онко-
гени в резултат от точкови мутации, амплификация, 
хромозомна транслокация, въздейстиве с ретровируси 
(трансдукция или интеграция), белтък-белтъчни вза-
имодействия, епигенетични промени.  Познатите към 
момента онкогени принадлежат към различни класо-
ве, като растежни фактори; рецептори на растежни 
фактори, сигнални трансдуктори, транскрипционни 
фактори, регулатори на апоптозата (Gelman et al., 2014; 
Bashyam et al., 2019). 

Тумор-супресорни гени. Докато превръщането на про-
тоонкогените в онкогени е свързано с тяхното свръ-
хактивиране, то участието на тумор супресорните 
гени в канцерогенезата се дължи на инактивирането 
им. За загуба на функцията трябва да се инактивират 
и двете копия на тумор-супресорния ген (при гена р53 
е достатъчно инактивирането само на едното копие!).  
Белтъците, кодирани от тези гени, отговарят за нор-
малното функциониране на клетките и така възпре-
пятстват канцерогенезата. Оттук е дошло и наимено-
ванието им – туморни супресори. 

ТСГ участват в контрола на клетъчното делене (рети-
нобластомният ген RB1), поправката на ДНК моле-
кулите (BRCA-1, BRCA-2, HNPCC) и/или предизвик-
ването на апоптоза (р53). Загубата на функцията им 
може да се дължи на мутации (включително делеция), 
метилиране на промотора, усилено разрушаване в 
протеазомите, аномалия в друг белтък, който взаимо-
действа с генния продукт на тумор-супресорния ген 
(Gelman et al., 2014; Bashyam et al., 2019).

Минимален брой стъпки, необходим за получаване-
то на злокачествено трансформирани клетки

За да стане това, трябва да бъдат нарушени три основ-
ни правила:

Първо правило: Клетката да се дели, само когато по-
лучава адекватни сигнали за това. За да бъде нарушено 
това правило, клетката трябва да “включи” онези пъ-
тища, които нормално се активират под въздействие 
на растежни фактори или хормони и да ги поддържа в 
активно състояние. Това може да стане с участието на 
онкогени от групите на растежните фактори, рецепто-
рите на растежни фактори, сигналните трансдуктори 
итранскрипционни фактори

Второ правило: Когато клетката попадне в неподходя-
щи условия или при стрес, е необходимо тя да включи 
програма за самоунищожение, за да не допусне репли-
кацията да протече при условия, които може да повре-
дят ДНК. За да заобиколи програмата за автоматично 
самоунищожаване, клетката трябва да се освободи 
от своите “безопасни спирачки”, които възпрепят-
стват анормалното или прекомерно клетъчно делене 
– например при инактивиране на тумор супресорните 
гени р53 и RB.
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Трето правило: Клетката се дели точно определен, 
ограничен брой пъти. Високата пролиферативна спо-
собност на раковите клетки се дължи на съдържащия 
се в тях ензим теломераза който им позволява да въз-
становяват дължината на теломерите си при всяка ре-
пликация на ДНК. 

Отличителни белези на раковите клетки
Раковите клетки се различават от нормалните по 7 ос-
новни признака (Hanahan, Weinberg, 2011), а именно:

1. „Излъчват“ пролиферативни сигнали, като по този 
начин стимулират собствения си растеж. В този сми-
съл раковите клетки са си „самодостатъчни”, тоест те 
не се нуждаят от растежни сигнали / фактори от дру-
ги източници. Така например саркомите продуцират 
трансформиращ растежен фактор - алфа (TGF-α), а 
глиобластомите секретират т.нар. получен от тромбо-
цитите растежен фактор (PDGF) (Rak, 2003).

2. Успешно избягват влиянието на растежните ин-
хибиторни сигнали, идващи от околните клетки. 
Това тяхно свойство се проявява и при култивиране-
то им в лабораторни условия (т.нар. постоянни кле-
тъчни линии) – след достигане на определена гъстота 
клетките от нетуморните линии прекратяват проли-
ферацията си, отлепват се от подложката и загиват. 
За разлика от тях туморните клетки продължават да 
се делят образувайки 3D колонии, които се отделят в 
културалната среда. 

3. Не са чувствителни към сигналите за предизвик-
ване на апоптоза.

В хода на злокачествената трансформация клетките 
получават про-апототични сигнали, провокирани от 
настъпилите в тях изменения, които ги правят по-
тенциално опасни за организма и изискват тяхното 
елиминиране: проблеми с репликацията на ДНК, сму-
щения в контролните точки на клетъчния цикъл, по-
ява на неправилно сгънати белтъци, високо ниво на 
оксидативен стрес. Раковите клетки притежават раз-
лични механизми, чрез които избягват апоптозата. Ва-
жно значение свръхекспресията на анти-апоптотични 
белтъци (главно анти-апоптотичните представители 
на семейството Bcl-2) и/или потискане експресията 
на про-апоптотични белтъци (сред тях е р53, както 
и т.нар. BH3-only белтъци, които също принадлежат 
на семейство Bcl-2). В допълнение, BH3-only белтъ-
ците участват в контрола на автофагията – друг про-
цес с  важно значение за регулацията на оцеляването 
и смъртта на клетките. Мутации в гена р53 (кодиращ 
т.нар. «страж на генома») се наблюдават при повече от 
50% от случаите на злокачествени новообразувания.

В семейство Bcl-2 влизат както молекули с анти-апоп-
тотична активност (Bax, Bak), така и молекули с про-
апоптотична активност (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, Mcl-1). Те 
образуват хетеродимери помежду си и съотношението 
им в тях определя съдбата на клетката – оцеляване или 
гибел (т.нар. „Bcl-2 реостат”).

Познати са две стратегии за предизвикване на апоп-
тоза в раковите клетки: 1) индиректен – при който се 
стимулират про-апоптотичните сигнали и 2) директен 
– потиска се активността на анти-апоптотичните бел-
тъци. Конвенционалната антитуморна терапия (ци-
тотоксични агенти, йонизираща радиация) не убива 
директно раковите клетки, а предизвиква стрес в тях, 
като уврежда абсолютно необходими за съществува-
нето им компоненти (ДНК, микротубули) или блоки-
ра важни онкогенни сигнални пътища. Възникналият 
стрес активира различни про-апоптотични молекули 
(Sarosiek, Letai, 2016; Campbell, Tait, 2018). Предизви-
каната по този начин митохондриална апоптоза обаче, 
обикновено е обект на   различни компенсаторни ме-
ханизми за оцеляване на клетката. Ето защо интерес 
за клиничната онкология представлява намирането на 
агенти, способни да предизвикват директно клетъч-
на смърт чрез апоптоза, тъй като се очаква те в много 
по-слаба степен да предизвикват компенсаторен отго-
вор. Такива молекули вече са създадеди, а някои от тях 
са в клинични изпитания. Възстановяването на чувст-
вителността на раковите клетки към апоптоза е една 
от целите на генната терапия. 

4. Притежават по-силно изразена делителна способ-
ност от нормалните клетки, което спомага за бързо-
то увеличаване на числеността им.

Това се дължи както на нарушения в регулаторните 
механизми на клетъчния цикъл, така и на наличието 
на ензима теломераза, което не позволява скъсява-
нето на теломерите (Jafri et al., 2016; Gunes et al., 2017; 
Wiman, Zhivotovsky, 2017). През 2009 г. Нобеловата 
награда за физиология или медицина беше присъде-
на на Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider и Jack W. 
Szostak „for the discovery of how chromosomes are protected 
by telomeres and the enzyme telomerase“. 

Теломерите са специализирани ДНК последовател-
ности, разположени в краищата на хромозомите при 
еукариотите. При хората теломерите са съставени от 
повтарящи се (в тандем до 15 килобази в хромозомите 
на новороденото) последователности TTAGGG.

Биологичната роля на теломерите се изразява в: а) зна-
чение за организацията на хромозомите в ядрото; б) 
защитават целостта на краищата на хромозомите; в) 
допринасят за правилното разпределение на хромозо-
мите между двете дъщерни клетки по време на делене-
то. По време на репликацията ДНК губи около 25-200 
бази от всеки теломер. Когато теломерите достигнат 
някакъв критичен размер, клетката не може повече 
да се дели и загива чрез апоптоза. Две са основните 
причини за скъсяването на теломерите: а) Проблемът 
с «репликацията на краищата» - по време на реплика-
цията на ДНК ензимът ДНК полимераза не може да 
стигне до края на хромозомата (загубата на нуклеоти-
дни последователности става за сметка на теломерите 
и благодарение на тях не отпада ценен генетичен мате-
риал); б) оксидатевният стрес. 
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Ензимът теломераза възстановява нуклеотидните по-
следователности (последователността TTAGGG), кои-
то се губят по време на репликацията. Той се открива 
в ниска концентрация в нормалните соматични клет-
ки и заедно с дължината на теломерите представляват 
своеобразен молекулен часовник, определящ продъл-
жителността на живота на клетката. Т.нар. „безсмърт-
ни” типове клетки (като стволови клетки, зародишни 
клетки и Т-лимфоцити, както и гаметите) еспреси-
рат теломераза и имат стабилна дължина на теломе-
рите. Теломеразата е активна и в туморните клетки. 
Предполага се, че повлияването върху активността на 
теломеразата може да намери приложение в медици-
ната: а) за забавяне на стареенето (чрез повишаване 
активността на теломеразата); и б) в антитуморната 
терапия (намаляване на активността на теломеразата). 
Използването на този подход за нуждите на онкологи-
ята е обещаващ, тъй като концентрацията на ензима е 
ниска в здравите соматични клетки. Вследствие поти-
снатата функция на ензима теломераза обаче може да 
настъпят проблеми с фертилитета, заздравяването на 
раните   и регенерацията на костите, както и с имун-
ния отговор. Все още не са проучени напълно и меха-
низмите, контролиращи експресията и дейността на 
теломеразата в  соматичните клетки. Любопитно е да 
се отбележи, че теломераза не се открива в около 30% 
от нетуморните човешки клетъчни линии и 10% от ту-
морните клетъчни линии при култивирането им в ла-
бораторни условия. Нещо повече, клетките на голяма 
част от тези несъдържащи теломераза обезсмъртени 
клетъчни линии запазват дължината на теломерите 
си.  Всичко това показва,  че е възможно участието и 
на други фактори при определянето на пролифератив-
ната способност и продължителността на живота на 
клетката. 

5. „Принуждават” околните клетки да образуват 
нови кръвоносни съдове с помощта на вече същест-
вуващи такива (т. нар. процес на неоангиогенеза), 
чрез които си набавят кислород, хранителни вещества 
и растежни фактори. Ангиогенезата е отличителен бе-
лег на туморната прогресия. Тя е предпоставка не само 
за растежа и оцеляването на солидните тумори, но и за 
метастазирането, поради което е мишена на редица те-
рапевтични подходи (Krishna Priya et al., 2016; Büning, 
Hacker, 2016; Lin et al., 2016).

Смята се, че солидните тумори не могат да достигнат 
обем по-голям от 2-3 мм в диаметър без наличие на 
собствено кръвоснабдяване. 

Недостигът на кислород, генетичните (мутациите) 
и епигенетичните изменения стимулират ракови-
те клетки да отделят биологично активни молекули 
(БАМ) - сигнали към заобикалящата тумора нормал-
на тъкан (важна роля играе индуцираният от хипо-
ксия фактор - Hypoxia Inducible factor, HIF), които 
активират определени гени, чиито продукти насър-
чават растежа на нови кръвоносни съдове. Сигна-
лите привличат възпалителни и ендотелни клетки и 
стимулират пролиферацията им. В хода на тяхната 
миграция, клетките на възпалението секретират до-

пълнителни БАМ, които засилват ангиогенния сти-
мул. В отговор, ендотелните клетки, които образуват 
вече съществуващи кръвоносни съдове, реагират 
на ангиогенни сигнали в близост до тях, като   про-
лиферират и секретират протеази (матриксни мета-
лопротеинази и др.). Матриксните металопротеинази 
(MMP) са разнообразна група от ензими, всеки един 
то които разгражда поне един от компонентите на из-
вънклетъчния матрикс (ИКМ). Те, основно ММР-9 и 
ММР-2, създават отвори в стените на кръвоносните 
съдове и разграждайки ИКМ дават възможност на 
ендотелните клетки да се придвижат към мястото на 
ангиогенния стимул – тумора. Пролифериращите ен-
дотелни клетки след това се организират в нови капи-
лярни тръбички чрез промяна в подреждането на от-
говорните за прикрепването им мембранни белтъци. 
Накрая, по време на процес наречен анастомозиране, 
капиляри, произлизащи от артериолите и венулите се 
присъединяват, за да се осигури непрекъснат поток 
на кръв, който поддържа обмяната в туморните клет-
ки и дава възможност за метастазиране. 

Редица растежни фактори и цитокини могат да стиму-
лират ангиогенезата. Един от най-важните сред тях е 
съдовият ендотелен растежен фактор (VEGF), наречен 
още VPF (vascular permeability factor)  -  разтворим бел-
тък, който се секретира от повечето видове клетки, но 
с изключение на самите ендотелни клетки. Ендотелни-
те клетки обаче експресират рецептори за този расте-
жен фактор. Хипоксията е един от най-мощните ин-
дуктори на експресията на VEGF. Взаимодействието 
на VEGF с неговия рецептор отключва  каскада от съ-
бития в клетката, които благоприятстват оцеляването, 
пролиферацията и миграцията на ендотелните клетки 
и увеличава пропускливостта на съдовете. VEGF сти-
мулира експресията и на други молекули, участващи в 
процеса на ангиогенеза. 

Според наличните експериментални и клинични дан-
ни повечето човешки тумори не предизвикват анги-
огенеза и съществуват in situ без кръвоснабдяване в 
продължение на месеци и години, когато някои клет-
ки претърпяват промени и придобиват т.нар. “анги-
огенен фенотип” чрез процес, наречен “ангиогенно 
превключване” (angiogenic switch). За това допринася 
нарушеното равновесието между положителните и 
отрицателните регулатори на ангиогенезата. При нор-
мални условия дивият тип р53 усилва антиангиоген-
ните молекули и потиска ангиогенните, като по този 
начин потиска ангиогенезата. Когато р53 е инактиви-
ран, намалява експресията на тромбоспондина и се 
усилва експресията на HIF, в резултат на което ангио-
генезата се усилва. 

Освен HIF, VEGF и ММР, положителни регулатори на 
ангиогенезата са полученият от тромбоцити растежен 
фактор (PDGF), фибробластният растежен фактор 
(FGF), епидермалният растежен фактор (EGF), тран-
сформиращият растежен фактор (TGF), тумор некро-
тичният фактор (TNF), ангиопоетините и др.  

Ангиогенните инхибитори могат да бъдат ендогенни 
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(присъстват в организма) или синтетични (лекар-
ствени продукти). Ендогенни антиангиогенни инхи-
битори са интерферонът, тъканните инхибитори на 
ММР (TIMP),  ангиостатинът (потиска експресията на 
VEGF в туморите.), ендостатинът (повлиява върху ак-
тивностите на VEGF, потиска пролиферацията на ен-
дотелните клетки, ангиогенезата и туморния растеж), 
тромбоспондинът (дейността му се регулира от р53) и 
др. Интерлевкини съдържащи аминокиселиния мотив 
glu-leu-arg в NH2 края си (напр. IL-8) стимулират ан-
гиогенезата, докато тези, при които този могив липсва 
(напр. IL-4), я потискат. 

Получените в резултат от туморната неоангиогенеза 
кръвоносните съдове са анормални в почти всички ас-
пекти на своята структура и функция. Те са усукани, 
под формата на серпентина, разклоняват се неправил-
но и образуват хаотична мрежа в стромата. Хетероген-
ни са – наблюдават се различни субтипове кръвонос-
ни съдове - от  капиляри и “майчини съдове” (големи, 
с повишена пропускливост, тънкостенни, бедни на 
перицити) до гломерулоподобни съдови израстъци и 
съдови малформации. Диаметърът на съдовете също е 
различен, защото стените им се притискат от туморни 
или стромални клетки: някои съдове са прекалено го-
леми, други са по-незрели и малки, а в някои области  
съдовете напълно липсват. В стените на съдовете също 
се наблюдават редица структурни аномалии, включи-
телно големи пространства между ендотелните клет-
ки, дефекти в покритието и функцията на перицитите, 
прекъсната или липсваща базална мембрана, наличие 
на про-ангиогенни молекули (като VEGF). Тези факто-
ри допринасят за повишената пропускливост на стени-
те на туморните кръвоносни съдове, преки последици 
на което са забавяне на скоростта на кръвния поток 
и увеличено изтичане на плазмените макромолекули 
(например фибриноген), водещо до високо онкотично 
налягане в интерстициума. В резултат на това: 

Възниква враждебна туморна микросреда, характери-
зираща се с хипоксия, ниско рН и високо налягане на 
интерстициалната течност, което води до селекция на 
по-агресивни клонове туморни клетки;

• Улеснява се разпространението на туморните клет-
кти – те по-лесно навлизат в тези анормални съдо-
ве (с повишена проницаемост); 

•   Отклонения в туморните съдове могат също да 
попречат и на функцията на имунните клетки в ту-
мори, както и за транспортиране и / или разпреде-
ление на химиотерапевтиците и кислорода;

• Ненормалните туморните съдове може да доведат 
до възникване на устойчиви към лъче - и химиоте-
рапия клонове туморни клетки. 

В допълнение, усилвайки хипоксията, тези несъвър-
шени кръвоносни съдове стимулират производство-
то на ангиогенни фактори от раковите и от стро-
малните клетки, които на свой ред отново стимули-
рат производството на нови непълноценни кръво-
носни съдове. По този начин се получава своеобразен 

омагьосан кръг, който е сериозно предизвикателство 
пред създаването и използването на инхибитори на 
неоангиогенезата. Пример за успешна анти-анти-
ангиогенна терапия е Bevacizumab (Avastin) – хума-
низирано анти-VEGF моноклонално антитяло, одо-
брено за приложение в клиничната онкология през 
февруари 2004 г. от Американската агенция за храни 
и лекарства (FDA)  и януари 2005 г. от Европейската 
регулаторна система за лекарства (ЕМА).  Разрешен 
първоначално за употреба при метастатичен колоре-
ктален карцином, днес Avastin е част от терапията на 
редица злокачествени заболявания, включително на 
белия дроб, млечната жлеза, бъбрека, яйчника, мозъ-
ка; прилага се и при свързаната с напредване на въз-
растта дегенерация на макулата. 

С важно значение за наномедицината и наноонколо-
гията е т.нар. «ефект на повишена пропускливост и 
задържане» (ЕППЗ). Той е открит през 1980-те годи-
ни от Hiroshi Maeda и неговите сътрудници, които 
установяват, че конюгиран с поли- стирен -ко- мале-
инова киселина неокарзиностатин (продуциран от 
Streptomyces macromomyceticus антибиотик с антиту-
морно действие) се натрупва в много по-голяма степен 
в злокачествено трансформираните тъкани в сравне-
ние със здравите. Поради повишената пропускливост 
на новообразуваните в тумора непълноценни кръво-
носни съдове, макромолекулите напускат кръвния ток 
именно в тези области, но не и в нормалните тъкани 
с пълноценна съдова мрежа. Липсата на ефективен 
лимфен дренаж   допринася за задържането на коло-
идни частици или макромолекули (с молекулна маса 
> 50 кDa) в туморния интерстициум (в продължение 
на дни). За да могат системите за насочена доставка на 
лекарства да се възползват от ЕППЗ,  размерите на на-
ночастиците трябва да бъдат в тесни граници – обик-
новено от 10 до 100 nm. Частици, чиито размери са под 
10 nm, се елиминират бързо през бъбреците или чрез 
екстравазация, докато по-големите частици (~ 100-200 
nm) се фагоцитират от клетките на ретикуло-ендотел-
ната система (Александрова и сътр. 2013; Maeda, 2010).  

6. Притежават умението да се разпространяват в ор-
ганизма (да метастазират).

Метастазирането е основната причина за настъпване 
на смърт при онкологичните заболявания. Етапите на 
метастазирането включват: Откъсване от първична-
та туморна маса; Преминаване през извънклетъчния 
матрикс; Интравазация; Оцеляване в циркулиращата 
кръв и достигане до далечни тъкани и органи; Екстра-
вазиране; Мезенхимно-епителен преход; Установява-
не на новото   място (Колонизиране); Образуване на 
микрометастази, а в някои случаи и на изявени вто-
рични тумори. 

Ключова роля за дисеминирането на раковите клетки 
играе т.нар. епително-мезенхимен преход (Epithelial–
mesenchymal transition, ЕМТ) (Wick, 2017; Huang, Zong, 
2017). ЕМТ нормално протича по време на органоге-
незата и зарастването на раните, но играе важна роля 
и при разпространението на раковите клетки – води 
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до нарастване на техния миграционен и инвазивен 
потенциал. В протичането му взимат участие редица 
транскрипционни фактори, като SNIL, TWIST, ZEB1, 
ZEB2, SLUG, BMI-1 и др. По време на ЕМП карцином-
ните клетки губят своя епителен фенотип (полярност, 
липса на способност за придвиждаве) и придобиват 
мезенхимни характеристики (липса на полярност, 
способност да се придвижват, инвазивността им се по-
вишава). Осъществяването му е свързано с т.нар. „ка-
дхериново превключване”    (Сadherin switch) – клет-
ките губят способността за експресия на кадхерин Е и  
започват да експресират кадхерин N. E-кадхерините са 
адхезионни молекули които отговарят за контактите 
между епителните клетки, докато N-кадхерините имат 
по-висок афинитет към стромалните клетки. Tова по-
мага на туморните клетки да мигрират през екстраце-
луларния матрикс към заобикалящата ги строма.

По-късно, след екстравазацията, тези клетки претър-
пяват обратен мезенхимно-епителен преход (МЕП), 
което осигурява висока пролиферативна активност и 
позволява образуването на вторични тумори с морфо-
логия, която прилича на първичния тумор (Това става 
по време на колонизацията). Изключително малко се 
знае за факторите, които контролират баланса между 
ЕМТ и МЕТ при метастазирането.

Първата стъпка в процеса на дисеминиране е канди-
дат-метастазиращите клетки да се откъснат от пър-
вичния тумор (преодоляване на адхезията) и да раз-
градят извънклетъчния матрикс - безклетъчна трииз-
мерна мрежа, съставена от колагени (основно колаген 
тип IV), протеогликани/глюкозаминогликани, елас-
тин, фибронектин, ламинини и други гликопротеини. 

Преодоляване на адхезията

Епителните клетки обикновено са прикрепени една 
към друга чрез различни видове контакти, включител-
но плътни контакти, десмозоми, адхезионни молекули. 
Започването на метастатичния процес изисква разру-
шаване на междуклетъчните контакти, които поддър-
жат клетките на “правилното” им място в епитела. В 
раковите клетки се наблюдават множество промени в 
експресията на адхезионните молекули.   Важно значе-
ние за клетъчната адхезия има E-кадхеринът.  

E-кадхеринът е тумор супресорен ген (честа мишена 
на генетични и/или епигенетични изменения, в ре-
зултат на които губи функцията си), който взаимо-
действа с бета-катенина - протоонкоген, разположен 
от вътрешната страна на цитоплазмената мембрана. 
Загубата на E-кадхерина освобождава бета-катенина 
от клетъчната мембрана и той се насочва към ядрото, 
където активира транскрипционни фактори, участ-
ващи в стимулирането на клетъчната пролиферация. 
По този начин Е-кадхеринът осигурява връзка между 
клетъчната адхезия и клетъчната пролиферация.   По 
време на епително-мезенхимния преход Е-кадхеринът 
се замества от N-кадхерин, което помага на метаста-
зиращите туморни клетки да се откъднат от първич-
ния тумор и да се придвижат през извънклетъчния 
матрикс. 

Участие в процеса на преодоляване на адхезията взи-
мат и други молекули, специално внимание сред кои-
то заслужават интегрините. Промените в експресията 
им оказват влияние върху способността на раковите 
клетки да се адаптират към промените в микросреда-
та, което е важна предпоставка за успешна миграция. 
Интегрините са   разположени на повърхността на 
клетката рецептори, които изпълняват две функции 
- сигнална и адхезионна. Сред лигандите им са фи-
бронектинът, витронектинът, колагенът и ламининът. 
Интегрините са хетеродимерни белтъци, съдържащи 
две отделни вериги, α (алфа) и β (Бета), чиято моле-
кулната маса варира между 90 и 160 kDa. Чрез различ-
ни комбинации на алфа и бета субединици, могат да 
бъдат образувани около 24 уникални интегрина. Инте-
грини свързват екстрацелуларния матрикс с вътрекле-
тъчния цитоскелет, което гарантира, че клетката ще се 
придържа плътно към ИКМ и няма да бъде “преместе-
на” при неговите движения. Интегрините позволяват 
на метастазиращите ракови клетки да се откъснат от 
“родния” ИКМ и да търсят нови точки за прикрепва-
не към компоненти на ИКМ, както и към клетки, по-
криващи лимфни и кръвоносни съдове. Установени са 
различия в експресията на интегрините при доброка-
чествени и злокачествени туморни клетки.

Преминаване през извънклетъчния матрикс

Инвазивните ракови клетки показват повишена екс-
пресия на много ензими, участващи в разграждането 
на компонентите на ИКМ, както и намалена експре-
сия на техните регулатори. По този начин физически 
се проправя път на раковите клетки и се улеснява 
разпространението им. Едни от най-важните учас-
тници в този процес са матриксните металопротеина-
зи (ММР),  както и серин/серинови протеази и т.нар. 
АDAM (a disintegrin and metalloproteinase) и ADAMTS 
(a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin 
motifs) ензими (Kessenbrocket al., 2010; Jabłońska-
Trypuć et al., 2016).

Навлизане в кръвоносните съдове 

Интравазацията на туморните клетки се осъществява 
благодарение на повишената проницаемост на образу-
ваните в хода на неоангиогенезата непълноценни кръ-
воносни съдове. Процесът се подпомага и от действи-
ето на матриксинте металопротеинази.

Оцеляване в циркулиращата кръв и разпростране-
ние до далечни тъкани и органи

При разпространението си в циркулиращата кръв ра-
ковите клетки се изправят пред множество предизви-
кателства. Най-важните сред тях са: 1) кръвният ток 
- смята се, че скоростта на кръвта в централната част 
на кръвоносните съдове е достатъчна, за да предизви-
ка гибелта на туморните клетки; 2) Веднъж напуснали 
първичния тумор и прекъснали връзката си с ИКМ, 
туморните клетки подлежат на смърт чрез апоптоза - 
т.нар. „anoikis“ (Gilmore, 2005); 3) Факторите на имун-
ната система. Експресията на различни тирозин кина-
зи, анти-апоптотични молекули, инвазивни сигнални 
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компоненти, както и различни механизми за изплъз-
ване от имунния отговор подпомагат оцеляването и 
успешното разпространение на туморните клетки. 

Дълго време е било прието е, че раковите клетки се 
придвижват поединично в кръвта. Според последни-
те изследвания те най-често се движат под формата 
на клъстери или колонии. Едно от първите събития, 
които се случват след навлизането на раковите клетки 
в кръвта, е те да образуват „партньорски агрегати” с 
други клетки, включително тромбоцити. Биологични-
ят смисъл на това явление не е напърно изяснен, но 
такова „колективно” придвижване има редица пре-
димства: забавя скоростта на движение, осигурява 
някаква защита; прави възможно филтрирането им в 
следващата капилярна мрежа, до която достигнат; уле-
снява екстравазацията. 

Тромбоспондин-1 (TSP1) улеснява адхезията между 
циркулиращите туморни клетки, тромбоцитите и ен-
дотелните клетки. Получените агрегати предизвикват 
запушване на съда. В резултат, ендотелните клетки 
се отдръпват, “оголвайки” базалната мембрана, като 
по този начин предоставят на туморните клетки въз-
можност да се прикрепят към изложените за достъп 
подлежащи белтъци. Известно е, че TSP1 проявава и 
антитуморна активност - потиска неоангиогенезата 
и подпомага антитуморния отговор на имунната сис-
тема, като стимулира експресията на инхибитора на 
плазминогеновия активатор 1 (PAI-1 – белтък, който 
е важен за миграцията на имунните клетки), привлича 
макрофагите и усилва цитотоксичната им активност 
по отношение на раковите клетки. Засега не е напъл-
но изяснено защо и кога TSP1 проявява антитуморно 
действие и кога подпомага метастазирането.

Наред с метастазирането, венозният тромбоемболи-
зъм (ВТЕ) е сред основните причини за настъпване на 
смърт при ракови заболявания. Способността на ра-
ковите клетки да предизвикват образуването на кле-
тъчни агрегати, които могат да се закрепят за ендоте-
ла, естестевено поражда въпроса възможно ли е тези 
агрегати да допринесат за възникване на ВТЕ.   Нещо 
повече, целта на редица проучвания е да бъде намерен  
неинвазивен метод, с чиято помощ да бъдат иденти-
фицирани хората в риск от ВТЕ (особено тези, които 
които не са на антикоагулантна терапия). 

Излизане от кръвоносните съдове

Адхезионни молекули, които подпомагат закрепване-
то на клетките към стените на капилярите играят из-
ключително важна роля в процеса на екстравазация-
та. Сред тях са членовете на семейството на имуног-
лобулинови супергени  - ICAM-1, ICAM-22, VECAM 
и РЕСАМ. Те са свръхекспресирани върху   активи-
рани ендотелни клетки и могат да взаимодействат с 
интегрини на левкоцити или циркулиращи туморни 
клетки, с което улесняват екстравазацията им. Инте-
рес представлява адхезионната молекула CD44, коя-
то обикновено присъства на повърхността на епи-
телни клетки и лимфоцити.  В двата клетъчни типа 

обаче, CD44 се експресира в резултат от два различни 
варианта на изрязване и съшиване на иРНК – т.нар. 
алтернативен сплайсинг, при който се съчетават по 
различен начин кодиращите участъци (екзоните) на 
един и същи ген. Циркулиращите карциномни клет-
ки (които по същество са злокачествено трансфор-
мирани епителни клеки) превключват от „епителен“ 
към  “хематопоетичен“ тип сплайсинг при образува-
нето на CD44. Тази промяна благоприятства тяхното 
разпространение, тъй като им дава възможност да 
се „възползват” от способността на лимфоцитите да 
осъществяват диапедеза (дължаща се на характерния 
за лимфоцитите вариант на CD44) при изпълнението 
на техните биологични функции. 

Установяване на раковите клетки на новото място 
(Колонизиране)

Установяването на раковите клетки на новото място   
и образуването на микрометастази, а в някои случаи 
и на изявени вторични тумори е последният етап от 
метастазирането. Този процес започва с протичането 
на мезенхимно-епителен преход.

При навлизането си в друг орган / друга тъкан ракови-
те клетки се сблъскват с различна микросреда, в която 
те трябва оцелеят, да се развиват, и в крайна сметка да 
се размножат по същия начин, както и в първичиния 
тумор, от който идват. Тази нова среда често се нарича 
„метастатична ниша“.  В някои случаи раковите клетки 
започват да се делят интензивно веднага след достига-
нето на метастатичната ниша, в други случаи обаче те 
“заспиват” - такива неактивни клетки се наричат “ми-
крометастази”. Тези малки групи от клетки може да 
останат в “застой” на новото място в продължение на 
години, без да причинят никакви проблеми („спящи 
ракови клетки”). Все още няма отговор на въпроса коя 
е причината за тези два различни стила на поведение 
на раковите клетки в метастатичната ниша: активна 
пролиферация или покой. 

По-доброто разбиране на “метастатичната ниша” и 
събитията, които се случват в нея може да предложат 
нови стратегии за потискане на растежа на метаста-
зиралите клетки. Това е една от най-интензивните об-
ласти на проучвания в експерименталната онкология. 

Спящи ракови клетки

Понятието „спящи ракови клетки” (“Dormancy”) е 
въведено от австралийския патолог Rupert Willis, но 
общоприета дефиниция липсва. Най-често то се опре-
деля като липса на пролиферация; блокиране на кле-
тъчния цикъл, водещо до удължена фаза G0;  времен-
но потискане на митозата. Това състояние на покой е 
резултат от намалени митогенни сигнали, за установя-
ването му е  важна ролята на микросредата,  включва и 
автофагия. Последната подпомага оцеляването на спя-
щите ракови клетки, като им осигурява хранителни 
вещества от  тумор-асоциираните стромални клетки.

Разпознати са някои от факторите, осигуряващи бла-
гоприятни условия за установяване на състояние на 
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покой (GAS6, BMP4, BMP7, TGF-β2 и др.), както и за 
излизане от него (VCAM-1, периостин, увеличена 
плътност на колаген тип I   в екстрацелуларния ма-
трикс и др.). Предполага се, че от особена важност са 
два сигнални пътя: p38 mitogen activated protein kinase 
(MAPK) и Extracellular signal regulated kinase (ERK), и 
по-точно съотношението между тях - ERK/p38. Има 
данни, че високо ниво ниво на това съотношение е 
характерно е за метастатичните лезии, докато ниското 
ниво се свързва със състоянието на покой. 

Предпочитани за метастазиране органи и тъкани

Налице е тенденция туморите да метастазират в оп-
ределени области. До този извод за първи път стига 
Stephen Paget през 1889 г. въз основа на наблюденията 
си от аутопсии на над 700 жени, починали от метас-
татичен рак на гърдата. Той формулира хипотезата за 
„семето и почвата“, според която специфичните рако-
ви клетки („Семето”) имат афинитет към определени 
тъкани и органи („Почвата”). Например, клетките от 
рак  на гърдата имат физиологична нужда от калций и 
затова селективно се разпростряват в костите.

Днес знаем, че разпространението на метастазите зави-
си от  вида и мястото на първичния тумор; анатомич-
ните особености на оттичането на  лимфата и кръвта 
от мястото, където е разположен туморът; особено-
стите в обмяната на раковите клетки (Милев, 2012). 
Дисеминирането на раковите клетки се осъществява 
предимно по лимфен и кръвен път, но в някои случаи 
може да стане по интракавитарен път (имплантацион-
ните метастази  по перитонеума, плеврите и перикар-
да), както и по каналикуларен път (имплантационните 
метастази в уретера и  в лигавицата на пикочния ме-
хур при преходноклетъчен карцином на бъбречното 
легенче).  Като цяло раковите клетки са склонни да се 
насочват към: а) обилно кръвоснабдени органи (като 
черен дроб или бял дроб), което ще им осигури богат 
приток на кислород, хранителни вещества и растежни 
фактори; б) органи, които са изолирани от имунната 
система чрез физиологична бариера (мозък).

Ракът на млечната жлеза метастазира най-често в кос-
тите и черния дроб, и по-рядко в белия дроб и мозъка. 
При една от неговите форми (Тройно негативният рак 
на гърдата) се наблюдава обратната тенденция – клет-
ките метастазират най-често в мозъка и белия дроб, 
по-рядко в костите и черния дроб.  В мозъка най-често 
метастазират ракът на белия дроб, ракът на гърдата, 
меланомът, бъбречния карцином и др.

Метастазирането на мултиформен глиобластом (МФГ) 
извън централната нервна система е изключително 
рядко (в 0,4% до 2.3% от случаите, почти изключител-
но само в млади хора под 18 г.), като предпочитаните 
места са регионалните лимфни възли, белите дробове 
и плеврата, костите (прешлените) и черният дроб. За 
първи път екстракраниални метастази при това за-
боляване са описани през 1928 г. Днес със сигурност 
знаем, че глиобластомните клетки могат да се разпрос-
траняват не само посредством цереброспиналната 

течност, но и чрез кръвоносни и лимфни съдове. Му-
лтиформеният глиобластом е най-добре васкуларизи-
раният тумор при човека, прогресията му се свързва 
с промени в проницаемостта на кръвно-мозъчната 
бариера, което е първото условие за интравазация на 
туморните клетки. Три са основните причини, поради 
които честотата на регистрираните случаи на разпрос-
транение на МФГ извън ЦНС е ниска - бързото раз-
витие на болестта; липсата (в миналото) на адекватна 
апаратура за образна диагностика;   предполага се, че 
оцеляването и  пролиферацията на напусналите ЦНС 
глиобластомни клетки са потиснати от периферната 
имунна система на пациента, с която те до този момент 
не са били в контакт. Когато имунният отговор е сери-
озно компрометиран и има достатъчно време,  вторич-
ните тумори се развиват. Това схващане се подкрепя 
от откриването на екстракраниални глиобластоми при 
реципиенти на трансплантирани органи, взети от до-
нори с мултиформен глиобластом (Jimsheleishvili et al., 
2014). Очаква се с подобряването на терапевтичните 
възможности и удължаването на преживяемостта на 
пациентите с МГБ, те да бъдат изложени на повишен 
риск от развитие на  метастази извън ЦНС. 

Кога започва метастазирането

В търсене на отговора на този въпрос Friberg и 
Mattson анализират данните, получени при ради-
ографско изследване на 2000 пациенти с някои от 
най-често срещаните при хората ракови заболявания 
(анализирани са данните от > 6000 изследвания). По-
лучените резултати са обобщени в публикувана през 
1997 г. обзорна статия – те показват, че по времето, 
когато е диагностициран първичният тумор, в 75% 
от случаите раковите клетки вече са дисеминирани 
(Friberg, Mattson, 1997). 

Разпространението на раковите клетки става още в 
ранните етапи от развитието на първичния тумор. 
Получени са доказателства, че метастатичната ниша 
започва да се образува още по-рано - преди раковите 
клетки да са започнали да се разпространяват.   Така 
например, с помощта на миши модел на рак на млеч-
ната жлеза е установено, че преди „пристигането” 
на метастазиращите туморни клетки в белия дроб, 
в него значително се увеличава количеството на Gr-
1+CD11b+ миелоидните клетки. Това на свой ред води 
до намалена секреция на интерферон-гама и повише-
на продукция на провъзпалителните цитокини. На-
раства и активността на ММР-9, което има за резултат 
ремоделиране на стените на кръвоносните съдове.  

Всички туморни клетки ли имат равен шанс да ме-
тастазират? 

Най-вероятно отговорът на този въпрос е отрица-
телен. Процесът на метастазиране е изключително 
неефективен и само малка част от раковите клетки (1 
на 100 000 до 1 на 1 милион) успяват да го осъщест-
вят. Голяма част от раковите клетки загиват в кръво-
обръщението поради факторите на имунната система 
и движението на кръвния ток. Предполага се, че ме-
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тастазирането е присъщо само на раковите стволови 
клетки (РСК) - и то не на всички ракови стволови клет-
ки, а само на циркулиращите ракови стволови клетки 
(ЦРСК). За тези клетки се знае изключително малко. 
И двата вида клетки оказват голямо влияние върху 
фенотипа на тумора, определят чувствителността към 
терапия и прогнозата на заболяването. 

Ракови стволови клетки

Идеята, че стволовите клетки играят важна роля в 
етиологията и патогенезата на раковите заболява-
ния е изказана за пръв път преди близо 150 години.  
През 1875 г. Конхейм предлага първата хипотеза за 
съществуването на ракови стволови клетки, наричана 
още „embryonal-rest theory“, която предполага нали-
чието на остатъци от ембрионално-подобни ракови 
клетки в тъканите на възрастните организми, които 
по-нататък по неспонтанен начин може да се разви-
ят в тумор (Cohneim, 1875). През последните 15-20 
години раковите стволови клетки (РСК) са обект на 
изключително интензивни проучвания (Franco et al., 
2016; Barbato et al., 2019).

Раковите стволови клетки са малка част от изгражда-
щите туморното образувание клетки (< 5%). Те при-
личат по редица показатели на нормалните стволови 
клетки: имат способност да се самовъзстановяват и да 
пролиферират, ползват редица общи сигнални пъти-
ща и експресират някои от характерните за стволовите 
клетки маркери. За разлика от нормалните стволови 
клетки обаче, РСК са туморогенни и при транспланти-
ране в подходящи гостоприемници предизвикват ту-
морен растеж. РСК са продукт и на въздействието на 
туморната микросреда, която повлиява техните агре-
сивност, метастатична активност, лекарствена устой-
чивост. Тези клетки винаги да бъдат разглеждани в 
контекста на тяхното местообитание (ниша).

Наличието на РСК е доказано най-напред при миело-
ми и левкемии. Ракови клетки със стволови характе-
ристики за първи път са получени и характеризира-
ни през 1994 г. от John Dick и неговите сътрудници. 
Те изолират различни клонове левкемични клетки и   
идентифицират стволови клетки в проби от пациен-
ти с остра миелоидна левкемия – това са CD34+CD38 
клетки, които са много малка част от общата кле-
тъчна популация, но точно те могат да бъдат успеш-
но трансплантирани от човек на имунодефицитни 
SCID мишки (Lepidot et al., 1994). През 2003 г. гру-
пата на Al Hajj изучава първични тумори от рак на 
гърдата при човек и определят клетките с фенотип 
CF44+CD24dim- като функционални стволови клет-
ки. С това показват, че ракови стволови клетки се 
съдържат и в солидните тумори. По-късно съществу-
ване на РСК е доказано при меланом, ретинобластом, 
мултиформен глиобластом, злокачествени новообра-
зувания в областта на млечната жлеза, черния дроб, 
простатата, белия дроб, гастроинтестиналния тракт 
и др. Смята се, че раковите стволови клетки доприна-
сят значително за хетерогенността и инвазивността 
на злокачествените новообразувания, за появата на 

рецидиви и далечни метастази, както и за устойчи-
востта към провежданата терапия. 

Характерните особености на раковите стволови клет-
ки включват: 1) Култивирани в суспензия образуват 
сферични 3D колонии; 2) Притежават специфичен 
профил и нива на експресия на повърхностни марке-
ри; 3) Проявяват повишена преживяемост при облъч-
ване и въздействие с химиотерапевтици; 4) Импланти-
рани в лабораторни животни предизвикват развитие 
на тумори. 

РСК експресират на повърхността си характерни 
маркери, които се използват за тяхната идентифи-
кация и при изолирането им от останалите клетки. 
Някои от най-често използваните маркери за тази 
цел са CD44, CD24, CD133, CD166, изоформа 1 на ал-
дехид дехидрогеназата (ALDH1), АТФ-свързващите 
касетани транспортни молекули, EPCAM, CXCR4, 
нестин, LRC. Нивата на експресия на много от тези 
маркери може значително да се промени под влияние 
на различни фактори:  средата, в която клетките са 
култивирани; различните условия на култивиране, 
трансплантиране в лабораторни животни. Нещо по-
вече, тяхната експресия не е свързана с функционал-
ния фенотип на РСК. 

Необходимо е да бъдат усъвършенствани методите за 
изолиране и характризиране на РСК. В момента на-
личните техники за изолиране на РСК се основават   
на 1-2 техни общи характеристики, което не може да 
“покрие” хегерогенността на тази популация. Нещо 
повече, общите черти на РСК са малко и варират меж-
ду отделните типове ракови образувания. През 2014 г. 
колективът на Miranda-Lorenzo съобщи за присъща на 
РСК в епителните тумори автофлуоресценция, дъл-
жаща се на натрупването на рибофлавин в свързани 
с мембраните цитоплазмени структури, съдържащи 
АТФ-зависимия преносител ABCG2 (Miranda-Lorenzo 
et al., 2014). Това откритие е изключително обещава-
що по отношение редица потенциални приложения: 
за проследяването на РСК в  реално време; за изоли-
рането им без използване на антитела и други мани-
пулации (така намаляват експерименталните грешки 
и артефакти); докато панели от повърхностни маркери 
са утвърдени само за някои видове неоплазии, то този 
нов маркер може да идентифицира РСК при много ти-
пове тумори, включително на панкреаса, гърдата, бе-
лия дроб, черния дроб и дебелото черво. 

Не е изяснен въпросът дали раковите стволови клет-
ки възникват от нормалните стволови клетки в резул-
тат на генетични и епигенетични промени и/или чрез 
редиференциация на соматични туморни клетки до 
стволоподобни клетки. Най-вероятно възникването 
им включва и двата механизма. По въпроса за про-
изхода на ЦРСК също няма единно мнение. Има две 
хипотези: 1) Циркулиращите, т.е. метастазиращите 
ракови стволови клетки ги има още в първичния ту-
мор – това са ракови стволови клетки с „допълнител-
ни характеристики”, които им позволяват да напуснат 
тумора, да оцелеят в кръвния ток и да метастазират; 2) 
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ЦРСК може да възникват и по-късно, от дисеминира-
ните туморни клетки – например от спящите ракови 
клетки, на отдалечено място, след като вече са избяга-
ли от първичния тумор.

От клинична гледна точка раковите стволови клетки 
са важни, защото са устойчиви на стандартните подхо-
ди за лечение в онкологичната практика – химиотера-
пията и лъчетерапията. Първичните тумори с по-сил-
но изразен стволовоклетъчен профил са свързани с 
по-висок риск от метастазиране и лоша прогноза. 

7. Раковите клетки показват анормални метаболит-
ни пътища 

Ото Варбург (Otto Warburg, 1883-1970 г.) е първият 
учен, който показва, че туморните клетки притежават 
променен енергиен метаболизъм, разчитащ основно 
на гликолиза за добив на енергия (АТФ), дори при на-
личие на високо кислородно съдържание. Според него 
причината се крие в дисфункциите на митохондриите 
в туморните клетки. Днес този „ефект на Варбург“ се 
нарича „метаболитно препрограмиране“. Той осигуря-
ва биосинотетично предимство на туморните клетки, 
отклонявайки енергийния субстрат в реакции, водещи 
до производството на градивни елементи за активно 
делящите се ракови клетки (аминокиселини, липиди и 
нуклеотиди) (Koppenol et al., 2011; Zheng, 2012).

В Табл. 1 са обобщени основните характеристики на 
раковите клетки в сравнение с нормалните.

Рак и имунитет
Ролята на имунната система за възникването и про-
гресията на раковите заболявания е обект на интен-
зивни проучвания от дълги години.   Известно е, че 
при хора в състояние на имуносупресия (такива с 
HIV/AIDS и други имунни дефицити, транспланти-
рани) рискът от развитие на злокачествен процес 
значително се увеличава. Данните от медицинските 
регистри показват, че 10-30 % от смъртните случаи 
при трансплантирани пациенти са следствие на   на-
стъпили след присаждането на орган/и неоплазии, 
които най-често се дължат на активиране на латент-
ни онкогенни вируси (Милчев, 2007; Muller, Pawelec, 
2014; Geissler, 2015; Singh et al., 2017).

Многобройни ефекторни клетки на вродения и при-
добития имунен отговор участват в разпознаването 
и унищожаването на раковите клетки – процесът се 

нарича имунен надзор (immunosurveillance). В хода 
на туморогенезата / туморната прогресия възникват 
редица промени, възпрепятстващи нормалното осъ-
ществяване на този процес. Най-общо те могат да 
бъдат сведени до две групи: а) Селекция на ракови 
клетки с ниска имуногенност (Имуноселекция), кое-
то прави невъзможно разпознаването им от страна на 
имунната система; б) Потискане на имунната система 
(имуносупресия) - раковите клетки продуцират или 
стимулират продукцията на биологичноактивни мо-
лекули, които потискат имунния отговор и водят до 
развитие на своеобразна имунна толерантност към 
туморите. 

Раковите клетки използват различни механизми, чрез 
които „бягат“ от имунния отговор на организма: 

1. Не експресират имуногенни нео-антигени;

2. Не изявяват ко-стимулаторни молекули, необходи-
ми за активирането на T клетките; 

3. Липса или ниска експресия на MHC aнтигените; 

4. Количеството на туморните антигени може да е пре-
калено ниско и не може да предизвика имунен отговор 
(low dose tolerance) или да е прекалено високо поради 
бързата пролиферация на раковите клетки (high dose 
tolerance);

5. Индукция на имуносупресивни клетки - CD4+CD25+ 
FoxP3+ T регулаторни клетки, Gr1+CD11b+; M2 макро-
фаги;

6. Секреция на имуносупресивни молекули;

7. Могат да “излющят” антигените си и те да взаимо-
действат и да блокират антителата и T клетките, като 
не им позволяват да достигнат до туморните клетки; 

8. Промени в T-клетъчни сигнални трансдукцион-
ни молекули, напр. т.нар. cell death receptor signalling. 
Една от целите на експерименталната онкология е да 
намери подходи за повишаване на разпознаваемостта 
на туморните клетки от имунната система и за усил-
ване на антитуморния имунен отговор, допринасяйки 
по този начин за навлизането на имунотерапията в 
клиничната онкология. Нека припомним, че Нобело-
вата награда за физиология или медицина за 2018 г. 
беше връчена на Джеймс П. Алисън (James P. Allison) 
и Тасуку Хонджо (Tasuku Honjo) за „тяхното откритие 
на ракова терапия чрез инхибиране на отрицателна 
имунна регулация

Параметри Нормални соматични клетки Ракови клетки

Геном
Нормално функциониращи ДНК и гени. Притежават точно 
определен брой хромозоми, характерни за съответния вид 
организъм.

Притежават анормална ДНК или генни 
структури. Хромозомният набор може 
да не отговаря на видовия.

Енергетика ~ 70% от енергията се набавя от цикъла на Кребс, а 20% от 
гликолитичния обменен път. Енергията се добива в аеробни условия.

Ефект на Ото Варбург – раковите клетки 
използват гликолизата за синтез на АТФ

Растеж  Метаболизмът им е в норма и клетъчното делене е регулирано.
Свръхактивен метаболизм. Неконтролирано 
клетъчно делене, нормалните регулаторни 
механизми са нарушени.
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Лекарствена устойчивост на раковите 
клетки

Лекарствената устойчивост на раковите клетки може 
да се обуславя от различни фактори, сред които:

1) засилен синтез на прицелните ензими (напр. на де-
хидрофолатредуктазата при химиотерапия с метотре-
ксат); 2) повишени възможности за възстановяване на 
ДНК (при лечение с алкилиращи агенти); 3) неакти-
виране на лекарствата-предшественици (напр. цита-
рабинът не се фосфорилира); 4) типична множествена 
лекарствена устойчивост (MultiDrugResistance, MDR) 
– свързана със засилена експресия на мембранните 
транспортни белтъци PGP170 и PGP190) (съответно 
с молекулни маси 170 и 190 kDa), осъществяващи из-
веждането от клетката (ефлукса) на лекарства и дру-
ги ксенобиотици; 5) нетипична MDR – дължаща се на 
промени в топоизомерази I и II, глутатион-S-трансфе-
разите, увреждане на клетъчните сигнални пътища за 
регулация на апоптозата и др.

Способността на туморните клетки да се “адаптират” 
към цитотоксичните субстанции е един от водещите 
проблеми (наред с високата токсичност на тези проду-
кти) пред съвременната лекарствена терапия на рако-
вите заболявания. Според това къде се осъществяват, 
клетъчните механизми, обуславящи възникването на 
лекарствената устойчивост, могат да бъдат разделени 
основно в три групи – протичащи в цитоплазмената 
мембрана, цитоплазмата и ядрото. Към първата група 
се отнасят механизмите, засягащи трансмембранния 
транспорт на антираковите средства. Сред тях особе-
но място заема т. нар. Р170 гликопротеин (PGP), който 
се кодира от гена mdr1. PGP е АТФ-зависима мембран-
на ефлукс помпа, която “изхвърля” навън опасните за 
клетката вещества. Цитоплазмените механизми на ле-
карствената резистентност водят до повишаване кон-
центрацията на глутатиона в цитоплазмата, в резултат 
на което се наблюдава устойчивост към въздействието 

на алкилиращите агенти и лъчетерапията. Ядрените 
механизми обикновено са свързани с репаративните 
процеси в ДНК молекулите и може да се дължат на 
промени в нормалното функциониране на различни 
ензими. Например, повишената активност на дихи-
дрофолатредуктазата води до развитие на устойчи-
вост към метотрексата.

Извеждането на лекарствата от клетките с АТФ-за-
висима мембранна ефлукс помпа, персистирането на 
ракови стволови клетки, епително-мезенхимният пре-
ход и потискането на апоптозата в раковите клетки са 
основните причини за неуспеха на терапията. Претър-
пелите епително-мезенхимен преход туморни клетки 
придобиват свойства на РСК, а сред загубените епи-
телни характеристики може да бъдат и важни за тера-
пията прицелни молекули.     

Придобиването на лекарствена устойчивост се дължи 
на възникване на мутации, промени в генната екс-
пресия, алтернативен сплайсинг, посттранслацион-
ни модификации на белтъците и др. (Du, Shin, 2016; 
Aleksakhina et al., 2019).

Смята се, че устойчивостта на туморните клетки към 
провежданата химиотерапия може да се наблюдава 
още в самото начало на лечението, да се развие в хода на 
терапията или да се прояви при започване на повтор-
но третиране (Di Nicolantonio et al., 2005). Множество 
проучвания показват, че дори в туморите на пациенти, 
които все още не са подлагани на лекарствена терапия, 
вече има малка популация от клетки, които са способ-
ни да преживеят терапевтичния натиск и да улеснят 
развитието на болестта (Aleksakhina et al., 2019). Di 
Nicolantonio и сътр. (2005) доказват свръхекспресия 
на обуславящи устойчивост гени и потискане експре-
сията на прицелни гени при човешки солидни тумори 
няколко дена след началото на лекарственото лечение.  
Според Goldie  и Coldman (1979) спонтанни мутации 
по време на развитието на тумора са отговорни за въз-
никването на резистентни клетки още преди прила-

Репаративни про-
цеси в клетката

При  увреждане в ДНК се инициира ДНК репарация, при 
невъзможност тя да бъде осъществена клетката се подлага на 
апоптоза. Ключова роля изпълняват генът p53 и неговият продукт.

P53 често е неaктивен и клетките с дефекти в 
ДНК не могат да бъдат подложени на апоптоза 

 

Разпространение Благодарение на адхезионната си способност, телесните клетки 
остават на принадлежащите им места.

Понижена адхезионна способост и могат да се 
придвижат чрез лимфния/кръвния ток, 
водейки до възникване на туморни 
образувания 
(метастази) извън първичния тумор

Диференциация Соматичните клетки имат способността да се диференцират. Степента им на диференциация е нарушена в 
една или в друга степен.

Имунен отговор
Имунната система идентифицира и елиминира увредените (от 
различни фактори) клетки. Раковите клетки избягват имунния отговор 

чрез различни механизми.

Клетъчна смърт

Нормалните клетки имат определена продължитеност на живота 
(определен брой деления, през които преминават), свързана с 
дължината на теломерните участъци. Когато теломерите станат 
прекалено къси, клетката умира чрез апоптоза.

Притежават ензима теломераза,  който 
възстановява дължината на теломерите при 
всяко делене, което прави тези клетки 
практически безсмъртни, с неограничен 
потенциал за делене.

Табл. 1 . Основни характеристики на ракови и нормални соматични клетки
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гането на цитотоксични вещества, които на свой ред 
играят ролята на селектиращ фактор, унищожавайки 
чувствителните клетки (Goldie, Coldman, 1979, 1985). 
Тези виждания доведоха до създаването на концеп-
цията за алтернативната, т. нар. noncrossresistant, хи-
миотерапия. Авторите предлагат два подхода за подо-
бряване лечението на раковите заболявания. Първият 
е третирането да започне в колкото се може по-ранен 
стадий, докато туморното образувание е все още с 
малки размери. Вторият подход е свързан с  използва-
нето на комбинирана химиотерпаия - предполага се, 
че в този случай отделните субпопулации клетки ще 
се повлияят поне от един от използваните антитумор-
ни препарати. От особено значение е и дозата на ан-
титуморните препарати – ниските дози предизвикват 
по-слабо изразени странични ефекти, но повишават 
риска от възникване и селектиране на устойчиви кло-
нове. Ето защо Goldie и Coldman (1979) препоръчват 
прилагането на (разумно) високи дози химиотерапев-
тици на (разумно)  кратки интервали. 

Т.нар. АТФ-свързващи касетни белтъци (ATP-bomding 
cassette, ABC) са най-голямата суперфамилия белтъ-
ци-преносители при всички организми – както про-
кариоти, така и еукариоти. При хората към момента 
са познати 49 АВС гена, класифицирани в 7 различни 
семейства (означени от A до G) в зависимост от  ами-
нокиселинната им последователност и белтъчните им 
домени: ABCA (13 представители), ABCB (11 предста-
вители), ABCC (11 представители), ABCD (4 предста-
вители), ABCE (1 представител), ABCF (3 представите-
ли), ABCG (5 представители). Те са отговорни не само 
за развитието на лекарствена устойчивост, но изпъл-
няват и редица други важни функции в организма.  

До момента са идентифицирани 12 АВС молеку-
ли-преносители, отговорни за „изпомпването“ на ле-
карствени препарати от клетката при човек. Основ-
на роля обаче изпълняват три от тях: ABCB1 (PGP), 
ABCC1 (MRP) и ABCG2 (BCRP). Субстрати на тези 
три MDR молекули са не само антитуморни препа-
рати, но и антивирусни и антибакетриални средства, 
антиепилептици, антидепресанти, противопаразитни 
и противогъбни агенти. 

Експерсията на ефлуксни преносители се   наблюдава 
в много органи, като мозък (тук те са част от кръв-
но-мозъчната бариера), надбъбрек, плацента, бял 
дроб. Най-висока е експресията им в червата, черния 
дроб и бъбреците, като по този начин те възпрепят-
стват навлизането на токсични субстанции, включи-
телно лекарства, в организма, намаляват тяхната био-
наличност и променят фармакокинетиката им. Кост-
номозъчните клетки не експресират или експресират 
в съвсем слаба степен PGP. Това, както и високата про-
лиферативна активност на тези клетки, са основните 
причини за един от най-често срещаните странични 
ефекти на противотуморната терапия – миелосупре-
сията. Осигуряване на активно експресиращ се PGP 
в костномозъчни клетки на пациенти, на които пред-

стои продължителна химиотерапия, както и на пред-
назначени за трансплантации при хора с онкологични 
заболявания костномозъчни клетки, е сред разработ-
ваните стратегии за генна терапия на рака. 

Мутации в АВС гените причиняват различни гене-
тични смущения, които се унаследяват по рецесивен 
механизъм – цистична фиброза, неврологични раз-
стройства, дегенерация на ретината, дефекти в транс-
порта на холестерола / жлъчния сок, анемия.

Днес се приема, че за устойчивостта към химиотера-
пия „отговорност” носят основно раковите стволови 
клетки (РСК). Известно е, че те експресират във висо-
ка степен АТФ-свързани касетни транспортерни моле-
кули (ATP binding cassette transporters). Ето защо ра-
ковите стволови клетки оцеляват след провеждането 
на стандартна химиотерапия, която убива голяма част 
от туморните клетки, след което пролиферират и „въз-
становяват” тумора. Така РСК (макар и малко на брой) 
могат за доведат до поява на рецидиви, понякога доста 
години след „успешното“ лекуване на първичния ту-
мор (Prieto-Vila et al., 2017. Всичко това налага търсене 
на агенти / подходи, които да атакуват предимно  РСК, 
а не само «редовите» ракови клетки.

Невъзможността на голяма част от противораковите 
лекарствени средства да преодолеят съшествуващи-
те физиологични бариери (напр. кръвномозъчната 
бариера) също значително затруднява повлияването 
на някои злокачествени новообразувания (например 
първични и вторични мозъчни тумори). Обещаващ 
подход за преодоляване на това предизвикателство е 
използване на т. нар. системи за насочена доставка на 
лекарства (наномедицина, наноонкология) (Алексан-
дрова и сътр., 2013).  

Прилагането на комбинирана или последователна те-
рапия с лекарствени продукти с различен механизъм 
на действие, т.нар. адаптивна терапия, както и локал-
на аблация на характеризиращото се с лекарствена 
устойчивост новообразувание, могат да помогнат за 
удължаване на времето до прогресия на заболяване-
то. Адаптивната терапия е създадена въз основа на 
прецизно математическо моделиране и се прилага 
при липса на други терапевтични възможности.  При 
нея лечението е динамично във времето. Целта е да 
се намали размерат на популацията от чувствителни 
туморни клетки, като по този начин се намалява кон-
куренцията на устойчивите клетки. Приемът на лекар-
ство се прекратява преди чувствителните клетки да са 
напълно изчерпани, за да се позволи тяхното възста-
новяване -  чувствителните клетки потискат растежа 
на устойчивите. Успехът на адаптивната терапия се 
изразява в 1) контролирането (макар и да не може да 
ги елиминира) на раковите клетки основано на конку-
рентното предимство на чувствителните клетки спря-
мо резистентните; 2) „щадящата” употреба на лекар-
ствените продукти (Th omas et al., 2018; Aleksakhina et 
al., 2019).
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2018 за поведение при карцином на гърда
2.2.  Фамилна аденоматозна полипоза (ФАП)
2.2.1.  Рискови гени
2.2.2.  Корелации между фенотип и генотип
2.2.3.  Генетично различни типове полипоза
2.3.  Генетични основи на колоректалните 

карциноми
2.3.1.  Рискови генетични фактори за развитие на 

КРК при ФАП
2.3.2.  Наследствен не-полипозен КРК - Lynch 

синдром
2.3.2.1.  Рискови гени

2.3.2.2. Оценка на генетичен риск
2.3.2.3.  Генетична диагноза
2.4.  Редки генетични състояния
2.4.1.  Синдромът на Turcot
2.4.2.  Колоректален карцином при MYH-свързана 

полипоза
2.4.3. Колоректален рак при синдромът на 

ювенилната полипоза
2.4.4.  Синдром на Peutz-Jeghers
2.4.5.  Синдром на наследствената смесена полипоза 

(HMPS)
2.4.6.  Синдроми с PTEN хамартомни тумори 

(PHTS)
2.4.7.  Препоръки от Националния експертен борд 

за предиктивни биомаркери 2017
2.5.  Фамилен меланом
2.6.  Ксеродерма пигментозум
2.7.  Множествена ендокринна неоплазия
2.7.1.  Множествена ендокринна неоплазия тип 1 

(MEN1)
2.7.2.  Множествена ендокринна неоплазия тип 2 

(MEN2)
2.8.  Фамилен рак на простата
2.9.  Синдром на наследствен бъбречен карцином
2.9.1.  Von Hippel Lindau (VHL) синдром
2.9.2. Синдром на BIRT-HOGG-DUBE (BHD)
2.9.3. Наследствена лейомиоматоза и 

бъбречноклетъчен карцином  (HLRCC - He-
reditary Leiomyomatosis and Renal Cell Cancer)

2.9.4.   Наследствен параганглиом-феохромоцитом   
2.9.5.   Наследствен папиларен бъбречноклетъчен 

карцином

04ГЛАВА
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2.9.6.   Синдром на COWDEN
2.9.7.   Туберозна склероза
2.10.  Li-Fraumeni синдром
2.11.  Неврофиброматоза
2.11.1.  Неврофиброматоза тип 1 (NF1)
2.11.2.  Неврофиброматоза тип 2 (NF2)
2.11.3.  Шваноматоза (schwannomatosis)
2.12.  Наследствен белодробен карцином
2.12.  Белодробен карцином
2.13.  Наследствен дифузен рак на стомаха (HDGC)
2.13.2.  Фамилен интестинален стомашен карцином 

(FIGC).
2.13.3.  Стомашен аденокарцином и проксимална 

полипоза на стомаха (GAPPS)

1. Обща характеристика

Злокачествените заболявания са основна причина за 
смъртност на над 8 милиона болни годишно. Поста-
вянето на ранна диагноза е важно, за да се постигне 
ефективно лечение и представлява основна цел на 
генетичните изследвания. Водещи мутации в моле-
кулната патогенеза на туморите се диагностицират 
чрез ДНК секвениране на проби от различни тъкани 
– кръвни проби за доказване на герминативни му-
тации, туморни проби за анализиране на соматични 
мутации и определяне на генетичната характеристика 
на туморите, Т клетки – за определяне на нарушения 
в имунната система, плазма – с цел течна биопсия и 
проследяване прогресията на туморите.

Ракът не е едно заболяване. На клетъчно ниво той е 
генетична болест и се характеризира със значителна 
генетична хетерогенност в резултат на различен спек-
тър от геномни структурни нарушения, абнормна ген-
на експресия, хромозомна нестабилност, асоциирани с 
различен туморен фенотип. 

Генетични основи на рака

Благодарение на новите секвенционни технологии 
за цялостни геномни/екзомни анализи на туморни 
ДНКи и на експресионни изследвания на РНКи, по-
знанията за раковият геном се задълбочиха и разкриха 
динамична промяна на генните сигнатури в процеса 
на развитие на туморите. Анализирани са стотици-хи-
ляди туморни проби от над 30 различни типа карци-
номи и са установени геномни нарушения, епигеном-
ни модификации, абнормни профили на генна екс-
пресия. Данните са послужили за създаване на Раков 

геномен атлас, за изграждане на каталог на над 30,000 
варианти в различни бази данни, достъпни в интернет 
- TSGene, UNIPROT и DisGeNet. Броят на мутациите в 
туморните клетки може да варира от няколко десетки 
до стотици. Повечето туморни мутации са редки, не са 
характерни за определен тип рак и се натрупват в хода 
на туморната прогресия, затова се наричат съпътства-
щи „passenger“ мутации. Други гени имат нарушена 
функция в резултат на мутации, които са диагности-
цирани многократно и често в тумори от един и същи 
тип, затова те са определени като водещи “driver” ген-
ни мутации, които вероятно са причина за възникване 
и прогресия на туморите. Повечето водещи мутации 
са характерни за определен тумор, но има и такива, 
които не са специфични и асоциират с различни кар-
циноми, напр. мутации в тумор супресорен ген TP53. 

1.1.1 Типове водещи мутации

Различни геномни нарушения могат да играят роля 
на водещи туморни мутации, напр. малки делеции 
или инсерции, изместващи рамката на четене, еди-
нични нуклеотидни замени в консервативни райони 
или в интрони, водещи до нарушения на сплайсинга, 
хромозомни мутации – транслокации, специфични 
за определени туморни типове, променящи позици-
ята и структурата на специфични гени – BCR-ABL 
транслокация при хронична миелогенна левкемия, 
големи геномни аберации, водещи до загуба на функ-
ция или придобиване на нова функция, както и ген-
ни амплификации с многократна промяна в броя на 
генните копия.

Водещите мутации се подразделят на два типа. 

Водещи мутации със специфично действие върху 
клетката. Те нарушават клетъчния цикъл, клетъчната 
пролиферация, клетъчната диференциация, програ-
мираната клетъчна смърт – апоптозата. 

Мутации с по-глобално действие. Те повлияват екс-
пресията на много гени или нарушават транскри-
пцията чрез епигеномни промени или действат на 
пост-транслационно ниво на мРНК или засягат тре-
тичната организация на протеини. Много микроР-
НК, които регулират над 200 различни гени, вклю-
чително „водещи“ гени, могат да бъдат свръх-екс-
пресирани или подтиснати, в резултат на това при-
добиват онкогенен потенциал (Фиг. 1, Табл. 1, по 
Th ompson&Th ompson, 2016)

Фиг. 1 Нормални генетични пътища за контрол на нормалната тъканна хомеостаза
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Таблица 1. Типове „водещи“ мутации според тяхното действие

Гени със специфичен ефект върху клетъчната 
пролиферация/ преживяемост

Гени с глобален ефект върху генома 
или ДНК стабилност

• Регулатори на клетъчния цикъл

• Протеини в контролни пунктове на клетката

• Клетъчни сигнали за пролиферация

• Транскрипционни фактори

• Рецептори и тирозин-кинази в клетъчната мем-
брана

• Растежни фактори

• Вътреклетъчни серин-треонин кинази

• PI3 кинази

• G протеини и рецептори, свързани с G протеини

• mTOR сигнален път

• Диференциация и преживяемост на клетъчните 
линии

• транскрипционни фактори за протекция на 
специфични клетъчни линии

• Гени за изход от клетъчния цикъл в Go фаза  и 
апоптоза

• Геномна стабилност

• Сегрегация на хромозоми

• Геномни и генни мутации

• ДНК поправка

• Стабилност на теломерите

• Генна експресия

• Абнормни метаболити засягащи активността на 
множество гени/ генни продукти

• Генна експресия: епигенетични модификации на 
ДНК/хроматин

• ДНК метилиране и хипометилиране

• Метилиране, деметилиране и ацетилиране на хро-
матинови хистони

• Ремоделиране на нуклеозомата

• Достъп до хроматина

• Генна експресия: пост-транскрипционни промени

• Абнормен мРНК сплайсинг

• Микро РНК-и засягащи стабилността и трансла-
цията на мРНК

• Генна експресия: стабилност на протеина и оборот

Двата типа „водещи“ мутации допълнително се под-
разделят на две категории: протоонкогени и ту-
мор-супресорни гени

Онкогени. Протоонкогените са нормални гени в клет-
ките, които играят важна роля за клетъчния растеж, 
пролиферация или апоптоза. При активиращи мута-
ции (gain of function), те произвеждат функционален 
протеин със силно повишена активност и се превръ-
щат в онкогени. Механизмите за активиране на прото-
онкогените се определят от типа на мутацията: 

• Мутации в кодиращи райони на гена, в резултат на 
които се получава абнормен протеин (ензим) с по-
вишена функция или загуба на регулация.

• Мутации в регулаторни (промоторни) райони на 
гена, които водят до повишено съдържание на про-
теина.

• Хромозомна транслокация, в резултат на която се 
получава нов високо-експресиран хибриден проте-
ин (хронична левкемия).

• Генна амплификация, повишаваща значително съ-
държанието на протеина.

Примери на онкогени са: RAS, WNT, MYC, ERK, TRK, 
MYC

Онкогените могат да се подразделят според тяхната 
клетъчна функция (Таблица 2).
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Таблица 2. Функционално категоризиране на онкогените

Категория Примери Функция

Растежни фактори или 
митогени Sis Клетъчна пролиферация

Тирозин киназни 
рецептори

EGFR, PDGFR, VEGFR, 
HER2/neu

Сигнали за клетъчен 
растеж и диференциация

Цитоплазмени тирозин 
кинази

Src-фамилия, Syk-ZAP-70 
фамилия, и BTK фамилия от 
тирозин кинази, Abl ген при 

CML - Philadelphia хромозома

Активирани рецептори за 
клетъчна пролиферация, 

диференциация, миграция и 
преживяемост.

Цитоплазмени серин/
треонин кинази и техни 
регулаторни субединици

Raf киназа, и циклин-зависими 
кинази (чрез свръхекспресия).

Роля за развитие на органи, 
регулация на клетъчен цикъл, 

пролиферация, 
диференциация, клетъчна 
преживяемост и апоптоза

Регулатори на GTP-aзи Ras протеин
Роля за главните сигнални 

пътища, водещи до клетъчна
 пролиферация

Транскрипционни 
фактори MYC ген

Регулира транскрипцията на
гени, които индуцират клетъчна 

пролиферация

Тумор-супресорните гени (TSG). TSG са по-честата 
категория „водещи“ гени. При нормална функция тех-
ните протеини потискат клетъчната пролиферация и/
или индуцират апоптозата и по този начин предпазват 
клетките от злокачествена трансформация. При мута-
ции, инактивиращи двата алела на TSG гена (хипотеза 
на A. G. Knudson за двойния удар), TSG гените загуб-
ват нормална функция (loss of function), те не про-
извеждат генен продукт, клетката тръгва по пътя на 
злокачествена трансформация и придобива туморен 
фенотип. За разлика от онкогените, които се дължат 
на доминантни мутации, тумор-супресорните алели 
са рецесивни. 

TSG гените могат да загубят функция по много раз-
лични механизми – миссенс, нонсенс, фрейм-шифт 
мутации, делеции на гена или част от него, микроде-
леции или част от хромозома, епигенетично заглуша-
ване на гена при метилиране на промотора или кон-
формационна промяна на хроматина, или действия на 
miRNA и др.

Хипотеза на A. G. Knudson за двойния удар при 
инактивиране на TSG

В хетерозиготно състояние, герминативни мутациите 
в TSG могат да се унаследяват и предразполагат към 
наследствени форми на ракови заболявания, но злока-
чествен тумор се развива при възникне на втора со-
матична мутация в клетката, която инактивира гена 
(напр. ретинобластом при деца). Герминативните му-
тации присъстват във всички клетки на тялото.

В G0-G1 фаза на клетъчния цикъл, тумор-супресорни-
ят Rb ген не е фосфорилиран. Неговият генен продукт 
pRb е активен и съдържа в специфично място – джоб 
транскрипционен фактор E2F. В края на G1 фаза-
та, cyclin/cdk комплекси (особено от Cyclin D/CDK4/
CDK6), фосфорилират pRb , който преминава в неак-
тивно състояние и освобождава E2F фактори, които 
се транспортират в клетъчното ядро и предизвикват 
транскрипция на много таргетни гени, които произ-
веждат протеини необходими за прогресия на клетъч-
ния цикъл в S фаза (Фиг. 2).

Фигура 2. Регулиране на клетъчния цикъл във фаза 
G0-G1 от Rb протеина
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Ретинобластомът може да се развие като наследстве-
на (40% от ретинобластомите) или спонтанна форма 
(60%). Генетичната причина е делеция или мутация, 
които инактивират двете копия на гена и RB проте-
инът е със загуба на функция. При наследствената 
форма първата мутация е герминативна и унаследена, 
а втората е спорадична. 

При спорадичната форма – двете инактивиращи му-
тации възникват спонтанно, което означава, че мута-
циите са локализирани само в окото и не се предават 
в следващите поколения. Соматични мутации, които 
инактивират Rb гена могат да засегнат функцията на 
клетки на различни тъкани – на пикочния мехур, на 
гърда, кости и да предизвикат развитие на карциноми 

или някои левкемии, меланоми и др.

Наследствените карциноми се характеризират с Мен-
делов тип на унаследяване на патогенни инактивира-
щи рецесивни мутации в тумор-супресорни гени или 
патогенни доминантни мутации активиращи онкоге-
ни. Фамилните форми на кациноми имат по-висока 
честота сред родствениците на болните в сравнение 
с популационната честота на заболяването. Известни 
са над 100 различни гени с патогенни мутации в ту-
мор-супресорни гени, които повишават многократно 
риска за рак. 

TSG гени играят роля не само за наследствени, но и за 
спорадични форми на карциноми (Табл. 3).

Таблица 3. Тумор-супресорни гени

TSG гени Болести със дефектни TSG гени

Наследствени карциноми Спорадични карциноми

RB1 Ретинобластом Ретинобластом, малко кле-
тъчен белодробен карцином, 

рак на гърда

TP53 Li-Fraumeni синдром Белодробен карцином, рак 
на гърда и много други

АРС Фамилна аденоматозна полипоза Колоректален карцином

VHL Von Hippel-Lindau синдром Светло клетъчен карцином 
на бъбрека

BRCA1, BRCA2 Фамилен рак на гърда и яйчник Рак на гърда, рак на яйчник

MLH1, MSH2 Lynch синдром Колоректален карцином

Мутации, активиращи онкогени също може да опреде-
лят висок риск за развитие на наследствени карцино-
ми. Например, RET онкогенът кодира трансмембранен 
протеин. Екстрацелуларната му част взаимодейства 
със специфични лиганди, който активира интрацелу-
ларната част на рецептора с тирозин-киназна актив-
ност и индуцира каскада от вътреклетъчни сигнални 

пътища. В резултат настъпват промени в специфични 
клетъчни функции.

Известни са над 25 патогенни мутации, свързани с 
множествена ендокринна неоплазия тип 2 (MEN 2A, 
MEN 2B) или фамилен медуларен тироиден карцином 
(FMTC) (Табл. 4).



80

Таблица 4. Фенотип-генотип корелации на известни герминативни мутации в RET гена

Регион Мутирал кодон Екзон Фенотип

Екстрацелуларен район

533 8 FMTC

609

10

FMTC

611 FMTC/MEN 2A

618 FMTC/MEN 2A

620 FMTC/MEN 2A

630

11

FMTC

632,633,634 MEN 2A

640 MEN 2A

641 MEN 2A

648 MEN 2A

Клетъчна мембрана

Тирозин - киназен район

768

13

FMTC

781 FMTC

790/791 FMTV

804 14 FMTC

844 FMTC

883

15

FMTC/MEN 2B

891 FMTC

904 FMT/MEN 2B

912

16

MEN 2B

918 MEN 2B

922 MEN 2B

Поради комплексният характер на етиологичните 
фактори, все още е много трудно да се изяснят връзки-
те между генетичните и външните рискови фактори. 
Според Hanahan and Weinberg (2000) туморните клет-
ки се различават от нормалните по следните характе-
ристики – придобиване на способност за генериране 
на собствени растежни сигнали, нечувствителност 
към анти-растежни сигнали, отклонение от апоп-

тозата, способност за без лимитно клетъчно делене, 
включване на неоангиогенеза, стартиране на тъканна 
инвазия и метастазиране.

Някои генетични болести, които не са наследствени 
ракови синдроми, също предразполагат към карцино-
генеза: 
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• Деца със синдром на Даун (DS), дължащ се на 
тризомия 21, имат значително по-висок риск за 
левкемия, особено за остра мегакариобластна лев-
кемия (AMKL) – 500 пъти по-висок риск в сравне-
ние с популационния. При мутация в GATA1 гена 
около 30% от DS болните деца развиват симптоми 
на пре-левкемия, а ¼  - прогресират до AMKL или 
миелодиспластичен синдром (MDS), известен като 
миелоидна левкемия на Даун синдром (ML-DS). 
Мутации в JAK-STAT пътя често асоциират с остра 
лимфоцитна левкемия (DS-ALL) – рискът е 20 пъти 
по-висок за деца със синдром на Даун. 

• Tuberous sclerosis се характеризира с развитие на  
множество бенигнени тумори в различни части на 
тялото – кожа, мозък, бъбреци, бял дроб, сърце, ре-
тина и др., придружени с тежки здравни проблеми 
– поведенчески, хиперактивност или агресия, аути-
зъм, припадъци, нарушено развитие и комуника-
ции, нарушена бъбречна функция и др. Болестта се 
дължи на мутации в TSC1, отговорен за синтез на 

хамартин или TSC1 гените, свързани с продукция 
на туберин. Тумори се развиват при инактивирани 
две копия на гените, свързани с герминативна и со-
матична мутация или две соматични мутации. При 
някои пациенти, бенигнените тумори се израждат 
злокачествено.

• Xeroderma pigmentosum (XP) е рядко автозом-
но-рецесивно заболяване, което се характеризира 
с висока чувствителност на ултравиолетови лъчи 
със зачервяване, кръвонасядане на очите, падане 
на миглите, по кожата – тежки изгаряния, лунички 
по откритите части на тялото, суха кожа (ксеро-
дермия) и пигментации, висок риск за развитие на 
кожен карцином или прояви от страна на нервната 
система при 30% от индивидите.  Болестта се дъл-
жи на мутации в гени за поправка на ДНК нару-
шения, предизвикани от UV лъчи, извършвани по 
механизма на изрязване на нуклеотиди и поправка 
(NER- nucleotide excision repair). Най-често са му-
тирали гените XPC, ERCC2, или POLH (Табл. 5)

Таблица 5. Типове ХР и генни дефекти

Тип     OMIM  Генен дефект   Генен локус
XP-A     278700  XPA         9q22.3
XP-B     133510  XPB (ERCC3)      2q21
XP-C     278720  XPC         3p25
XP-D     278730  XPD (ERCC2        9q13.2–q13.3
XP-E     278740  XPE (DDB2)         1p12–p11
XP-F     278760  XPF (ERCC4)        6p13.3–p13.13
XP-G     278780  XPG (ERCC5)       13q33
XP вариант    278750  POLH           6p21.1–p12
De Sanctis–Cacchione синдром    278800         XPA/ERCC6           9q22.3/10q11

• WAGR синдром засяга различни части на тялото и 
се характеризира с тумор на Wilms, очни аномалии 
(аниридия, катаракта, глаукома, нистагъм), анома-
лии на гениталиите (крипторхизъм, двурогова мат-
ка) и пикочните пътища, интелектуален дефицит 
(изоставанае в умственото развитие, психиатрични 
и поведенчески разстройства, аутизъм, хиперак-
тивност и др.). Други прояви – затлъстяване, пан-
креатит, недостатъчност на бъбречната функция. 
Дължи се на загуба на много гени от 11 хромозома 
при делеции на няколко съседни гени, най-често са 
засегнати гените PAX6 и WT1, а при допълнителна 
сиптмоматика за затлъстяване (WAGRO синдром) 
е засегнат гена BDNF.

1.1.2 Отличителни характеристики на рака 

Ракът се проявява със следните отличителни харак-
теристики: 1.  селективен растеж и пролиферативно 
предимство, 2. променен отговор на стрес, благопри-
ятстващ цялостната преживяемост, 3. васкуларизация, 
4. инвазия и метастазиране, 5. метаболитно пренасоч-
ване,  6. имунна модулация.

Селективен растеж и пролиферативно предимство

Клетъчният цикъл е строго контролиран от растежни 
сигнали, които регулират растежа и пролиферацията и 
поддържат тъканната хомеостаза. При раковите клет-
ки тези механизми са нарушени в резултат на проме-
ни на растежни лиганди, техни рецептори или вътре-
клетъчни сигнални молекули. Туморните клетки имат 
намалена зависимост от външни растежни сигнали, 
напр. глиобластомите и саркомите имат собствено 
производство на PDGF (platelet-derived growth factor) 
и на TGF☐ (tumor growth factor ☐). Реалността се ока-
за по-сложна след разкриване на плеотропен ефект 
на лигандите, напр. трансформиращият растежен 
фактор- β (TGF-β), който е конвенционален анти-рас-
тежен лиганд участва в туморната прогресия, както 
чрез стимулиране на де-диференциация на раковите 
клетки, така и за промяна на туморната микро среда 
(TME). 

Рецепторите на растежните лиганди също могат да 
бъдат аберантно променени по различни механизми 
– а) свръхекспресия чрез амплификация (HER2/neu и 
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EGF-R/erbB рецептори), б) соматични мутации, кои-
то активират рецепторите (EGF рецептор), в) хромо-
зомни транслокации, в резултат на които се образува 
фузионен протеин и абнормно сигнализиране или г) 
нарушени процеси на рециклиране или деградация. 
В туморните клетки могат да настъпят промени и в 
т.нар. интегриращи рецептори за връзка между клет-
ките и екстрацелуларния матрикс (EЦМ). При прев-
ключване и експресиране на определен тип интегри-
ращи рецептори се променя клетъчната подвижност и 
резистентност към апоптоза, клетката се насочва към 
пролиферация. 

Най-големи промени настъпват във вътреклетъчни-
те сигнални мрежи. Например Ras протеинът, кой-
то има централно място в тази мрежа, е структурно 
променен и активиран в 30% от карциномите, в 50% 
от рака на дебелото черво и в над 90% от карцинома 
на панкреаса. Подлежащата сигнална каскада, индуци-
рана от RAS, като RAF-MEK-ERK и PI3K-AKT-mTOR 
мрежи също може да бъде независимо активирана от 
мутации във всеки един от нейните компоненти. Му-
тациите в RAS, в неговите регулаторни протеини или 
в подлежащата мрежа има плеотропен ефект проявен 
с усилен растеж, пролиферация, подтисната апоптоза, 
пренасочен метаболизъм, промоция на ангиогенеза, 
избягване на имунитета. Това показва, че промяна в 
единична сигнална каскада може да определя множе-
ство отличителни характеристики на рака. 

1.1.2.1. Променен отговор на стрес

Клетките са подложени на широк спектър от фактори 
на стреса, които нарушават структура на ДНК, предиз-
викват метаболитен стрес или действат като външни 
токсини или антиракова терапия. Клетките имат фи-
зиологични механизми за отговор на стресови факто-
ри, които са изменени в туморните клетки, за да пре-
живеят и пролиферират. 

Поправка на ДНК нарушения

Клетките притежават различни механизми за поправ-
ка на настъпили нарушения в ДНК молекулата. При 
дефект в един от тях, ДНК редактиране се осъщест-
вява по друг път. При туморогенеза, машината за ре-
парация е дефектна, което позволява да се натрупват 
генетични нарушения и да се създава генетична нес-
табилност на клетките.  При някои, фамилните рако-
ви синдроми имат дефекти в гените за ДНК поправка. 
Придобитите карциноми също имат дефектни пътища 
за ДНК поправка, които определят риск за карциноми 
и вариабилност в отговора на анти-ракова терапия. 

При туморите, освен дефектни репаративни меха-
низми, някои протеини за ДНК редактиране могат да 
бъдат свръх-експресирани, например RAD51 при лев-
кемия, рак на гърда и рак на панкреаса и се свързват с 
резистентност на терапия и ремисии. Това показва, че 
пътищата за поправка на ДНК нарушения имат много-
странно действие и при нарушения (свръх-активност 
или дефекти в един от тях) са свързани с туморна пре-
живяемост и прогресия или могат да служат за тера-
певтични мишени. 

Апоптоза

При нормални условия тъканната хомеостаза се под-
държа от строго регулиран баланс между клетъчната 
пролиферация и апоптозата, който при туморните 
клетки е нарушен. Апоптозата е програмирана кле-
тъчна смърт, която се реализира от два различни типа 
механизми – външни пътища, задвижвани от рецеп-
тори върху клетъчната повърхност при свързване с 
техни лиганди и по-често от вътрешни пътища със 
сензори, които следят за стресови промени във вътре-
клетъчната среда, свързани с ефектори на апоптозата. 
В нормалните клетки при стрес балансът се измества 
в полза на про-апоптозните протеини над анти-апоп-
тозните, повишава се пропускливостта на външната 
мембрана на митохондриите, през която се освобож-
дават активиращи молекули от вътрешността – серия 
от каспази, които разграждат протеините и осъщест-
вяват програмирана клетъчна смърт.

Раковите клетки избягват апоптозата по различни ме-
ханизми – инактивиращи мутации в р53, който прес-
тава да изпълнява функцията на основен сензор за на-
рушения в ДНК, свръх-регулиране на анти-апоптозни 
протеини или загуба на про-апоптозни протеини при 
епигенетични въздействия, по-рядко се случва подтис-
кане на каспазна активност. Тези основни механизми, 
които помагат за туморната преживяемост не дейстат 
в еднаква степен при всички клетки в тумора. Някои 
от тях остават чувствителни на апоптозни сигнали.

Стареене

Друг отбранителен механизъм срещу стреса е клетъч-
ното стареене, което настъпва при критично съкраща-
ване на теломерите. Теломерите са дисталните райони 
на хромозомата, изградени от повторени нуклеотид-
ни последователности, които имат протективна роля, 
съхраняват целостта на хромозомите и поддържат ге-
номната стабилност. При всеки клетъчен цикъл тяхна-
та дължина намалява, в резултат на изчерпване на ре-
пликационния потенциал на теломеразите, което води 
до счупвания и фузии на хромозомите и нестабилност.

Теломеразите са свръх регулирани при 85-90% от ту-
морите и осигуряват достатъчна дължина на теломе-
рите, за да премине клетката към следваща реплика-
ция. Много други фактори на стреса се отразяват вър-
ху стареенето извън теломерните нарушения на ДНК.

Нови изследвания върху остарели клетки определят 
специфични фенотипи (senescence-associated secretory 
phenotype - SASP), които се характеризират със сиг-
нални разтворими и неразтворими протеини, компо-
ненти на матрикса и протеази, секретирани от стари 
клетки, които променят микросредата. 

1.1.2.1 Васкуларизация

Тумори под 2-3 mm3 не могат да растат или метаста-
зират без васкуларизация. Развитието на нови кръво-
носни съдове е  процес на разрастване, клетъчно деле-
не, миграция и сглобяване на ендотелни клетки (ЕК) 
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от съществуващи съдове. Те се придобиват в процеса 
на разрастване на туморната маса, която се нуждае от 
приток на кислород и хранителни съставки. Регулаци-
ята на ангиогенезата се определя от про- и анти-ангио-
генни фактори. При злокачествено заболяване, равно-
весието се измества към про-ангиогенните фактори и 
се развива ангиогенеза. 

Хипоксията е ключовия механизъм за иницииране на 
ангиогенеза. Ендотелните клетки притежават много 
механизми, които са чувствителни на недостига на 
кислород. Сред тези сензори главна роля играе фами-
лията на хипоксия чувствителните транскрипционни 
фактори (HIF), които са регулирани и се превключват 
от множество гени, свързани не само с ангиогенеза-
та, но и с клетъчната преживяемост, метаболизъм и 
възпаление. Други превключватели на ангиогенезата 
в туморите са метаболитни нарушения в ендотелните 
клетки, които променят микросредата, както и нару-
шения в гените, свързани със синтеза на ангиогенни 
регулатори. 

Инициатори на ангиогенезата са съдовия ендотелен 
(VEGF) фактор и фибробластните (FGF1/2) растежни 
фактори, които се свързват с тирозин - киназни ре-
цептори върху ендотелните клетки. Под действието на 
активни HIF и директно от растежни сигнали, VEGF е 
свръхекспресиран и активира пролиферация на ендо-
телни клетки, преживяемост, миграция и диференци-
ация и повишава пропускливостта на съдовете. Други 
независими от VEGF ефектори съдействат допълни-
телно и комплементарно за ангиогенезата.  

Инхибитор на ангиогенезата е thrombospondin-1, 
свързващ се с CD36 трансмембранен рецептор, скачен с 
интрацелуларна тирозин киназа, която е подобна на Src.

1.1.2.2. Инвазия и метастазиране

Основна характеристика на злокачествените тумори е 
тяхната способност да инвазират в съседни тъкани да 
се закрепват и формират вторични растежни зони (ме-
тастази). За да се развиват на отдалечени места, рако-
вите клетки трябва: 1) да нахлуват през извънклетъч-
ната матрица (ECM), включително базална мембрана 
и стромални клетки, 2) да интравазират в туморните 
съдове, 3) да оцелеят при транспорта в кръвоносната 
система, 4) да инвазират в паренхима на отдалечени 
органи 

5) да оцелеят и да манипулират чуждата микросреда, 
6) да разрастнат в клинично значими макрометастази 
- стъпка, наречена „колонизация“.

Епителните клетки са прикрепени към екстрацелулар-
ния матрикс чрез интегрини. Всеки интегрин разпоз-
нава специфична ЕЦМ молекула. При прогресията на 
туморите, отделни клетки се откъсват от първичния 
тумор, завладяват съседните тъкани или се отдалеча-
ват на по-големи разстояния и формират нови коло-
нии. Генетичните механизми на тъканната инвазия и 
метастазирането не са добре проучени, но са свърза-
ни с промени, които нарушават връзките на клетките 

с техните съседи. Междуклетъчните взаимодействия 
се реализират от няколко класа протеини с проти-
воположно действие - супресорно и активаторащо. 
Фамилията на интегрините се състои от алфа-бета 
хетеродимери. Двете субединици са трансмембранно 
разположени, имат екстрацелуларен домен, свързан с 
ЕЦМ и къс цитоплазмен ефекторен домен. EЦM до-
менът носи таргетна последователност RGD и е със-
тавен от колагени (14 вариантни форми), ламинини и 
фибропектин. Всяка субединица на интегрина съдър-
жа специфични, разпознаващи места. Инвазия и ме-
тастази могат да възникват  при форсирани промени 
в експресията на отделни субединици на интегрина с 
превключване от тези, които се срещат в нормалния 
епител към тези, които свързват предимно деградира-
лите компоненти на стромата.

Супресорите на инвазията са клетъчните адхезионни 
молекули (особено членове на кадхериновите фами-
лии и вътрецелуларни ефектори – catenins), имуног-
лобулините и интегрините. Различните кадхерини (Ca 
dependent adhesion proteins) се свързват с различни 
клетъчни типове и помагат за разпознаването на иден-
тични клетки, напр. N-кадхерини (neural), M-кадхери-
ни (mesenchyme), E-кадхерини, (epithelial). Нарушения 
в цитоплазмените домени на кадхерините блокират 
клетъчната агрегация. Цитоплазменият край на кадхе-
рините се свързва с бета или гама субединицата на ка-
тенините и адаптира алфа катениновата субединица, 
която активира р120 тирозин киназа. При раковите 
заболявания гените за E-кадхерини и ☐-кадхерини 
най-често не са функционални, поради мутационно 
инактивиране, подтисната транскрипция, протеолиза 
на екстрацелуларния кадхеринов домен. 

Екстрацелуларните протеази са активатори на инвази-
ята. Деградация на екстрацелуларния матрикс се по-
лучава, когато гените на протеазите са активирани, а 
гените на техните инхибитори са инактивирани.

 1.1.2.3. Метаболитно пренасочване

Растящите клетки се нуждаят от две основни храни-
телни вещества - глюкоза и глутамин, които доста-
вят въглеродни междинни продукти за сглобяване на 
макромолекули и са използвани при генериране на 
АТФ или поддържане на редокс баланс. Допълнителна 
функция на глутамин е, че той е донор на азот за нук-
леотидна биосинтеза. 

Раковите клетки използват прекомерно много глюкоза 
“ефектът на Варбург”, което се използва във флуоро-
деоксиглюкозна позитронно емисионна томография. 
Повишено ниво на протеини за пренос на глюкоза 
(GLUT) се наблюдава при много видове рак. Множе-
ство механизми и сигнални пътища в раковите клетки 
насърчават усвояването на глюкозата, например HIF 
увеличава експресията на GLUT и хексокиназата, а 
аберантно промененото PI3K/Akt сигнализиране, как-
то и онкогенните KRAS и BRAF, увеличават експреси-
ята на GLUT1 и транслокацията на протеини към кле-
тъчната мембрана.
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Данните за увеличеното усвояване на глутамина от 
растящи туморни клетки са оскъдни. MYC засилва 
експресията на преносителите на глутамин, а RB е от-
рицателен регулатор на неговия синтез. Глутаминът, 
включен в  митохондриите, се превръща в глутамат, 
който се използва директно или допълнително се пре-
образува в α-кетоглутарат (α-KG) и би могъл да дейст-
ва като алтернатива на глюкозата за получаване на ци-
трат или в синтеза на мастни киселини при неблаго-
приятни условия. Раковите клетки се характеризират с 
увеличено производство на липиди и променен състав 
на мембраните, с увеличен процент на наситени маст-
ни киселини, което ги прави  устойчиви на окислител-
но увреждане.

Това са двата най-характерни свръхактивни и прена-
сочени метаболитни пътища.

1.1.2.4. Имунна модулация

Въпреки имунното наблюдение (мониторинг), тумо-
рите продължават да се развиват в органи с непокът-
ната имунна система. Злокачествено заболяване се 
развива при имунна система, която се модулира в три 
фази: „елиминиране“, „равновесие“ и „бягство“. Ели-
минирането на раковите клетки в началото се дължи 
на взаимодействие между вродени и адаптивни имун-
ни реакции чрез (а) разпознаване на туморните клет-
ки от вродени имунни клетки и тяхното ограничено 
убиване, (б) узряване и миграция на антиген-предста-
вящи клетки и на Т-лимфоцити, (в) генериране на ту-
мор-антиген-специфични Т-лимфоцити и активиране 
на цитотоксични механизми и (г) привеждане на ту-
мор-антиген-специфични Т-лимфоцити към тумор-
ното място и елиминиране на туморните клетки. 

Това е последвано от равновесна фаза, която включва 
подбор на туморни клетки с намалена имуногенност, 
насърчавайки  производството на резистентни вари-
анти. Раковите клетки могат да влязат в състояние на 
затишие и да останат латентни за продължителни пе-
риоди от време. През фазата на равновесие се появяват 
нови варианти с различни мутации, които повишават 
устойчивостта на имунните реакции.

В последната фаза на имуносупресия на рака, някои 
клонинги „избягват“ имунното наблюдение (монито-
ринг), чрез генетични и епигенетични промени, за-
почват да растат по неконтролиран начин и образуват 
клинично проявен тумор. Описани са няколко меха-
низма за бягство от имунната система чрез: (а) нераз-
познаване на туморен антиген, в резултат от промяна 
на тумора или на ефекторни клетки, (б) резистентност 
към клетъчна смърт и (в) индуциране на имунологич-
на толерантност, по-специално чрез имуносупресивни 
фактори, секретирани от туморните клетки. Раковите 
клетки могат да елиминират цитотоксичните ком-
поненти на имунната система чрез секреция на иму-
носупресивни фактори или чрез привличане на иму-
носупресивни възпалителни клетки. В допълнение, 
стромалните клетки секретират имуносупресивни 
фактори. Екзозомите, произведените от тумори, също 

носят сигнали, които потискат функцията на имунни-
те клетки. Метаболитното пренасочване и променени-
ят микробиом са два други важни фактора.

2. Наследствени ракови заболявания 

Ракът е често срещано заболяване и в много семейства 
имат поне няколко болни с рак.

Причините за фамилност могат да бъдат фактори на 
средата, ако членовете на семейството споделят общи 
условия на живот, общи експозиции на рискови екзо-
генни фактори, които увеличават риска от рак, като 
например пушенето, затлъстяване и др.

В други фамилии,  5% до 10% от всички видове рак се 
причинява от ген с дефектна функция, наследен в по-
томството от родител. 

Клиничните характеристики, които определят вероят-
ност за наследствен карцином са следните:

• Много случаи на един и същи вид рак (особено ако 
е рядък или рядък вид рак)

• Рак, срещащ се в по-млада възраст от обикновено 
(като рак на дебелото черво при 20-годишни инди-
види

• Повече от един вид рак при един човек (като жена с 
рак на гърдата и яйчниците)

• Рак, срещащ се в двата органа (като двете очи, два-
та бъбрека или двете гърди)

• Повече от един рак в детската възраст при братя и 
сестри (като саркома при брат и сестра)

• Ракът при индивиди от пол, който обикновено не е 
засегнат (като рак на гърдата при мъж)

Рак, който се среща в много поколения (като при дядо, 
баща и син)

Когато се събира информация за предразположеност 
към рак на всеки индивид, необходимо е да се изяснят 
следните важни въпроси за фамилията: Кой има рака?; 
Каква е родствената връзка?; От коя страна на семей-
ството са болните (майката или бащата)?; Какъв е вида 
на рака?; Каква е честотата на рака, особено внимание 
се отделя на редките карциноми?; На колко години 
родственика е бил диагностициран?; Има ли болния 
родственик повече от един вид рак?; Имали ли извест-
ни рискови фактори за техния вид рак (като пушене за 
рак на белия дроб)?

Рискът за наследствен рак е по-висок от популацион-
ния, когато: 

• ракът засяга близък роднина (брат или сестра); 

• при 2-ма роднини с рак от една и съща страна на 
семейството; 

• при много роднини с един и същи вид рак (има и 
изключения при по-често съчетаване на няколко 
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видове карциноми в едно семейство, напр.  наслед-
ствен синдром на гърдата и яйчниците - HBOC; рак 
на дебелото черво и ендометриума при синдром на 
Линч, известен също като наследствен неполипо-
зен колоректален рак или HNPCC); 

• при повече от един случай на един и същ рядък рак 
(някои редки видове рак определят висок риск за 
наследственост дори при един случай);

• при рак диагностициран в по-млади от 30 години  
болни (напр. ракът на дебелото черво се развива 
рядко в тази възраст, но при ракът на простатата, 
който е чест при възрастни мъже, диагностицира-
нето му при няколко близки родственици на въз-
раст 80 години не повишава риска за наследствен 
карцином сред роднините в тази фамилия);

• при някои доброкачествени тумори и състояния 
напр. множествената ендокринна неоплазия тип II 
(MEN II) имат висок риск от рак на щитовидната 
жлеза, тумори в надбъбречните жлези и др.;

2.1  Наследствен карцином на гърда/яйчник 

Малък процент (~5% до 10%) от случаите с рак на 
млечната жлеза се дължат на автозомно-доминантно 
унаследена предразположеност с висока пенетрант-
ност на гени, съдържащи патогенни мутации.

2.1.1. Рискови гени

Проспективни кохортни проучвания доказват, че но-
сители на BRCA1 мутации имат риск за карцином на 
гърдата 72% при достигане на възраст 70 години, а за 
носители на BRCA2 мутации той е 62%. 

Наследственият карцином, за разлика от спонтанните, 
се  характеризира със засягане на няколко родствени-
ци, по-ранно начало (под 40-50 години) и мултифо-
калност на тумора, билатерално развитие и вторични 
първични карциноми в други тъкани, като яйчник 
и простата. Наследствените форми най-често не са 
по-агресивни и по-инвазивни от спорадичните.

Основно два тумор-супресорни гена BRCA1 и BRCA2 
са отговорни за 1/2 до 1/3 от всички наследствени кар-
циноми на гърдата, а останалите се дължат на мута-
ции в други силно експресирани гени – ATM, BARD1, 
CDH1, CHEK2, NBN, NF1, PALB2, PTEN, RAD51D, 
STK11, TP53. Патогенни мутации в един от двата гена 
се предават по доминантен път т.е. едно наследено ко-
пие на мутирал ген е достатъчно, за да създаде риск 
за КГ. Патогенни мутации в тези гени асоциират и с 
овариален карцином (ОК) при близо 10% от случаите.

Генът BRCA1 е локализиран в 17-та хромозома (17q21) 
и съдържа 24 екзона. Екзон 1 не е кодиращ, тъй като 
старт кодонът е в екзон 2; екзон 4 не е кодиращ; екзон 
11 е необичайно голям и обхваща почти половината от 
дължина на BRCA1 транскрипта.

При нормална активност BRCA1 протеинът участва в 
поправка на двуверижни ДНК прекъсвания чрез меха-

низма на хомоложна рекомбинация (HR) при взаимо-
действие с RAD51 и няколко други протеини - CHK2, 
FANCD2 и ATM (Фиг. 3). 

Фигура 3. Корекция на двуверижни ДНК прекъсвания 
чрез механизма на хомоложна   рекомбинация

При двуверижно разкъсване, двата протеина BRCA1 
и BRCA2 се насочват към засегнатата зона,  органи-
зират репаративни протеини, изрязват прекъснатите 
краища на ДНК и използват нормалната верига за точ-
на корекция на нарушението, чрез комплементарно 
свързване на нуклеотиди и запълват празнината. 

Протеинът BRCA1 изпълнява и други важни функции 
като регулатор на транскрипцията и на епигенетич-
но ниво моделира хроматина чрез BRCT домена в С- 
края. BRCA1 инициирана сигнална мрежа поддържа 
геномната стабилност и туморна супресия при повре-
ди в ДНК.

При патогенни мутации BRCA1 кодира дефектен 
протеин, който не може да извърши корекция на 
ДНК дефекта. Тези мутации се предават в потомство-
то с риск 50%.

Генът BRCA2 е локализиран в 13-та хромозома 
(13q12.3) и съдържа 27 екзона – първият не е кодиращ, 
а 11-тият е най-дълъг.

Протеинът BRCA2 се свързва с RAD51 чрез осемте 
BRC домена в C-края, транспортира RAD51 в ядрото 
и го насочва към мястото с двойноверижни разкъсва-
ния и участва в RAD51-медиирана поправка на дефек-
та чрез хомоложна рекомбинация. Други функции на 
BRCA2 са: стабилизиране на репликационната вилка 
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и предотвратяване на допълнителни разкъсвания в 
ДНК; регулиране на клетъчния цикъл чрез взаимо-
действие с BUBR1 и BRAF35; регулиране експресията 
на различни гени при формиране на комплекс с друг 
тумор-супресор SMAD2.

BRCA1 и BRCA2 гените може да носят различни му-
тации с вариращ клиничен ефект –безвредни, с не-
ясно клинично значение или патогенни. Патогенните 
мутации имат различна пенетрантност. Мутациите в 

BRCA1 със загуба на функция са с по-лоша прогноза 
от тези в BRCA2. При носители на мутация в BRCA1 
рискът за КГ е 47% до 66%, а за овариален карцином 
-  35% до 46%. За носители на мутации в BRCA2 рискът 
е съответно 40-57% за КГ и 13-23% за ОК.

2.1.2. Генетични синдроми с предразположеност към 
рак на гърда/яйчник

Генетични синдроми, които се съчетават в отделни 
случаи с карциноми на гърда са представени на табл. 6. 

Таблица 6. Генетични синдроми, асоциирани с рак на гърда

Гени Асоциирани синдроми Локализация на карциномите

PTEN 
Риск – 25-50% (38-46 години) 

Синдром на Cowden 
PTEN-хамартом 

Карциномен синдром 

Гърда 
Щитовидна жлеза 

Ендометриум 
Колоректален 

Бъбреци

TP53 
2-7% <33 години

22-38% – билатерален
тумор

Риск – 90%

Синдром на Li Fraumeni
Гърда

Колоректален
Мозък

STK11
Риск 8% (40 години)

Риск 30% (65 години)
Синдром на Peutz Jeghers

Гърда
Мозък

Колоректален
Стомах

Панкреас
Яйчници

CDH1
Риск – 39-60%

Наследствен
дифузен карцином

на стомаха

Гърда 
Стомах 

Колоректален

RAD50 Гърда
Яйчник

RAD51C Анемия на Fanconi Гърда/яйчник

PALB2 Анемия на Fanconi Гърда/яйчник
Панкреас

BARD1 Гърда
Яйчник

MRE11A Атаксия Телеангиектазия Гърда
Яйчник

CHEK2
3-5%

Риск 37-59% фамилна
анамнеза

Гърда
Колоректален

Простата

NBN Синдром на
Nijmegen

Гърда
Яйчник

ATM
Риск – 2-10 пъти Атаксия Телеангиектазия Гърда/яйчник

Панкреас

BRIP1 Анемия на Fanconi Гърда/яйчник

MUTYH Полипоза Гърда
Колоректален



87

2.1.3. Оценка на генетичен риск

Оценката на генетичния риск за развитие на карци-
ном на гърдата може да се изчисли с математически 
модели:

Математически модел на Mitchell Gail – използват се 
анамнестични данни за седем показатели: 1. предше-
стващо заболяване на гърда (инвазивен карцином, ду-
ктален или лобуларен in situ карцином), 2. настояща 
възраст, 3. възраст на менархе, 4. първо раждане, 5. 
брой родственици от първа линия с КГ, 6. брой и ре-
зултат (атипична хиперплазия) от предшестващи би-
опсии на гърда, 7. расова и етническа принадлежност. 
При попълването на тези данни в специализиран мо-
дул, разработен от National Cancer Institute, индивиду-
алният риск се отчита автоматично в проценти.

Моделът на Claus оценява риска при фамилен КГ, като 
изисква и възрастта на която е диагностицирана бо-
лестта при родственици от първа и втора линия. 

Моделът BRCAPRO определя риска при високори-
скови семейства с доказани BRCA1- или BRCA2-му-
тации, резултатът от който налага медико-генетични 
консултации в специализирани генетични центрове.

Моделът BOADICEA оценява генетичната предразпо-
ложеност за КГ и ОК при мутации в BRCA1 и BRCA2, 
заедно с полигенни компоненти и техния общ мулти-
пликативен ефект.

Моделът Tyrer-Cuzick отчита фамилна анамнеза, хор-
монални фактори, доброкачествени болести на гърда 
и тяхното взаимодействие.

Жени, които имат доживотен риск > 20% (оценен 
по модели на Claus, BOADICEA, BRCAPRO и Tyrer-
Cuzick) и генетична предиспозиция на наследниците 
(установени мутации в BRCA1/2, РTEN, p53 и др.), 
които се насочват за консултация за редукция на ри-
ска по желание.

Критерии за оценка на генетичен риск за развитие на 
карцином на гърдата според фамилната анамнеза:

(i) два и повече случая на КГ от една и съща стра-
на на семейство (майчина или бащина); 

(ii) един и повече случаи на ОК от същата страна 
на семейството (майчина или бащина);

(iii) родственик от първа или втора линия с КГ на 
възраст ≤ 45 години; 

(iv) комбинация на КГ с една или повече от след-
ните форми: карцином на щитовидна жлеза, сар-
ком, адренокортикален карцином, ендометриален 
карцином, карцином на панкреас, мозъчни тумо-
ри, карцином на стомах, кожни болести (синдром 
на Cowden), макроцефалия или левкемия/лимфом 
от същата страна на семейството; 

(v) член на семейството с установени мутации в 
гени, свързани с КГ;

(vi) произход от високорискови популации (евреи 
Ашкенази); 

(vii) мъже с КГ; 

(viii) злокачествени болести на яйчник, фалопиеви 
тръби и перитонеум.

2.1.4. Генетична диагноза

Генетично изследване на BRCA гените се предлага само 
на лица, при които има вероятност за носителство на 
патогенни мутации, базирана на лична или фамилна 
история и не се използва рутинно при други жени със 
среден риск за рак на гърда или яйчник. Диагнозата на 
BRCA мутации се поставя чрез секвениране по Сангер, 
секвениране с нова генерация секвенатори (NGS) и с 
MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplifi cation) 
техника за определяне на делеции. При липса на па-
тогенни мутации, изследването може да се направи с 
панел от гени, които асоциират с наследствен рак на 
гърдата.

2.1.5. Риск базирано поведение при позитивна гене-
тична диагноза

Риск базирано поведение при жени с диагностици-
рано носителство на патогенна мутация в BRCA1 и 
BRCA2 се препоръчва:

(i) съобщаване на носителство на патологична 
мутация при навършване на 18 годишна възраст;

(ii) от 18 годишна възраст - обучение за самостоя-
телно изследване на гърдите; 

(iii) от 25 годишна възраст - клиничен преглед от 
мамолог на всеки 6 месеца, 

(iv) от 25 годишна възраст - ежегодна мамография 
или магнитнорезонансна томография (МРТ); 

(v) от 30 годишна възраст - при жени с фамилна 
история и ранно начало на карциноми на гърда се 
препоръчва ежегодна мамография или магнитно-
резонансна томография (МРТ)

(vi) >75 годишна възраст - проследяването се оп-
ределя индивидуално 

(vii) при жени с BRCA мутация, лекувани за кар-
цином на гърдата, следва да се прави ежегодно из-
следване на гърдите с МРТ и мамография на оста-
тъчната тъкан от гърдата

(viii) препоръки за риск-редуциращи действия 
(индивидуална преценка) за превантивна билате-
рална мастектомия

(ix) препоръки за риск-редуциращи действия 
(индивидуална преценка) за салпингоовариекто-
мия (RRSO) на възраст 35-40 години с BRCA1 му-
тации и на 40–45 години с BRCA2 мутации, преми-
нали през превантивна билатерална мастектомия).

(x) при отказване от риск-редуцираща салпин-
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гоовариектомия, се препоръчва трансвагинална 
ехография и изследване на СА-125 на всеки 6 ме-
сеца, започвайки от 35-годишна възраст или 5-10 
години преди най-ранната възраст, на която е диаг-
ностициран ОК при член на семейството. Обсъж-
дат се възможности за химиопревенция за КГ и 
ОК, както и приложение на нови методи за образна 
диагностика (позитронноемисионна томография/ 
компютърна томография, магнитнорезонансна то-
мография).

(xi) съвети за репродукция: рискът за предаване 
в потомството на патогенна мутация BRCA1 или 
BRCA2 е 50%. Възможно е да се направи инвазивна 
пренатална генетична диагностика чрез амниоцен-
теза и секвениране, но съществуват етични про-
блеми, тъй като носителството на мутация създава 
риск за болест в по-късна възраст. 

Друга възможност е да се препоръча предимпланта-
ционна генетична диагностика, която се провежда при 
инвитро оплождане и избор на ембриони без мутации 
за трансфер. Недостатъците на метода са следните: ди-
агностиката се ограничава само до конкретната пато-
логична мутация; изборът на ембриони без мутации 
не изключва възможност за развитие на карцином 
или други сериозни болести; съществуват етични 
проблеми за унищожаване на ембриони, носители на 
мутация; няма сигурни данни дали хормоналната сти-
мулация на яйчниците не води до по-голям риск при 
жени-носители на наследствени мутации за злокачест-
вени болести. 

При всички случаи на жени с доказан фамилен риск 
се препоръчва индивидуална риск-редуцираща интер-
венция, която включва: 

(i) жени, които желаят риск-редуцираща тера-
пия и имат повече от 10 години очаквана продъл-
жителност на живот, подлежат на скрининг за КГ 
според стандартите; 

(ii) при абнормна мамография се насочват за кли-
нична диагноза; 

(iii) при нормална мамография има три варианта: 
(a) риск-редуцираща билатерална мастектомия със/
без реконструкция и клинично проследяване; (b) 
риск-редуцираща билатерална салпингоовариек-
томия (прилага се само при известна или силно по-
дозирана BRCA1/2-мутация) с патологоанатомич-
на оценка на препарати и клинично проследяване; 
(c) риск-редуциращи агенти на пременопаузални 
(tamoxifen) и постменопаузални жени (tamoxifen, 
raloxifen или exemestane) и последващо клинично 
проследяване според стандартите за скрининг и 
диагностика на КГ (ежегодно МРТ), ежегодни ги-
некологични прегледи, проследяване за странични 
ефекти при профилактика с tamoxifen.

Риск-базирано поведение при мъже с 
диагностицирано носителство на патогенна 

мутация в BRCA2 се препоръчва:

(i) от 35 годишна възраст - обучение за самостоя-
телно изследване на гърдите; 

(ii) от 35 годишна възраст - клиничен преглед на 
гърдите на всеки 12 месеца;

(iii) на 40 годишна възраст -  препоръчва се скри-
нинг за карцином на простата при носители на па-
тогенни мутации в BRCA1 или BRCA1.

2.1.6. Таргетна терапия

Таргетна терапия с Poly-ADP ribose polymerase (PARP) 
инхибитори на карцином на гърда/яйчник при герми-
нативни BRCA мутации:

PARP инхибиторът Linparza е одобрен за таргетна 
терапия на карциноми, позитивни на BRCA гермина-
тивни или соматични мутации - високостепенен се-
розен, платина чувствителен овариален карцином и 
на локално авансирал или метастатичен карцином на 
гърда, негативен за HER2 рецептор. Той инхибират ак-
тивността на PARP протеина, като се свързват с един 
от важните функционални райони на гена в катали-
тичния домен.

PARP протеинът играе роля за корекция на еднове-
рижни разкъсвания на ДНК молекулата (SSB) като 
присъединява NAD,  образува голяма разклонена ве-
рига от poly-ADP-рибоза, която свързва други ДНК 
репариращи ензими и коригира нарушението чрез за-
мяна на дефектния нуклеотид с нормален (BER). 

Лечението с PARP инхибитор се прилага при диагно-
стицирана герминативна BRCA мутация, която бло-
кира HR механизма за ДНК корекция. В тези тумори 
PARP инхибиторът  блокира вторият механизъм за 
ДНК репарация – BER, натрупват се допълнителни 
ДНК нарушения и туморната клетка загива.

2.1.7. Препоръки от Националния експертен борд 
2018 за поведение при карцином на гърда 

Националния експертен борд 2018 за поведение при 
карцином на гърда препоръча:

А. Да се изследват герминативни BRCA-мутации при: 
здрави лица, отговарящи на клинико-генеалогични 
критерии за фамилна предразположеност; при всич-
ки пациенти с карцином на гърда с ранно начало (< 
40-годишна възраст) или тройнонегативен карцином 
на гърда или тумори, отговарящи на критериите за фа-
милен карцином на гърда/овариален карцином. 

При пациенти с герминативна BRCA-мутация, 
HER2-негативен метастазирал карцином на гърда, 
предварително лекувани с химиотерапия, се препо-
ръчва PARP-инхибитор olaparib.

За прогнозиране на риск от рецидив в рамките на 10 
години, за избор на терапевтично поведение при ра-
нен карцином на гърда (стадий I-II) се препоръчва 
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мултигенен тест (MammaPrint, EndoPredict, Prosigna, 
Oncotype DX), независимо от хормон-рецепторен ста-
тус или проведено лечение.

B. При пациенти с ранен стадий карцином на гърда (I-
II) се препоръчва генно профилиране с тест Oncotype 
DX (прогностична/предиктивна стойност при ER-по-
зитивни, HER2-негативни, T1/2, 0-3 лимфни възли) за 
оценка на локорегионален риск.

C. За определяне на терапевтично поведение при па-
циенти с карцином на гърда се препоръчва анализ на 
циркулираща туморна ДНК и РНК като течна биопсия 
в реално време с новите технологии дроплет дигита-
лен PCR и секвениране от следваща генерация.

2.2. Фамилна аденоматозна полипоза (ФАП) 

Фамилната аденоматозна полипоза (ФАП) предста-
влява 1% от всички колоректални карциноми (CRC). 
Честотата на заболяването е 1 на 10,000. ФАП се пре-
дава в потомството по автозомно доминантен тип, 

т.е. достатъчно е едно мутантно копие на гена, за да се 
развие болестта. Клиниката се характеризира с раз-
витие на стотици-хиляди бенигнени аденоматозни 
полипи по колона и ректума, от които няколко без-
условно се развиват в злокачествен тумор при 100% 
пенетрантност (рискът е 7% до  21 годишна възраст, 
нараства до 87% на 45 годишна възраст и 93% до 50 
годишна възраст.

2.2.1. Рискови гени

ФАП синдромите са подразделени на: фамилна адено-
матозна полипоза (FAP) – класическа форма; атеню-
ирана фамилна аденоматозна полипоза (AFAP); поли-
поза свързана с MUTYH (MAP); полипоза свързана с 
NTHL1 (NAP) и полипоза свързана с полимераза PPAP 
(polymerase proofreading-associated polyposis). Клинич-
но проявените разновидности на ФАП може да са ге-
нетично хетерогенни и на молекулно ниво да се разли-
чават по генетична диагноза (Табл. 7).

Име Съкращение Генетика Тип на 
наследяване Клиника

Класическа 
ФАП FAP Герминативни APC 

мутации
Автозомно 
доминантен

100-1000 колоректални полипи в ранна детска 
възраст или средата на 30-те години (обикновено 
16) и бързо се увеличава. Почти 100% риск от 
CRC, ако не се лекува. Препоръки за лечение - 
колектомия след появата на аденоми. Клиника 
- аденоматозни полипи на дебелото черво, CRC, 
аденоматозни полипи в дванадесетопръстника, 
извън чревни лезии (фиброми, липоми, мастни 
и епидермоидни кисти = синдром на Гарднер), 
десмоидни тумори (доброкачествени тумори 
на меките тъкани), ракови заболявания на 
мозъка (медулобластома = синдром на Туркот), 
панкреас, щитовидна жлеза, жлъчен мехур, 
жлъчни пътища и надбъбречна жлеза.

Атенуирана 
ФАП AFAP Герминативни APC 

мутации
Автозомно 
доминантен

<100 колоректални полипи (обикновено 30) 
на възраст между 40 и 70 години (средно 55). 
Прогнозен риск 70% от КРС на възраст 80 
години. Препоръки за лечение -колектомия може 
да се наложи, но за някои полипи с ограничен 
брой е достатъчно наблюдение на дебелото 
черво. Клиника- аденоматозни полипи на 
дебелото черво, CRC,  горни стомашно-чревни 
полипи,  на дванадесетопръстника и стомаха, 
хепатобластома, аденокарцином на стомаха и на 
гърдата.

MUTYH 
асоциирана 

полипоза
MAP

Герминативни 
биалелни 

MUTYH мутации
Автозомно 
рецесивен

Обикновено <100 полипи при средна 
възраст на 50-те години, висок риск от CRC. 
Свързва се със злокачествени заболявания на 
дванадесетопръстника, яйчника, пикочния 
мехур и кожата.

NTHL1 
асоциирана 

полипоза
NAP

Герминативни 
хомозиготни 
или кампаунд 
хетерозиготни 

compound 
хетерозиготни NTHL1 

мутации

Автозомно 
рецесивен

Броят на полипите е неизвестен, тъй като 
е наскоро открит. Наблюдаван  е широк 
спектър карциноми (CRC, на ендометриума, 
дванадесетопръстника, кожа, гърда, панкреас 
и други) и множество първични тумори при 
всички пациенти.

PPAP 
асоциирана 

полипоза
PPAP

Germ-
line POLE or POLD-

1mutations
Автозомно 
доминантен

Броят на полипите е неизвестен, тъй като е 
наскоро открит. Клиника- множество тумори 
като на дебелото черво / панкреаса / яйчниците / 
тънките черва или на дебелото черво / яйчници / 
ендометриум / мозък.
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Генетика: ФАП се дължи на герминативни мутации 
в АРС гена, разположен в дългото рамо на хромозо-
ма 5q21 и се състои от 15 кодиращи екзони (броят 
им е увеличен на 18, тъй като са идентифицирани 
два промотора). 

APC е тумор-супресорен ген, който контролира меж-
дуклетъчните контакти и чрез взаимодействие с про-
теина β-catenin. Той играе централна роля в Wnt сиг-
налния път, тъй като участва в разграждане на β-кате-
нина в клетъчната цитоплазма (Фиг. 4). 

Фигура 4. АРС и WNT сигнален път

При мутации в APC, β-катенин-Tcf комплексът не е 
потиснат, което води до транскрипция на активни 
гена и онкогени, контролиращи растежа и деленето на 
клетките. Мутациите в APC влияят върху способнос-
тта на клетката да поддържа нормален растеж и функ-
ция, което води до клетъчна пролиферация и образу-
ване на аденоми.

Диагностицирани са различен тип патогенни хете-
розиготни мутации, включително – предимно 5 bp 
делеция в кодон 1309 (c.3927_3931del), мутации с из-
местване на рамката на четене (Frameshift ), точкови 
мутации, мутации в APC промотор, дълбоки интрон-
ни мутации, сложни геномни преустройства, соматич-
ни мутации или APC мозаицизъм.

2.2.2. Корелации между фенотип и генотип

Установени са корелации между генотипа и фенотипа 
(тежест на заболяването и локализация извън колона) 
при някои локализации на мутациите в АРС гена. При  
мутации в областта на мутационния клъстер (MCR) 
между кодони 1286 и 1513 прогнозата за пациента е 
по-лоша, с по-ранно начало на клиниката в сравнение 
с  мутации извън този регион. При засягане на кодон 
1309 заболяването е най-тежко, докато дефектни кодо-
ни <157, 312–412 и > 1595 асоциират с по-леки форми, 
с по-малко от 100 аденоми и по-късно начало (AFAP). 
CHRPE е свързан с мутации между кодони 457 и 1444, 
а десмоидните тумори са свързани с мутации между 
кодони 1395 и 2000. 

Описани са фенотипни различия между пациенти с 
идентични герминативни мутации, което вероятно 
се дължи на гени модификатори на АРС функцията. 
Тяхното идентифициране е трудно, но са получени 
данни за модифициращо действие на гени върху мо-
делите на Apc нокаутни мишки, които влияят върху 
стабилността на кариотипа, върху честотата на ДНК 
мутации, на рекомбинации, на метилирането на ДНК, 
регулацията, растежа и пролиферацията на клетките.

2.2.3. Генетично различни типове полипоза

MUTYH-свързана полипоза (MAP)

MAP (OMIM # 608456) е автозомно - рецесив-
но заболяване. То се дължи на биалелни мутации 
в MUTYH гена, който участва в корекция на ДНК 
нарушения по механизма на изрязване на дефект-
ната нуклеотидна база (BER). MUTYH протеинът 
е гликозилаза, която участва в корекцията на една 
от най-честите и стабилни форми на окислително 
увреждане - окисляване на гуанин, водещо до 8-ок-
со-7,8-дихидро-2’-дезоксигуанозин (8 -oxoG) (Фиг. 
5). Други гликозилази, участващи в коригирането 
на гуанина са OGG1 и MTH1 протеин.

Фигура 5. Функция на MUTYH гена

Нови данни сочат, че при 23% от пациентите с ФАП, 
които не носят патогенна мутацията в APC гена, са ди-
агностицирани патогенни мутации в MUTYH. 

Описани са над 30 патогенни мутации в MUTYH – 
миссенс, малки делеции или инсерции, мутации в мес-
та на сплайсинг и голяма делеция.

NTHL1-свързана полипоза (NAP)

Описана е наскоро (OMIM # 616415). Пациентите 
имат герминативни хомозиготни или кампаунд хете-
розиготни мутации в гена NTHL1 за корекция на ДНК 
дефекти, като катализира първата стъпка на корекция 
чрез разцепване на N-гликозилната връзка между 
окислително увредения пиримидинов нуклеотид и 
свързания с него захарен остатък. 
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Като се има предвид голямото клинично разнообразие на заболяването, холандски и канадски изследователи 
предполагат, че това е нов раков синдром.

Полипоза свързана с PPAP (Polymerase proofreading-associated polyposis)

PPAP се дължи на моно- или биалелни мутации в гените POLE и POLD1, които са от гените за възстановяване на 
погрешно сдвоени нуклеотиди (MMR). Двата гена кодират полимераза, която проверява за грешни бази (Фиг. 6)

Фигура 6. Функция на гените POLE и POLD1

PPAP създава автозомно - доминантно предразположение към CRC. Известно е, че вариантите на POLE и POLD1 
увеличават честотата на соматичната мутация в туморите и увеличават риска от развитие на тумор.

На етапа на полипите не е необходима мутация във втория алел на АРС гена, но в болшинството от случаите 
такава настъпва в стадия на развитие на карцином. 

2.3. Генетични основи на колоректални карциноми

Колоректалните карциноми (КРК) се подразделят на полипозни (около 1% се дължи на FAP) и на неполипозни 
карциноми.

2.3.1. Рискови генетични фактори за КРК при ФАП: 

При фамилна история един или повече близки кръвни роднини имат или са имали колоректален рак. Фамилната 
история може да се дължи не само на генетични рискови фактори, но и на споделените фактори на начина на 
живот. 

Рискът е по-висок  в следните случаи: 

• при роднина от първа степен, ако е имал колоректален рак или рак на дебелото черво, отколкото при роднина 
от първа степен с рак на ректума;

• при повече от един роднина от първа степен, ако е имал колоректален рак.

• при член на семейството на възраст под 50 години с диагностициран колоректален рак.

Ако фамилната аденоматозна полипоза не се лекува, се развива колоректален карцином на 40 години. При атеню-
ирания ФАП, колоректалният рак се развива в по-късна възраст. 

Полипозните клетки при ФАП съдържат мутация в гена АРС, но злокачествена трансформация започва при му-
тация в RAS протоонкогена (локализиран върху хромозомен район 12р12.1). 

Нормалният Ras протеин (р21) е съставен от 121 аминокиселини и той принадлежи към суперфамилията на 
G протеините. G протеините принадлежат към семейство протеини, наречени GTP-ази. G протеините дейст-
ват като молекулни превключватели в клетките и предават сигнали извън клетката до нейната вътрешност. 
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Дейността им се регулира от фактори, които контролират способността им да се свързват и хидролизират гуа-
нозин трифосфат (GTP) до гуанозин дифосфат (GDP). Когато са свързани с GTP, те са активни - „включени“, а 
когато са свързани с GDP, те са неактивни - „изключени“. (Фиг. 7). 

Фигура 7. Нормален Ras протеин

Ras протеинът се активира в резултат на следните молекулни събития: (а) свързване на растежен фактор (GF) 
със специфичен рецептор (GFR) върху клетъчната повърхност; (б) фосфорилиране на интрацелуларната част 
на  GFR и активиране на рецептора; (в) свързване на активния GFR с протеина Grb2 и образуване на контакт със 
SOS протеина (който представлява Guanine nucleotide Exchange Factor); (г) фосфорилиране на GDP в GTP-Ras и 
активиране на Ras (Фиг. 8) 

Фигура 8. Активиране на нормалния Ras

Активният Ras се свързва с белтъка Raf-киназа. Комплексът Ras-GTP-Raf активира белтъка MEK (MAP-киназа/
ERK Kиназа), който активира протеини от семейството ERK (Extracellular signal-Regulated Kinase), а те се свързват 
с ДНК и действат като транскрипционни фактори, които активират клетъчното делене (Фиг. 9), 

Фигура 9. Механизъм на действие на активния Ras



93

При мутации в кодон 12 на RAS гена се променя структурата на генния продукт и неговият регулатор GTPа-
за-активиращи протеини (GAPs) остава постоянно активен без да получава сигнали извън клетката, което води 
до ускоряване на сигналната мрежа към ядрото, повишена транскрипция на таргетни гени засилена клетъчна 
пролиферация (Фиг. 10).

Фигура 10. Механизъм на действие на Ras при патогенна мутация

Комбинацията на патогенни мутации в АРС и RAS допринася за развитието на междинен аденом, в който се про-
явяват дефекти в нормалната клетъчна диференциация и клетката се насочва към злокачествена трансформация. 

Третата стъпка към малигнизация e загуба на функция на гена DCC (deleted in colon cancer) гена в резултат на де-
леция. Делеция на генетичен материал в DCC е намерена само при колоректални и други карциноми и не се насле-
дява. Протеинът DCC представлява трансмембранен рецептор (netrin-1 рецептор) с екстрацелуларна, трансмем-
бранна и интрацелуларна част. Извън-клетъчната част на рецептора се свързва със специфичен лиганд (netrin-1) 
трансмисията на аксоните. Когато не е свързан с лиганда, той действа като тумор-супресорен ген т.е. предпазва 
клетката от безконтролно и бързо делене. При рак на дебелото черво, структурната промяна в гена в резултат на 
делеция води до загуба на аминокиселини от екстрацелуларната част на рецептора (Фиг. 11) и се отразява върху 
формирането на късен аденом с много вилозни израстъци. 

  

                        

а)       б)

Фигура 11. Структурна промяна в екстрацелуларната част на DCC протеина при мутации

При прогресията на късния аденом в раков аденом обикновено настъпва загуба на функционалния р53 ген, ло-
кализиран в 17p3 хромозомен район. Генът p53 туморен супресор, осигуряващ защита срещу увреждане и играе 
централна роля в отговора срещу клетъчния стрес. Мутациите в р53 допринасят за почти половината случаи на 
рак при човека.

Протеинът на p53 обикновено има ниски нива, но при ДНК повреди, нивата му се повишават, той се свързва с 
много регулаторни места в генома и инициира транскрипция на стотици гени, които участват в множество био-
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логични процеси, включително във възстановяване на увредена ДНК, спиране на клетъчния цикъл, апоптоза и 
стареене. Смята се, че p53 е транскрипционен фактор с роля за вземане на решение, който избирателно активира 
гени за постигане на определени клетъчни резултати в специфични условия на околната среда. 

p53 туморен супресор е тетрамер с глобуларна форма, съставена от четири еднакви протеинови вериги и предста-
влява подвижна молекула с домен за тетрамеризация, който свързва четирите вериги заедно; голям ДНК-свърз-
ващ домен, който взаимодействат с ДНК и разпознава специфични регулаторни места и третия стабилен домен, 
който активира транскрипцията на ДНК (Фиг. 12). 

Фигура 12. Тетрамерна структура на ТР53 белтък

При увреждане на ДНК се стимулира синтеза на p53, който образува тетрамер. Той се свързва с ДНК и стимулира 
синтезата на p21, в резултат р21 образува комплекси с циклини и циклин зависими кинази (CyE/Cdk2 и CyD/
Cdk4) и спира клетъчния цикъл във фаза G1; включване на ензими, които след поправка на дефекта в ДНК от 
репарационни ензими, клетъчният цикъл продължава към G2 и митоза.

Мутантният р53 не може да образува тетрамер, не може да се свърже с ДНК и не се синтезира р21. Клетъчният 
цикъл не спира в G1 за извършване на поправка на ДНК и възникналите мутации се натрупват в дъщерните 
клетки (Фиг. 13).

  

а)       б)

Фигура 13. Действие на р53 протеин а) в норма и б) при мутационна промяна на структурата му

По-голямата част от мутациите са локализирани в екзоните 4, 8 и “hotspots”, в кодоните 175, 245, 248 273 и 282. Р53 
е тумор-супресорен ген. Той може да бъде инактивиран при мутация в единия алел и загуба на хетерозиготност 
в другия алел.

Лична история на колоректален рак е друг рисков фактор за предразположеност към вторичен колоректален 
карцином.

Наследствен неполипозен КРК - Lynch синдром
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Наследственият неполипозен колоректален карцином, известен като Linch синдром, представлява 2-7% от 
случаите на колоректален карцином. Той се подразделя на два типа:

Linch syndrome тип I - Предиспозицията към HNPCC се унаследява по АД път. Ракът на колона се развива рано 
(около 44 г. възраст), туморът е локализиран в проксималната или дясната страна на колона и има множествена 
локализация. 

Linch syndrome тип II. Асоциирани със синдрома могат да бъдат и други тумори на гастроинтестиналния тракт 
(стомах, тънки черва, панкреас), отделителната система (бъбреци, уретер) и женските репродуктивни органи 
(яйчник). 

2.3.2.1. Рискови гени

Генетичната причина за Linch синдром е унаследена рецесивна мутация в гени за поправката на ДНК дефе-
кти, получени в резултат на погрешно сдвоени бази при ДНК репликация (mismatch repair, MMR). MMR е 
важен път за подтискане развитието на тумори. Той е нарушен при 10–40% от спорадичните ракови забо-
лявания.  Около 74% от LS се характеризират с патогенни мутации в гените MLH1, MSH2, 18% са мутации в  
MSH6 и 8% в PMS2 (Фиг. 14).  

Фигура. 14 Механизъм на ДНК поправка

Първоначално се наследява герминативна патогенна мутация в MMR, а по-късно дивият алел често е подложен 
на спонтанна мутация, водеща до загуба на хетерозиготност, пълна загуба на генна функция, увеличение често-
тата на мутациите и придобиване на висока мутационна тежест (мутаторен фенотип). Мутаторният фенотип 
увеличава значително риска от придобиване на мутации в тумор- супресорни гени и протоонкогени, които тран-
сформират клетките в злокачествени. В MMR-дефицитни тумори, микросателитна нестабилност (MSI) засяга 
тандемни повтори в кодиращия регион на важни тумор- супресорни гени като TGFβRII, BAX, IGFIIR, Tcf4 и 
β-катенин.

Носителите на мутация в MMR гени имат 80% доживотен риск от развитие на рак на колона и 40-60% доживотен 
риск от ендометриален карцином за жените. 

2.3.2.2. Оценка на генетичен риск

Критериите за поставяне на диагнозата Линч синдром претърпяха няколко ревизии и модификации през послед-
ните години. Известни са Амстердам критериите от 1991 г. и 1998 г., и ревизираните Бетесда критерии от 2003 
година.

• Amsterdam Критерии (1991)

Три или повече родственици с колоректален карцином, плюс всички следни условия:

– Един пациент трябва да бъде родственик от първа степен на другите два; 

– Колоректалният карцином трябва да засяга поне две поколения; 

– Поне един случай трябва да е диагностициран преди 50-годишна възраст. 

• Amsterdam II Критерии (1998)

Три или повече родственици с Линч синдром-асоцииран рак (колоректален или рак на ендометриума, тънките 
черва, уретер или ренален пелвис) плюс всички следни условия:
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– Един пациент трябва да бъде родственик от първа степен на другите два; 

– Две или повече последователни поколения трябва да са засегнати; 

– Поне един случай трябва да е диагностициран преди 50-годишна възраст; 

– Фамилната аденоматозна полипоза трябва да бъде изключена във всеки един случай на колоректален рак; 

– Туморите трябва да са верифицирани с патолого-анатомично изследване. 

• Ревизирани Bethesda Критерии (2003)

Само един от следните критерии трябва да бъде изпълнен:

– Диагноза на колоректален рак преди 50-годишна възраст; 

– Синхронен или метахромен колоректален или друг асоцииран тумор (стомах, пикочен мехур, уретер, ре-
нален пелвис, билиарен тракт, глиобластом, аденоми на мастните жлези, кератоакантоми и рак на тънките 
черва), независимо от възрастта; 

– Колоректален рак с висока микросателитна нестабилност, диагностициран преди 60-годишна възраст; 

– Колоректален рак с един или повече родственици от първа степен с рак на колона или други асоциирани 
тумори. Единият рак трябва да е диагностициран преди 50-годишна възраст (това включва и аденома преди 
40-годишна възраст); 

– Колоректален рак с два или повече родственици от първа степен с рак на колона или други асоциирани 
тумори, независимо от възрастта. 

2.3.2.3. Генетична диагноза

Пациенти, които са суспектни за Linch синдром подлежат на молекулярна диагностика. Най-напред се препо-
ръчва тест за микросателитна нестабилност (MSI) на туморната тъкан. Изследват се микросателити (тандемни 
повтори на 1-6 нуклеотида), които са разпространени в генома и са с различна дължина при различните инди-
види, но постоянна за всеки един човек. При нарушение в системата за поправка на погрешно сдвоени бази, при 
усиленото делене на клетките в туморите настъпват изменения в дължината на микросателитите в сравнение 
с нормалните тъкани, т.е. така както са унаследени. Изследва се група от два мононуклеотидни и три динукле-
отидни микросателитни маркера, избрани като референтен панел за този вид тестуване (Фиг. 15). Туморът се 
оценява като високо нестабилен (MSI-H) ако има промяна в дължината на два или повече маркера, ниско нес-
табилен (MSI-L) при засегнат само един маркер и стабилен (MSS) ако нито един маркер не е засегнат. Този тест е 
индикация за носителство на мутация в MMR гените и представлява скрининг на индивидите, които подлежат 
на мутационен анализ за герминативни мутации.

Относителни  флуоресцентни  единици

Фиг. 15 Изследване за микросателитна нестабилност с флуоресцентна мултиплексна полимеразна верижна реак-
ция за микросателитите D5S346, BAT26, BAT25, D17S250 и D2S123. (Giovanni Lanza et al.)
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ДНК от нормална мукоза е представена в панели А и 
С, ДНК от туморна тъкан – В и Д. Туморът в панел В 
е микросателитно стабилен, тъй като няма промяна в 
дължината на нито един от петте изследвани маркери, 
а туморът в панел Д е високо нестабилен поради про-
мени в дължините на всички микросателитни марке-
ри. Промените се дължат на натрупани грешки по вре-
ме на репликацията в резултат на дефектна поправка.

Имунохистохимията за MLH1 и MSH2 е друг тип ана-
лиз, използван за прескриниране на високо-рискови 
индивиди, подлежащи на мутационен анализ. Той е 
по-евтин и по-малко трудоемък и може да се извърши 
на малки туморни проби, а освен това дава по-кон-
кретна информация за това кои гени биха могли да 
са засегнати. Все пак имунохистохимичният анализ 
също е само скрининг и трябва да е последван от му-
тационен анализ за точна диагностика.

Методите, които се използват за детекция на герми-
нативни мутации са protein truncation test, SSC ана-
лиза, хетеродуплексен анализ, денатурираща гра-
диентна гел-електрофореза и ДНК секвениране, 
който е най-чувствителния тест. Недостатък на тези 
техники е неспособността им да установяват мута-
ции, дължащи се на големи делеции. Поради това за 
делеционен анализ се използват Southern blot теста 
и директно секвениране на мРНК. За да се избегнат 
техните ограничения пък, те се комбинират с мулти-
плексна полимеразна верижна реакция. Подходът 
за търсене на делеции в отсъствие на точкови мута-
ции води до доста по-точна оценка за засягането на 
MMR гените в генезата на колоректалния карцином.

2.4.  Редки генетични състояния

2.4.1. Синдромът на Turcot

Синдромът на Turcot е вариант, който асоциира със 
синдром на Линч, както и с FAP. При него се развиват 
много аденоматозни полипи в дебелото черво, които 
повишават риска за колоректален карцином и рак на 
мозъка. Генетичната причина при повечето болни със 
синдром на  Turcot са мутации в гена APC, асоциирани 
с FAP или мутации в един от MMR гените, асоциирани 
с Lynch syndrome (MLH1 и PMS2). Туморите на мозък 
при носители на APC  мутации са медулобластоми, 
докато при MMR мутации са  мултиформени глиоб-
ластоми. 

Синдромът се унаследява по автозомно-доминан-
тен тип. 

2.4.2. Колоректален рак при MYH - свързаната 
полипоза

MYH - свързаната полипоза (MAP) се причинява от 
мутация в репарационния ген MUTYH, който предава 
информация за синтеза на ензима MYH- гликозилаза. 
По време на нормалното клетъчно делене гуанинът 
при окисление се променя и може да се свърже по-
грешно с аденин вместо с цитозин. MYH гликозила-
зата коригира грешното сдвояване по механизма BER  

(base excision repair) – изрязване и коригиране на ба-
зата. 

В Европа най-чести са две мутации в гена, водещи до: 
замяна на аминокиселина тирозин с цистеин на пози-
ция 179 (Tyr179Cys или Y179C) и замяна на аминоки-
селина  глицин с аспарагинова киселина в позиция 396 
(Gly396Asp или G396D).

Болестта се характеризира с много аденоматозни по-
липи във вътрешната лигавица (лигавицата) на дебе-
лото черво и автозомно - рецесивно унаследяване. 

2.4.3. Колоректален рак при синдромът на ювенил-
ната полипоза 

При синдрома на ювенилна полипоза обикновено се 
развиват от няколко до стотици полипи, рано преди 
20-годишна възраст в дебелото черво. Броят на по-
липите варира дори сред засегнатите членове на едно 
семейство. Около 15 % от хората със синдром на юве-
нилна полипоза имат и други отклонения: усукване на 
червата, нарушения в сърцето или мозъка, цепки на 
небце, полидактилия и аномалии на гениталиите или 
пикочните пътища.

Синдромът на ювенилна полипоза се диагностици-
ра, когато човек има някое от следните особености: 
(1) повече от пет ювенилни полипи на дебелото чер-
во или ректума; (2) ювенилни полипи в други части 
на стомашно-чревния тракт или (3) произволен брой 
полипи в непълнолетни и един или повече засегнати 
членове на семейството. Единичните ювенилни поли-
пи са сравнително често срещани при деца и не са ха-
рактерни за синдрома на ювенилна полипоза.

Повечето юношески полипи са доброкачествени, но 
има 10% до 50% процента риск от развитие на рак на 
стомашно-чревния тракт, предимно колоректален рак. 

Синдромът на ювенилна полипоза се причинява от му-
тации в гените BMPR1A и SMAD4, които заедно участ-
ват в транспорта на сигнали от клетъчната мембрана 
към ядрото и регулират активността на определени 
гени, свързани с растежа и делението (пролифераци-
ята) на клетките. Патогенни мутации в един от двата 
гена нарушават клетъчната сигнализация и нарушава 
регулацията на генната активност и клетъчната про-
лиферация.

2.4.4. Синдром на Peutz-Jeghers

Синдромът на Peutz-Jeghers е наследствен и се дължи 
на мутация в тумор-супресорен ген STK11. Синдро-
мът се характеризира с развитие на хамартоматозни 
полипи в стомаха и червата през детството или юно-
шеството, при деца често се появяват малки тъмни 
петна по устните, около и вътре в устата, близо до 
очите и ноздрите и около ануса, понякога и по ръцете 
и краката. Полипите могат да причинят усложнения 
като повтарящи се обструкции на червата, хронично 
кървене и коремна болка и развитие на други видове 
рак - рак на гърда, панкреас, стомах, яйчници, бели 
дробове и тънки черва.
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2.4.5. Синдром на наследствената смесена полипо-
за (HMPS)

Синдромът на наследствената смесена полипоза 
(HMPS) е наследствено състояние, което причинява 
развитие на много различни видове полипи, най-чес-
то – хамартоми, локализирани в дебелото черво и/или 
ректума. Аденомите или аденоматозни полипи имат 
потенциал да се превърнат в рак, хиперпластичните 
полипи не създават риск от рак, хамартоматозните 
или ювенилни полипи, както и зъбните полипи могат 
да се развият в рак. Някои семейства имат наследстве-
на мутация в гена GREM, но при повечето семейства 
няма идентифицирана мутация.

2.4.6. Синдроми с PTEN хамартомни тумори (PHTS) 

Синдромите на Cowden и на Bannayan-Riley-Ruvalcaba, 
както и болестта на Lhermitte-Duclos са част от група 
разстройства, при които има припокриване на фено-
типа, включително хамартома синдром. Дължат се на 
мутация в PTEN тумор-супресорен ген. При носител-
ство на патогенна PTEN мутация рискът е повишен от 
развитие на тумори, включително колоректален рак.

Синдромът на Bannayan-Riley-Ruvalcaba включва мно-
жество канцерозни тумори и хамартоматозни поли-
пи, тъмни лунички по пениса на мъже или липоми, 
ангиолипоми и хемангиоми и други симптоми като 
хипотония, скелетни аномалии, тироидни проблеми и 
припадъци. Клиниката се припокрива със синдром на 
Cowden.

Мутациите се унаследяват по автозомно - доминан-
тен път.

Фактори на средата с рисков ефект за КРК са: липса 
на физическа активност, затлъстяване, алкохол, тю-
тюнопушене, диета богата на червено месо, диета бе-
дна на фибри, възпалителни заболявания на червата, 
диабет, Ашкенази евреи, лична история на рак на гръ-
да/яйчник, матка; йонизираща радиация, приготвяне 
на храната на висока температура. 

2.4.7. Препоръки от Националния експертен борд за 
предиктивни биомаркери в онкологията, 2017

Националния експертен борд за предиктивни биомар-
кери в онкологията препоръчва при колоректален кар-
цином:

А. 

При всички пациенти с метастатичен колоректален 
карцином се препоръчва разширено изследване на 
RAS с алел-специфичен PCR или секвениране, включ-
ващо KRAS-екзони 2, 3 и 4 (кодони 12, 13, 59, 61, 117 и 
146) и NRAS-екзони 2, 3 и 4 (кодони 12, 13, 59, 61, 117 и 
146), заедно с BRAF V600 мутации.

Препоръчва се задължително изследване на RAS пре-
ди терапия с EGFR-таргетните моноклонални анти-
тела cetuximab и panitumumab.

Препоръчително е за изследване на RAS да се използ-

ва тъкан от първичен или метастатичен колоректален 
карцином.

За дефиниране на фенотип с лоша прогноза и ограни-
чен отговор към стандартна химиотерапия при паци-
енти с метастатичен колоректален карцином се препо-
ръчва едновременно изследване на BRAF V600-мута-
ции чрез алел-специфичен PCR или секвениране, заед-
но с RAS-мутационeн статус и dMMR/MSI-H-тества-
не, с цел прогностично стратифициране.

При MMR-дефицитни тумори със загуба на MLH1 
се препоръчва изследване на BRAF V600-мутации 
за оценка на риск от синдром на Lynch. Наличие на 
BRAF-мутация силно подкрепя спорадична патоге-
неза, докато липсата ù не изключва риск за синдром 
на Lynch.

В. 

При колоректален карцином стадий II се препоръчва 
тестване за MSI/MMR с цел селектиране на пациенти с 
eвентуална полза от адювантна 5-fl uorouracil базирана 
химиотерапия при MSS/pMMR. 

При пациенти с метастатичен колоректален карци-
ном, прогресирал след лечение с флуоропиримидини, 
oxaliplatin и irinotecan, се препоръчва идентификация 
на MSI-H или dMMR-статус на тумора с цел обсъжда-
не на последваща имунотерапия с pembrolizumab. 

При пациенти, изпълняващи Бетезда- или Амстер-
дам-критерии за синдром на Lynch, се препоръчва PCR 
или секвениране за търсене на герминативни мтуации 
в MMR гените от периферна кръв. 

C. 

При пациенти с метастатичен колоректален карцином 
се препоръчва идентификация на dMMR/MSI H-фено-
тип с цел обсъждане на комбинирана терапия от имун-
ни чекпоинт-инхибитори (nivolumab с ipilimumab).

Препоръчително е пробите за биомаркерно изследва-
не да се оценяват за адекватност от патолози чрез оп-
ределяне на качество и количество на тъкан и съдър-
жание на туморни клетки и чрез изготвяне на срезове 
за изолиране на ДНК.

Засега при колоректален карцином не се препоръчва 
рутинно тестване с мултигенни сигнатури и употреба-
та им трябва да бъде ограничена в рамките на клинич-
ни проучвания.

Лечение: при разкриване на множество полипи се пре-
поръчва колектомия, като единствено рационално ре-
шение за болните с FAP. Предпочита се хирургичната 
интервенция да бъде направена към 20г. възраст на 
болния. Носителите на ACP мутации без полипоза на 
колона след 40-тата годишна възраст не са показани 
за хирургична намеса. Генетични изследвания на k-ras 
имат значение за диагнозата и терапията: мутациите в 
кодон 13 са свързани с туморна прогресия и агресивно 
развитие на болестта. Мутациите в кодон 12 асоции-
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рат с муцинозен хистотип и хирургичното лечение 
трябва да се съчетае с химиотерапия.

2.5. Фамилен меланом 

Около 8% от случаите на меланом имат роднина от 
първа степен диагностициран с меланом и само 1-2% 
имат засегнати двама родственици. Средната въз-
раст на болните с фамилен меланом е 30-те години, а 
в общата популация е 50-те години.

Известни са два гена, които при герминативни инак-
тивиращи мутации асоциират с развитие на мела-
ном: CDKN2A (cyclin-dependent kinase Inhibitor 2A) 
и CDK4. Дисфункцията на тези 2 гена представлява 
само малък процент от фамилния меланом. 

Генът CDKN2A кодира 2 протеина: p16 и p14ARF, 
които са тумор-супресори и участват в регулирането 
на клетъчния цикъл. p16 инхибира циклин зависими 
кинази 4 и 6 (CDK4 и CDK6), активира ретинобла-
стомния протеин (Rb) и блокира прехода от G1 към 
S-фазата на клетъчния цикъл. p14ARF активира p53 
тумор-супресорен протеин. Рискът за развитие на ме-
ланом при носители на мутация в CDKN2A се оценява 
на 67% за възрастта 80 години. Герминативни мута-
ции в CDKN2A гена асоциират освен с фамилен ме-
ланом, но и с глиобластома и карцином на панкреаса, 
а соматични мутации са вторите по честота след р53, 
които най-често се диагностицират при злокачестве-
ни тумори. 

Генът CDK4 кодира серин/треонин киназен протеин, 
който е каталитична субединица на комплекса cyclin 
D/CDK4, свързан с фосфорилирането и инхибирането 
на членове на ретинобластомната фамилия, включи-
телно RB1 протеина и регулира прогресията на кле-
тъчния цикъл от G1 към S фазата. Мутациите в този 
ген, както и в свързани с него протеини циклини тип 
D (Cyclin D), p16(INK4a) и Rb асоциират с туморогене-
за на различни карциноми.

Герминативна мутация в един от двата гена може да се 
предаде в потомството по автозомно-доминантен път. 
Рискът за унаследяване от родител носител на мута-
ция е 50%.

Фамилен меланом се подозира, ако има 2-ма или по-
вече близки родственици с инвазивен меланом или 
ако има един родственик с множество меланоми. Гене-
тичната диагноза се поставя чрез секвениране по Сан-
гер или с нова генерация секвенатори (NGS), но  при 
повечето фамилии с меланом не може да се определи 
генетичния дефект, тъй като вероятно има други все 
още неизвестни гени за предразположеност, които в 
бъдеще може би ще бъдат намерени.

Пенетрантността на гена е различна според географ-
ските ширини Честотата на  меланома е 3.74 пъти 
по-висока в Австралия, Съединените Щати и Шве-
ция в сравнение със Западна Европа. Носителите на 
CDKN2A мутации имат повишен риск от развитие на 
рак на панкреааса и мозъчни тумори. 

Във фамилии, суспектни за наследствен меланом, се 
препоръчва индивидът (с повишен риск) да си прави 
ежемесечен преглед на кожата и на всеки 6 месеца пре-
глед от дерматолог.

2.6. Ксеродерма пигмунтозум (Xeroderma pigmento-
sum (XP) )

Дължи се на генетичен дефект в гени, който намалява 
способността за поправяне на дефекти в ДНК, причи-
нени от ултравиолетови лъчи. Много от гените, свър-
зани с ксеродерма пигментозум, участват в ДНК по-
правка на погрешно сдвоени нуклеотиди по механи-
зма за  изрязване и възстановяване на нормалния нук-
леотид (NER - nucleotide excision repair). Протеините 
на тези гени играят най-различни роли в процеса на 
ДНК репарация - разпознават мястото на повреда, 
деспирализират дефектни участъци от ДНК, изрязват 
дефектния участък и възстановяват правилната ДНК 
секвенция. Наследените патогенни мутации в гени-
те, свързани с механизма за NER поправка, пречат на 
един или повече от тези етапи. 

Ксеродерма пигментозум се характеризира с клинична 
и цитологична хетерогенност, вследствие на генетична 
хетерогенност. Гените се подразделя на 7 групи от XPA 
до G и допълнителни варианти. Генът XPA е локализи-
ран в хромозома 9q22, генът XPB известен като ERCC3, 
е разположен в 2q21, XPC е локализиран в 3p25, XPD, 
наричан още ERCC2 се намира в 19q13, XPE е в хромо-
зома 11, XPF наричан също ERCC4 е в 19q13, XPG, също 
наричан ERCC5, е разположен в 13q32, и XPV, известен 
като Pol eta, и разположен в 6p12-21. POLH генът също 
защитава клетките от UV-индуцирано увреждане на 
ДНК, въпреки че не участва в NER и мутации в този 
ген също причиняват xeroderma pigmentosum. Дефе-
кти в един и същи ген могат да асоциират с различни 
фенотипи, напр. синдром на Cockayne. 

Унаследяването на генетични дефекти в тези гени ста-
ва по автозомно-рецесивен път.

Освен кожни проблеми, предизвикани от слънче-
во изгаряне, други прояви са: суха кожа и промени в 
пигментацията на кожата, проблеми с нервната систе-
ма, като загуба на слуха, лоша координация, намален 
интелект, припадъци, висок риск от рак на кожата с 
ранно развитие до 10-годишна възраст, катаракта и 
по-висок риск от други видове рак, като рак на мозъка 
и белодробен карцином. 

2.7. Множествена ендокринна неоплазия 

Множествената ендокринна неоплазия се характери-
зира с възникването на тумори (доброкачествени и 
злокачествени) в най-малко в две ендокринни жлези.

Известни са две форми на множествена ендокринна 
неоплазия – тип 1 (MEN1) и тип 2 (MEN2). Те се раз-
личават по дефектните гени и по клиника. 

2.7.1. Множествена ендокринна неоплазия 
тип 1 (MEN1)
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Множествената ендокринна неоплазия тип 1 (MEN1) е 
рядък наследствен туморен синдром, който се предава 
в потомството по автозомно-доминантен път. Генният 
продукт е менин, който регулира транскрипцията, ста-
билността на генома, клетъчното делене и предпазващ 
клетките от неконтролируемо делене. В литературата 
има данни, че менинът има възможна роля за възста-
новяване на ДНК дефекти, за клетъчната сигнализа-
ция, цитоскелетната структура, клетъчната адхезия и/
или клетъчната подвижност.

Мутациите в MEN1 гена при 90% от болните са  инак-
тивиращи герминативни мутации, наследени от ро-
дители, а в останалите 10% те са de novo възникнали 
мутации в герминативни клетки. Диагностицирани 
са над 1200 мутации в кодиращи райони на гена. Па-
тогенните мутации нарушават генната функция, тъй 
като предизвикват изместване на рамката на четене 
(42%), или са безсмислени мутации (14%), или деле-
ции в екзоми, дефекти на сплайсинга (10,5%) и големи 
делеции (2,5%). Възможно е при част от пациентите 
мутациите да засягат промоторите или нетранслиру-
еми райони.

MEN1 фенокопия може да се дължат на мутации в 
тумор-супресорния ген CDKNIB, а по-рядко засягат 
членове на фамилията на циклин-зависимата киназа 
(CDKN) като: CDKN1A (P21cip1), CDKN2B (p15Ink4b), 
CDKN2C (p18Ink4c). Много други гени при мутации 
са асоциирани с MEN1 като: CDC73 (известен също 
като HRPT2 туморен супресор, кодиращ протеина 
парафибромин, който асоциира с хиперпаратиреоид-
но-челюстния туморен синдром), CaSR (кодиращ ре-
цептора за чувствителност на калций, който е свързан 
с фамилни доброкачествени хипокалциурични хипер-
калцемии), GNA11 (който кодира G-протеин алфа 11), 
AP2S1 (който кодира свързания с адаптера протеинов 
комплекс 2, сигма 1 субединица, особено при паци-
енти с фамилен хиперпаратиреоидизъм), AIP (който 
кодира протеина, взаимодействащ с арилов въглево-
дороден рецептор и асоциира с фамилни изолирани 
аденоми на хипофизата), Germline MEN1 (при семей-
ства с нарушение само на паращитовидната жлеза, 
фамилен изолиран първичен хиперпаратиреоидизъм).

Клиниката най-често включва тумори на паращито-
видните жлези, хипофизата и панкреаса. Туморите са 
свързани със свръхпродукция на хормони. Най-чес-
тото клинично проявление е хиперпаратиреоидизъм. 
Последният нарушава нормалния баланс на калция в 
кръвта, което води до камъни в бъбреците, изтънява-
не на костите, гадене и повръщане, хипертония, сла-
бост и умора. 

2.7.2. Множествена ендокринна неоплазия 
тип 2 (MEN2)

MEN2 (включително FMTC) е между 1-9 на 100 000 
индивида.

MEN2 е разпространен с ниска популационна честота 
- между 1-9 на 100 000 индивида. Дължи се на акти-
виращи мутации в RET протоонкогена. RET проте-

инът се състои от извънклетъчна част (съставена от 
лиганд-свързващ домен, кадхеринов домен - зависим 
от калций клетъчна адхезия и богат на цистеин домен, 
близък до клетъчната мембрана); трансмембранен до-
мен и вътреклетъчна част (с две подразделения - TK1 
и TK2 тирозин кинази). RET активирането става чрез 
свързване на един от неговите четири лиганди (невро-
трофичен фактор от глиална клетъчна линия - GDNF, 
нетуртурин  - TNT, артемин или персефин), следвано 
от RET димеризация, автофосфорилиране и последва-
що фосфорилиране на вътреклетъчни субстрати. 

MEN тип 2 (MEN2) се подразделя на три подтипа: тип 
2А, тип 2В и фамилен медуларен тиреоиден карцином 
(FMTC). 

Мутациите в MEN2A варианти засягат най-вече из-
вънклетъчния домен на RET протеин (кодиран от ге-
ните в екзон 10 и 11), докато мутациите в вътреклетъч-
ния TK2 домен са характерни за MEN2B.

MEN2В е рядък синдром с честота 0.9-1.6 на мили-
он индивиди. Причинява се най-често от мутация 
Met918Th r RET (> 95% случаи), по-рядко от Аla883Phe 
RET мутация (<5%).

Клиниката се характеризира с медуларен карцином на 
щитовидната жлеза, феохромоцитом и екстра-ендо-
кринни характеристики.

Най-честата клинична проява на множествена ендо-
кринна неоплазия тип 2 е медуларния тиреоиден кар-
цином. Някои хора развиват феохромоцитом, който 
може да предизвика опасно повишаване на кръвното 
налягане. 

FMTC съставлява 10% - 20% от случаите на MEN2. 
Дължи се на мутации в протоонкогена RET, които се 
наследяват по автозомно- доминантен път и предраз-
полагат 80% от носителите им към развитие на медула-
рен рак на щитовидната жлеза.

При съмнение за диагноза MEN2A, генетичното из-
следване започва със секвениране на най-честите 
мутации в екзони 10 и 11; при отрицателен резултат 
– секвениране на други общи мутации. При клиника 
за MEN2B първоначално се изследват общи мутации 
като мутация в RET кодон M918T в екзон 16 и при от-
рицателен резултат се извършва изследване аз A883F 
мутация в екзон 15. Но при съвременните възможнос-
ти на NGS технологии се предпочита секвениране на 
целия RET ген.

Други случаи, които са индикации за генетично 
тестване са следните:

• Роднини от първа степен на пациент с доказана 
герминативна RET мутация;

• Родители, чиито кърмачета или малки деца имат 
клиничните характеристики на MEN2B;

• Семейства, чиито бебета или малки деца имат 
Hirschsprung заболяване;
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Предлага се пренатално консултиране и генетично 
тестване.

2.8. Фамилен рак на простата 

Около 8% от случаите с рак на простатата имат фами-
лен характер (НРП) и се дължат на генетични фактори. 
Няколко злокачествени заболявания в едно семейство 
могат да имат общ наследствен компонент, напр. хе-
мангиобластома, светлоклетъчен бъбречен карцином 
и феохромоцитом при болест на фон Хиппел-Линдау 
(VHL), или рак на простатата в семейства с висока 
предразположеност към рак на гърдата и яйчника.

Честотата на НПК е различна за отделните етнически 
или расови общности: афро-американците имат почти 
2 и 3 пъти по-висока честота на рак на простатата в 

сравнение с кавказци и азиатци, което може да отра-
зява не само специфични за съответната популация 
полиморфизми, но и действие на различни рискови 
фактори на околната среда, като диета и затлъстяване, 
скринингови модели за ранна диагноза.

При фамилен рак на простата са идентифицирани 
герминативни мутации в тумор-супресорни гени: в 
BRCA1/2 (асоцииран с рака на гърдата), в ATM (атак-
сия телеангиектазия), CHEK2 киназа в чекпоинт 2, 
BRCA1, RAD51D и PALB2.

Листът на валидираните гени, които при мутации асо-
циират с рак на простата е представен в табл. 8.

Таблица 8. Валидирани гени, които повишават риска 
за простатен карцином при мутации, асоциирани и с 

други карциноми 

Ген Хромозомен 
район OR/RR Асоциирани карциноми

BRCA1 17q21 RR, 1.82‐3.75 Рак на гърда и яйчник, рак на дебело черво, рак 
на панкреаса

BRCA2 13q12.3 RR, 2.5‐4.65; Рак на гърда и яйчник, рак на панкреаса, меланом

MMR (MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2)

3p21.3, 2p21, 
2p16, 7p22.2 RR, 2.11‐3.67 Синдром на Lynch

HOXB13 (G84E) 17q21.2 OR, 3.248‐7.9

CHEK2 22q12.1 OR, 1.8‐3.29 Рак на гърда и яйчник, рак на дебело черво, 
тиреоиден карцином

NBN (NBS1; c.657del5) 8q21 OR, 2.5‐4.3 Рак на гърда и яйчник, меланом и левкемия

BRIP1 17q22.2 OR, 2.4 (95% 
CI, 0.25‐23.4) Рак на гърда и яйчник

ATM 11q22.3 OR, 2.1 Рак на гърда

Гените, които най-често асоциират с НРС са НОХВ13 и BRCA2. 

Честотата на герминативните патогенни мутации при метастатичен простатен карцином е представена на фиг. 16.

Фигура 16. Честота на герминативни патогенни мутации при метастатичен простатен карцином (Kuchenbaecker 
KB, et al. JAMA 2017; 317(23):2402-2416)
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Наследственият рак на простатата (НРС) се подози-
ра при следните случаи: 

• семейства с три или повече болни с простатен кар-
цином; 

• рак на простатата в три последователни поколения 
или 

• поне двама роднини с поставена диагноза преди 55 
годишна възраст.

2.9. Синдроми на наследствен бъбречен карцином 

До сега са описани повече от 10 синдроми на наслед-
ствени на рак на бъбреците и дефектните гени, свърза-
ни с нарушен метаболизъм или епигеномна регулация.

2.9.1. Von Hippel Lindau (VHL) синдром 

Той е рядък наследствен неопластичен синдром. 
Дължи се на инактивиращи герминативни мутации 
в тумор супресорен ген VHL. Генът е разположен в 
хромозома 3p25.3. VHL е компонент на комплекса 
VCB-CUL2 (E3 ubiquitin лигаза), който разпознава и 
разгражда HIF-2α (hypoxia-inducible factor 2-alpha), 
представляващ част от по-голям протеин HIF. HIF иг-
рае основна роля за адаптирането на организма към 
променящите се нива на кислород. HIF контролира 
експресията на гени (VEGF, PDGF и TGF-a, свързани 
с туморна прогресия) и регулира синтеза на еритропо-
етин, участващи в образуването на нови кръвоносни 
съдове и производството на еритроцити. Функцията 
на HIF е особено важна при хипоксия, а при нормални 
нива на кислорода, VCB-CUL2 комплексът предотвра-
тява натрупването на HIF в клетките. 

Резултатите от цялостно екзозомно секвенциране на 
спорадични светлоклетъчни карциноми на бъбреците 
при международно проучване доказват, че почти 90% 
от карциномите имат промени в VHL или в TCEB1, 
компонент на VHL комплекса. Данните привеждат 
силни доказателства за използване на антиангиогенни 
средства или инхибитори на тирозин киназата, насо-
чени срещу VHL-HIF-VEGF / PDGF път като таргетни 
терапии на спорадичен RCC. 

Носителите на мутация имат повишен риск от раз-
витие на бъбречен карцином, тумори на надбъбрека 
(феохромоцитом), мозъчни и гръбначно-мозъчни ту-
мори. Специфични за синдрома са също ретиналните 
тумори. Препоръчват се редовни прегледи на очите, 
бъбреците, мозъка. 

2.9.2. Синдром на BIRT-HOGG-DUBE (BHD)

Синдромът е рязко генетично заболяване, проявено 
с белодробни кисти, фиброфоликуломи и бъбречни 
тумори с различни хистологични подтипове, светло 
клетъчен карцином на бъбреците (RCC), папиларен 
RCC. Той се развива при герминативни мутации в гена 
FLCN. При нормална функция на гена FLCN, неговият 
протеин се свързва и образува комплекс с двама парт-
ньори - фоликулин протеин 1 и 2 (FNIP1 и FNIP2). 

FNIP взаимодейства с AMP-активирана протеин ки-
наза (AMPK), представляваща важна енергочувстви-
телна молекула, която играе роля за енергийната хо-
меостаза чрез активиране на усвояването и окислява-
нето на глюкоза и мастни киселини, когато клетъчната 
енергия е ниска. Дефицитът на FLCN прекъсва взаи-
модействието FLCN-FNIPs и FLCN задвижва пови-
шен синтез на протеин mTORC1, на митохондриални 
окислители, и аберрантна пролиферация на бъбречни 
клетки.

2.9.3. Наследствена лейомиоматоза и бъбречнокле-
тъчен карцином  (HLRCC - Hereditary Leiomyomatosis 
and Renal Cell Cancer)

HLRCC предразполага към развитие на лейомиома-
тоза на кожата и матката и на тип 2 папиларен RCC. 
Клиниката се дължи на мутации в гена FH (отговорен 
за синтеза на ензима фумараза), които променят мета-
болизма към гликолиза и водят до натрупване на фу-
марат, инхибиране на ензими, зависими от а-кетоглу-
тарат, натрупване на HIF или генетично метилиран 
статус (фенотип на CpG остров метилатор - CIMP).

2. Наследствен параганглиом-феохромоцитом.  Дъл-
жи се на герминативни мутации в гените SDHB, SDHC 
и SDHD, причина за развитие на параганглиом-феох-
ромоцитом и на рак на бъбреците. Дефектният SDH 
променя метаболизма към гликолиза и натрупване на 
сукцинат, който е свързан с прогресия на тумора по 
същия механизъм при натрупване на фумарат в бъб-
речни клетки.

2.9.5. Наследствен папиларен бъбречноклетъчен 
карцином

Генетичната причина е активираща мутация в MET 
гена. Генният продукт е тирозин- киназен рецептор на 
HGF. При активиране на c-MET се променя сигналния 
път c-MET/HGF и настъпва пролиферация на бъбреч-
ните клетки.

2.9.6. Синдром на COWDEN

Клинично синдромът се характеризира с развитие 
на чревни хамартоматозни полипи, доброкачестве-
ни кожни тумори, макроцефалия и има риск от зло-
качествени заболявания на гърда, щитовидна жлеза, 
матка, простата и рак на бъбреците (4% -16% от па-
циентите).

Мутации в гена PTEN асоциират със синдрома чрез 
активиране на пътя PI3K-AKT-mTOR.

2.9.7. Туберозна склероза

Проявява се хамартома и триада от лицеви ангиофи-
броми, припадъци и забавяне на развитието. Пациен-
тите са предразположени към развитие на субепеди-
мален гигантски клетъчен астроцитом (SEGA), ангио-
миолипома (AML) в бъбреците, лимфангиолеомиома-
тоза (LAM), при рак на белия дроб и бъбреците (3% от 
пациентите).



103

Гените и молекулни пътища, свързани с наследствен бъбречноклетъчен карцином са представени на фигура 17.

Фигура 17. Гените и молекулни пътища, свързани с наследствен бъбречноклетъчен карцином (Hisashi Hasumi and 
Masahiro Yao, Cancer Science. 2018;109:581–586)

2.10. Li-Fraumeni синдром (LFS)

Синдромът е рядък, описани са само 400 фамилии.  

Li-Fraumeni синдром е характерен с предразположе-
ност към широк спектър от злокачествени заболява-
ния и развитие на мултиплени първични тумори. Из-
вестен е като SBLA, тъй като включва саркоми, гърда, 
левкемия и надбъбречна жлеза. Унаследява се като 
автозомно- доминантно заболяване. Рискът за живота 
при жените е 90 % на възраст 60 години, а при мъже-
те е около 73%. Този необичайно висок риск включва 
главно ракови заболявания от спектъра на LFS. Паци-
ентите с LFS са изложени на висок риск от развитие на 
второ първично злокачествено заболяване.

Синдромът се дължи на патогенна мутация ту-
мор-супресорен ген p53 (TP53), локализиран в хро-
мозома 17p13.1. TP53 има много механизми за про-
тивораково действие - той играе роля в апоптозата, 
поддържа геномната стабилност и инхибира ангиоге-
незата. Неговият протеин е главният клетъчен сензор, 
който следи за ДНК нарушения и определя съдбата на 

клетки – спира клетъчния цикъл до извършване на 
ремонт на увредената ДНК или насочва клетката към 
апоптоза при невъзможност за корекция на генетич-
ното нарушения. При загуба на функционален p53 
протеин, клетките, съдържащи увредена ДНК, могат 
да оцелеят и да се размножат, което допринася за зло-
качествената им трансформация. 

В литературата се споменават два други хромозомни 
района (1q23 и 22q12.1, съдържащ ген СHEK2), но те 
не са валидирани. 

В няколко семейства със синдром, подобен на Li-
Fraumeni синдром, не са установени TP53 мутации. 
Това може да се дължи на промяна в промотора на 
гена, която причинява дефектна експресия на проте-
ин или на нови мутации, които не са описани. При 
негативен резултат за TP53 мутации, се търсят мута-
ции в тумор-супресорен ген CHEK2. Чекпоинт киназа 
2 (CHEK2 - Checkpoint Kinase 2) регулира дейностите 
на P53, но няма сигурни данни, че мутации в CHEK2 
действително асоциират с Li-Fraumeni синдром или 
само повишават риска от някои видове рак.
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Мутациите, които са причина за ранно начало на LFS 
са следните: а) къси теломери; б) генетични модифи-
катори, включително MDM2-SNP309 полиморфизъм; 
в) свързани с P53мутации (обикновено рак на гърдата, 
сарком на меките тъкани, остеосарком (рак на кости-
те), левкемия, мозъчни тумори, надбъбречен карци-
ном) и други видове рак.

Генетичното изследване се предлага при семейства с 
поставена диагноза LFS въз основа на следните кри-
терии:

Класически синдром на LFS:

• Сарком, диагностициран преди 45-годишна въз-
раст.

• Роднина от първа степен, родител, близък или дете 
с рак преди 45-годишна възраст.

• Всеки рак преди 45-годишна възраст или саркома 
на всяка възраст в първа или втора степен роднина 
(баба, дядо, леля / чичо, племенница / племенник 
или внук).

Критерии на Chompret

Те включват мозъчен тумор, адренокортикален рак, 
рак на гърдата в пробанда и също така има по-ниска 
възрастова граница от <31 години.

• Тумор от LFS спектър с диагноза преди 46-годишна 
възраст (включва: пременопаузен рак на гърдата, 
сарком на меките тъкани, остеосарком, тумор на 
надбъбречната жлеза, мозъчен тумор, левкемия, 
рак на белия дроб. 

• Поне един роднина от първа или втора степен с ту-
мор на LFS преди 56 години или множество тумо-
ри, с изключение на рак на гърдата, ако пациентът 
има рак на гърдата.

• Човек с множество тумори, с изключение на случа-
ите, когато два принадлежат към спектъра на LFS, 
като първият се е появил преди 46-годишна въз-
раст.

• Човек, който е диагностициран с адренокортика-
лен карцином или тумор на хороидния сплит, не-
зависимо от фамилната анамнеза.

LFL-1, критерии на Birch

• Лице, диагностицирано с мозъчен тумор, адрено-
кортикален тумор, саркома, рак на гърдата преди 
45-годишна възраст.

• Типичен рак от спектъра на LFS в първа или втора 
степен роднина на всяка възраст. 

• Роднина от първа или втора степен с всеки рак пре-
ди 60-годишна възраст.

LFL-2, Критерии на ELES

• Двама роднини (първа или втора степен) с диа-
гноза на типичен рак от спектъра на LFS на всяка 
възраст.

• Хората, които имат или класически критерии за 
LFS, или критериите Chompret, или имат други 

комбинации от рак и фамилна анамнеза, които ги 
излагат на риск от LFS или LFL синдром, но при 
които няма известна мутация в семейството. От-
рицателните резултати от тестовете не изключват 
LFS.

• Жени с рак на гърдата в ранен стадий (по-малко 
от 31 години) и без диагностицирана мутация в 
BRCA1 или BRCA2. Вероятността за синдрома на 
Li-Fraumeni е висока, ако има фамилна анамнеза за 
сарком, мозъчен тумор или адренокортикален кар-
цином. Отрицателният резултат при тези индиви-
ди не изключва LFS. 

• Индивиди от фамилии с известна мутация на TP53 
се насочват за генетично изследване на съответна-
та мутация. Отрицателния тест при тези хора из-
ключва LFS. Ако откажат такова изследване, към 
тях трябва да се прилагат превантивни действия, 
каквито се предлагат на носителите на TP53 мута-
ция поне до 50-годишна възраст.

• Поведение при индивиди от семейство с LFS с по-
вишен риск за злокачествено заболяване и са но-
сители на известна патогенна мутация в TP53 гена 
или индивиди от семейство с LFS с повишен риск 
за злокачествено заболяване, но отказали генетич-
но изследване за носителство на мутация.

• Веднъж годишно пълен физикален преглед и меди-
цинска оценка за необясними симптоми.

• Веднъж годишно ЯМР на цялото тяло (WBMRI).

• На всеки 3 до 4 месеца при деца и ежегодно при 
възрастни ултразвуково изследване на коремна и 
тазова област. 

• Биохимични маркери за адренокортикални функ-
ции.

• Кръвен тест на всеки 4 месеца (пълна кръвна кар-
тина, лактатна дехидрогеназа, скорост на утаяване 
на еритроцитите).

• Мониторинг за рак на гърдата - ежемесечно са-
мостоятелен оглед на гърдата; двугодишен клини-
чен преглед на гърдата при мамолог и годишно об-
разно изследване на гърдата, започващо на възраст 
от 20 до 25 години (за предпочитане MRI на гърдата 
поради радиационна експозиция от мамография).

• Колоноскопия на всеки 2 до 5 години, започвайки 
на възраст от 25 до 30 или 5 години преди най-ран-
ния известен рак на дебелото черво в семейството.

• Кръвен тест за биохимични маркери и ЯМР на мо-
зъка съгласно протокол от Торонто.

2.11. Неврофиброматоза 

Неврофиброматозите са група от три клинично и ге-
нетично различни болести, при които се развиват 
тумори на нервната тъкан. Неврофиброматоза тип 1 
(NF1), се причинява от автозомно доминантна мута-
ция в гена NF1 на неврофибромина и се характеризи-
рат с множество петна с цвят на мляко с кафе и не-
врофиброми. Неврофиброматоза тип 2 (NF2) се дъл-
жи на автозомно доминантна мутации в гена NF2 на 
мерлина, известен също като шванномин и характе-
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ризиращ се с множество тумори на нервната система, 
по-често двустранни вестибуларни шванноми, както 
и вътречерепни и спинални менингиоми, вътрешни 
епендимоми и други гръбначни тумори. Шванномато-
зата се причинява от инактивиращи мутации в гени-
те SMARCB1 и LZTR и се характеризира с множество 
шванноми и болка, възникващи в зряла възраст.

2.11.1. Неврофиброматоза тип 1 (NF1)

Тя е сравнително честа – 1 на 3000 индивиди, почти 
50% от случаите имат де ново възникнала мутации. 
Мутационната честота на тумор-супресорния NF1 ген 
е необичайно високата (~ 1: 10 000).

Генът  NF1 кодира неврофибромин, който участва в 
множество клетъчни процеси. Единственият функ-
ционално добре характеризиран домен е свързан с 
GAP домен (GRD), който е отрицателен регулатор на 
RAS пътя, но и други региони на протеина са от значе-
ние, тъй като притежават патогенни мутации. Генът на 
NF1 се характеризира с широк мутационен спектър. 
Мутациите са високо пенетрантни и се наследяват по 
доминантен тип. Загубата на хетерозиготност на NF1 
се счита за основен патогенетичен механизъм, което 
прави невъзможно да се предскаже времето на въз-
никване и характера на соматичните NF1 мутации.

Протеинът се експресира в много тъкани, т.е. включи-
телно мозък, бъбреци, далак и тимус, водещи до широк 
спектър от клинични прояви. Отличителната черта на 
това състояние е неговият изключително променлив 
фенотип, дори в рамките на едно и също семейство.

2.11.2. Неврофиброматоза тип 2 (NF2)

Популационната му честота е около 1: 60 000 - 1: 33 000. 
Типичната възраст за начало на болестта е от 18 до 24 
години, като почти всички засегнати индивиди разви-
ват двустранни шванноми до 30-годишна възраст.

Генетичните причини за NF2 са мутации в ту-

мор-супресорен ген NF2. Протеинът, кодиран от гена 
NF2 е мерлин или шваномин, който е свързан с кле-
тъчната мембрана. Той взаимодейства с протеини 
на клетъчната повърхност, с протеини, участващи в 
цитоскелетната динамика и с протеини, участващи в 
регулирането на транспорта на йони. Генът е високо 
експресиран през ембрионално развитие, а при въз-
растни - в клетки на Schwann, менингеални клетки, 
очна леща и нерв. 

Туморите се развиват при инактивиране на двата алела 
на гена. Клиниката се характеризира с тумори на нерв-
ната система и кожата, и с очни нарушения. Две пре-
обладаващи изоформи и редица други незначителни 
изоформи се получават чрез алтернативен сплайсинг.

2.11.3. Шваноматоза (schwannomatosis)

Шванноматозата е рядка форма на неврофибромато-
за, разпространена с честота 1: 70  000 и се характе-
ризира с предразположеност към развитие на мно-
жество шванноми и по-рядко менингиоми. Дължи се 
на герминативни мутации в тумор-супресорни гени 
SMARCB1 или LZTR1. 

Тумор-супресорният ген SMARCB1 дава  инструкция 
за синтеза на  протеин, който е част от SWI/SNF ком-
плекса, съставен от няколко различни протеини (Фиг. 
18). SWI/SNF комплексът регулира генната експресия 
чрез ремоделиране на хроматина и позволява достъп 
на транскрипционни фактори до ДНК. SWI / SNF ком-
плексите участват в много процеси, включително в ре-
монта на повредена ДНК; репликация на ДНК и кон-
трол на клетъчния растеж, делене и диференциация. 
Чрез тези процеси се смята, че протеинът SMARCB1 и 
другите SWI / SNF субединици действат като туморни 
супресори, които не позволяват на клетките да растат 
и да се делят твърде бързо или по неконтролиран на-
чин. Мутации в гена са свързани със злокачествени 
рабдоидни тумори.

Фигура 18. Диаграма на SWI/SNF зависимо хроматиново ремоделиране (Nina Bögershausen and Bernd Wollnik, 
Front. Mol. Neurosci., 03 August 2018)
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Тумор-супресорният Ген LZTR1 определя синтеза на 
протеин с недостатъчно изяснена функция. В клетки-
те той е локализиран в апарата на Голджи, вероятно 
стабилизира новосинтезирани протеини или разграж-
да ненужните протеини при свързване с комплекса за 
убиквитин лигаза CUL3.

2.11.4. Индикациите за генетично изследване на па-
циенти с NF са следните:

• Преди и след извършване на генетично тестване, 
пациентът трябва да получи медико-генетична 
консултация от лекар с клинична специалност по 
„медицинска генетика“.

• Генетичното изследване за неврофиброматоза тип 
1 е необходимо, когато има  признаци на заболява-
не, съмнителни за клинична диагноза NF, но окон-
чателна диагноза не може да бъде направени без ге-
нетично изследване. Пациентът трябва да има един 
от следните признаци на NF1:

А. Индивиди с шест или повече петна с цвят на 
мляко с кафе над 5 mm най-голям диаметър, в 
периода преди пубертета и над 15 mm с най-го-
лям диаметър при индивиди след пубертета;

Б. Два или повече неврофиброми от всякакъв тип 
или един плексиформен неврофибром;

В. Лунички в аксиларна или в ингвинална област;

Г. Оптичен глиом;

Д. Два или повече възела на Лиш (ирисови хамар-
томи);

Е. Костна лезия като сфеноидна дисплазия или ти-
биална псевдартроза;

Ж. Роднина от първа степен (родител, брат/сестра 
или деца) с NF1, както е дефинирано по-горе.

• Генетично изследване за неврофиброматоза е необ-
ходимо при рискови роднини без признаци на за-
боляване, когато окончателната диагноза не може 
да бъде поставена без генетично изследване и при 
изпълнен най-малко един от следните критерии:

А. Близък роднина (т.е. роднина от първа, втора или 
трета степен) има известна NF мутация;

Б. Близък роднина с диагноза неврофиброматоза, 
но чийто генетичен статус е недостъпен.

• Пренатално генетично изследване за диагностици-
ране на неврофиброматоза се счита за необходимо, 
само ако алелът, причиняващ заболяване на болен 
член на семейството е идентифициран преди пре-
наталното изследване;

• Предимплантационната генетична диагностика на 
неврофиброматоза се счита за необходима само ако 
патогенният вариант на NF1 или NF2 е идентифи-
циран в семейството.

• Генетичното изследване за диагностициране на 
NF2 се счита за необходимо, когато клинично се 
подозира диагнозата, поради признаци на заболя-
ване, но без генетично изследване не може да се 
постави окончателна диагноза. Пациентът трябва 
да отговаря на един от следните критерии:

А. Индивиди с болни родственици от първа степен 
с NF2 (т.е. засегнати родител, брат и сестра или 
деца); 

Б. Множество гръбначни тумори (шваноми, ме-
нингиоми);

В. Кожни шваноми;

Г. Спорадичен вестибуларен шваном при индивид 
на възраст под 30 години, тумор на гръбначния 
стълб или менингиом на възраст под 20 години;

Д. Едностранен вестибуларен шваном при индивид 
на възраст под 20 години.

2.12. Наследствен белодробен карцином

Синдромът за наследствена предразположеност към 
рак на белия дроб са редки. Най-силният рисков фак-
тор за развитие на белодробен карцином е тютюнопу-
шенето, но само 20% от пушачите загиват от рак, а не-
пушачи от рискови фамилии имат също повишен риск 
за белодробен карцином. 

Той може да се дължи на патогенните герминативни 
мутации в гена EGFR, както и на други ракови синд-
роми, които повишават риска от рак на белите дро-
бове:  мутации в BRCA2, свързани с наследствен рак 
на гърда и яйчници, мутации в CDKN2A гена при фа-
милен атипичен синдром на множествен мол меланом 
(FAMMM), мутации в TP53 свързани със синдромът 
на Li-Fraumeni.

Генетичните варианти за предразположеност се под-
разделят на редки, високорискови (1%),  варианти с 
умерен риск (5%) и често срещани нискорискови ва-
рианти (5%). Най-значима роля за предразположеност 
е определена на гена RGS17. Данни от метаанализ, про-
веден за оценка на силата на доказателствата на публи-
куваните проучвания за асоцииране на кандидат-гени 
при рак на белия дроб определят 22 варианти (APEX1 
rs1130409 и rs1760944, rs664677 ATM, AXIN2 rs2240308, 
CHRNA3 rs6495309, CHRNA5 rs16969968, CLPTM1L 
rs402710, CXCR2 rs1126579, CYP1A1 rs4646903, 
CYP2E1 rs6413432, ERCC1 rs11615, ERCC2 rs13181, 
FGFR4 rs351855, HYKK rs931794, MIR146A rs2910164, 
MIR196A2 rs11614913, OGG1 rs1052133, PON1 rs662, 
REV3L rs462779, SOD2 rs4880, TERT rs2736098 и TP53 
rs1042522) като значително асоциации с предразполо-
женост към рак на белия дроб.

Недребноклетъчният белодробен рак (NSCLC) при не-
пушачи се определя като биологично уникален вид рак 
на белия дроб, който се развива при по-млади пациен-
ти, преобладава женския пол, има различен молекулен 
спектър, по-добра прогноза и по-добър ефект от ле-



107

чението в сравнение с рак на белия дроб при пушачи.  

При изследване на сквамозно клетъчен карцином при 
пушачи/непушачи с микрочипов анализ са идентифи-
цираха 15 гена в значително променените райони при 
непушачи, съдържащи гените: ATM, CCND1, CDKN2A, 
DUX4L1, EZH2, FOXP1, LRIG3, MEN1, MITF, NRG1, 
NUMA1, PTEN, TERT, WHSC1L1, и WRN. Има данни и 
за  висока експресия на протоонкогена GAB2 (11q14.1).

При изследване на аденокарциноми (АС) са открити 
разлики в състава на типовете имунни клетки при не-
пушачи и при пушащи: при непушачи има повече мас-
тоцити и CD4 + Т-клетки в покой, които са свързани 
с по-добър резултат, а при пушачи - има повече акти-
вирани мастоцити и CD4 + клетки, което корелира с 
по-лоша прогноза. Нещо повече, различни хемокини 
и свързани хемокинови рецептори (напр. CKCL11-
CXCR1) са селективно мутирали при пушачи с рак 
на белите дробове и тези промени също са свързани 
с превключването на имунните клетки от състояние 
на покой в   активна форма. Данните показват промя-
на в имунната система на бронхите под въздействие-
то на тютюнев дим и по-лоша прогноза при пушачи 
с рак на белия дроб. Според проведени цялостни ге-
номни асоциативни проучвания (GWAS) е установе-
но, че гени, свързани с метаболитен синдром (EGFR, 
VTL1A, TNFRSF10C, C3ORF21 и хиперметилиране на 
TNFSF10C, BHLHB5 и BOLL), допринасят също и за 
образуването на белодробен АС при непушачи. Из-
вестно е, че затлъстяването, заседналият начин на жи-
вот, прекалената консумация на алкохол и диетата с ви-
соко съдържание на наситени мастни киселини - водят 
до метаболитен синдром, но също са свързани с по-ви-
сока честота на злокачествено заболяване. Диабет тип 
2 е усложнение на метаболитния синдром и  увеличава 
риска от рак на белия дроб, най-вече за жените. 

2.13. Наследствен дифузен рак на стомаха (HDGC)

Ракът на стомаха е предимно спорадичен. Фамилни 
случаи се наблюдават в 10% от случаите и  1% –3% 
са наследствени, включващи наследствен дифузен рак 
на стомаха (HDGC) и фамилен интестинален стома-
шен карцином (FIGC). Стомахът също е засегнат при 
стомашен аденокарцином и проксимална полипоза на 
стомаха (GAPPS), наскоро признат за рядък вариант на 
FAP. Освен това, GC може да се развие и при други на-
следствени ракови синдроми: Li-Fraumeni (LFS), FAP, 
PJS, LS, HBOCS, MAP и юношеска полипоза. 

2.13. 1. Наследствен дифузен рак на стомаха (HDGC) 

Около 20-40% от болните с HDGC имат мутация в 
CDH1 гена. Генът произвежда епителен кадхерин 
(E-cadherin), разположен в мембраната на епителни-
те клетки и осъществяващ адхезия между съседните 
клетки и организация на тъканите. Е-кадхеринът има 
важна функции за потискане развитието на тумори, 
като препятства бързото и безконтролно делене на 
клетките. Жени, наследили едно мутантно копие на 
гена, имат шанс 56% да придобият втора соматична 
мутация, водеща до инактивиране на гена, а при мъ-

жете шансът е по-висок – 70%. Наскоро генът CTNNA1 
(ген за алфа-катенин) също е определен като предраз-
полагащ към HDGC.

Около 60 % до 70% от хората с HDGC нямат иденти-
фицирана мутация в CDH1 гена. Идентифицирани са 
други потенциални кандидат гени:, BRCA2 (ген, свър-
зан с HBOC), STK11 (ген, свързан със синдрома на 
Peutz-Jeghers), SDHB, PRSS1, ATM, MSR1 и PALB2. 

Тестване на герминативни мутации в CDH1 се препо-
ръчва в семейства, които изпълняват един от следните 
три критерия, според Международния консорциум за 
рак на стомаха.

(IGCLC) насоки:

• Два или повече документирани случая на GC във 
всяка възраст в роднини от първа или втора степен 
на родство с поне един случай потвърден с дифузен 
рак на стомаха;

• Лична история на дифузен рак на стомаха преди 
навършване на 40 години; 

Лична или фамилна история (роднини от първа или 
втора степен) с дифузен рак на стомаха DGC и лобула-
рен карцином на гърда, един случай диагностициран 
преди навършване на 50 години.

2.13.2. Фамилен стомашно-чревен карцином (FIGC).

Диагнозата се поставя при фамилна анамнеза за сто-
машно-чревен карцином с автозомно-доминантно 
унаследяване и при покриване на следните критерии:

• Поне двама роднини от първа или втора степен, за-
сегнати от стомашно-чревен карцином, един от тях 
диагностицирана преди навършване на 50 години 
или

Три или повече роднини със стомашно-чревен карци-
ном на всяка възраст.

Диагнозата се поставя, когато има фамилна анамнеза 
за стомашно-чревен карцином в семейства без поли-
поза. Генетичната причина за FIGC не е ясна.

2.13.3. Стомашен аденокарцином и проксимална по-
липоза на стомаха (GAPPS)

GAPPS се характеризира с автозомно-доминантно 
предразположение към рак на стомаха, но не на ко-
лоректален аденокарцином. Диагнозата се поставя по 
следните клинични критерии:

• Стомашни полипи, ограничени до тялото и фунду-
са, без данни за колоректална или дуоденална по-
липоза;

• > 100 полипа в проксималната част на стомаха или 
> 30 полипа в родственици от първа степен;

• Стомашни полипи, някои с области на дисплазия 
(или член на семейство с диспластични стомашни 
полипи или стомашни аденокарцином);
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• Автозомно - доминиращ модел на унаследяване;

Изключенията включват други наследствени стомаш-
ни полипозни синдроми.

Генетичният дефект при GAPPS, включва  точкови 
мутации в промотора 1В на APC гена, поради което 
GAPPS се приема като вариант на FAP с преобладаващ 
стомашен фенотип.
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5. ИМУНОЛОГИЯ НА 
РАКА
М. МИНЧЕВ

ИМУНОТЕРАПИЯ НА НЕОПЛАСТИЧ-
НИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Съкращения:

HLA   - тъканно-съвместими молекули
CD  - cluster of diff erentiation; cluster of designation  

 или classifi cation determinant
HSPs  - heat shock proteins 
DAMPs  - tissue damage-associated molecular patterns
PAMPs  - pathogen-associated molecular patterns
KARS  - Killer Activating Receptors 
MIC  - MHC class I chain-related 
KIRS  - Killer Inhibitory Receptors
IDO  - индолеамин 2-3 диоксидаза
VISTA  - V-domain Ig suppressor of T cell activation 
BTLA  - B- and T-lymphocyte attenuator 
TIGIT  - T cell immunoreceptor with Ig and ITIM do 

 mains
PD  - рецептор за програмирана смърт
PD-L1  - лиганд за рецептора за програмирана смърт 
АКТ  - адоптивна клетъчна терапия
ТИЛ  - тумор-инфилтриращи лимфоцити
RANKL  - Receptor activator of nuclear factor kappa-B  

 ligand
ЛАК  - лимфокин-активирани килърни
ЦИК  - цитокин активирани килърни  
ЦИК -ДК - цитокин активирани килърни и   

 дендритни клетки
NK  - (natural killer) клетки естествени убийци
GvT  - graft -versus-tumor 
ScFv  – single chain Fv фрагмент на антитяло
T-CARs  - T-cell chimeric antigen receptors; Т-клетъчни  

 химерични антигенни рецептори
BiTEs  - Bi-specifi c T-cell engagers
BiKEs  - bispecifi c killer cell engagers 
TriKEs  - trispecifi c killer cell engagers
Flt3-ligand - Fms-related tyrosine kinase 3 ligand
SCF  - stem cell factor 

Основна функция на имунната система е разпознава-
нето на собствените антигени от чуждите. Двете за-
болявания, които нарушават тази дихотомия, са авто-
имунните и неопластичните заболявания. Имунната 
система, за да не реагира срещу собствените антигени 
и автоимунните заболявания обикновено е резултат от 
неспособността на регулаторните механизми да под-
държат толеранса към тях. Обратно на това,  въпре-
ки наличието на ефектори, с които имунната система 
може да елиминира малигнени клетки - набиращите се 
напоследък доказателства сочат за наличие на множе-
ство механизми, чрез които туморите избягват това.  

Идеалът за лечение на неопластичните заболява-
ния е намирането на средство, което специфично ще 
разпознава и атакува туморните клетки, като нанася 
минимална увреда на нормалните тъкани. Ракови-
те ваксини по дефиниция отговарят на тези условия. 
Проблемът, който все още остава нерешен, е как да се 
активира имунната система по начин, довеждащ до 
пълноценно узряване на цитотоксични механизми (Т, 
NK клетки, антитела), които да доведат до отхвърляне 
на неопластичната тъкан. Независимо, че повечето ту-
морни клетки експресират туморно-асоциирани анти-
гени, те почти без изключение  не стимулират имунна 
реакция.

I. Туморни антигени

1. Вътреклетъчни туморно-асоциирани антигени, 
които са продукти на протеазомно разграждане и 
са разпознавани от Т лимфоцитни рецептори. 

Т лимфоцитите реагират срещу антигенни фрагменти 
- пептиди, които са част от белтъчната съставка на ан-
тигена. Тези пептиди най-често се състоят от 8-12 ами-
нокиселини и биват експресирани върху клетъчната 
мембрана, само след като се свържат със специализи-
рани за целта клетъчни протеини - т.н. тъканно-съв-
местими (HLA) молекули. Комплексът антигенен пеп-
тид - тъканно-съвместима молекула е структурата, 

ГЛАВА

ОБЩА ЧАСТ

05



112

която разпознава Т-клетъчния антиген рецептор. Така, 
както тъканно съвместимите молекули са уникални за 
определен индивид, така и комбинацията на опреде-
лен пептид с определена тъканно съвместима молеку-
ла е уникална за този индивид. От друга страна обаче, 
един и същи пептид придобива различна конфигура-
ция след свързване с  тъканно-съвместими молекули 
от различни индивиди. Това е т.н. „рестрикция“ на 
имунния отговор от тъканно-съвместимите молекули 
и тя има голямо значение за специфичната имуноте-
рапия на злокачествените заболявания, тъй като опре-
деля необходимостта  последната да бъде извършвана 
строго автоложно. С други думи, стимулирането на 
специфичен имунен отговор към определен туморен 
антиген изисква този антиген да бъде представен на 
имунната система от собствените (на пациента) анти-
ген-представящи клетки или дендритни клетки [1]. 

Пептидните антигенни фрагменти могат да се полу-
чат по два начина. Първият начин е чрез протеолиза 
в лизозомния апарат на клетките. Антиген-предста-
вящите клетки фагоцитират нативните антигени и ги 
разграждат във вътреклетъчните ендозоми и лизозо-
ми. В процеса на това разграждане се образуват анти-
генни фрагменти, които, след взаимодействие с клас 
II тъканно съвместими (HLA DR, DP и DQ) молеку-
ли, биват експресирани върху клетъчната мембрана. 
Тъй като само отделни клетки, изпълняващи ролята 
на антиген-представящи, могат да експресират клас 
II молекули, този начин на получаване на антигенни 
комплекси се среща само при антиген-представящите 
клетки. Комплексът клас II молекула – антигенен пеп-
тид се разпознава от CD4 Т лимфоцити, т.н. хелпери, 
и има важно значение за развитието на хуморалния 
(антитяло зависим) имунитет.  

Вторият начин на получаване на антигенни пептиди 
се наблюдава по време на белтъчния синтез в грану-
лирания ендоплазмен ретикулум. Част от новосинте-
зираните белтъци се разграждат от протеазомите и 
получените по този начин пептиди се свързват с клас 
I тъканно-съвместими (HLA A, B и C) молекули и по-
лученият комплекс, подобно на клас II молекулните 
комплекси, бива експресиран върху клетъчната мем-
брана. Тъй като не само антиген-представящите, но 
всички соматични клетки експресират клас I тъканно 
съвместими молекули, и тъй като пептиди се образу-
ват при синтез на всеки белтък, всяка нормална клетка 
по всяко време експресира върху мембраната си по-
стоянна витрина (display; дисплей), демонстрираща 
активността на белтъчно-синтезиращия ù апарат. По 
този начин,  клетки заразени с вирус, екпресират “ви-
русен антиген” в момента, когато започнат  да синте-
зират вирус-специфични белтъци. По подобен начин 
и туморните клетки експресират “туморни антигени” 
като резултат от синтеза на тумор-специфични белтъ-
ци. Комплексът клас I молекула – антигенен пептид се 
разпознава от CD8 Т лимфоцитите, сред които са и ос-
новните цитотоксични клетки.

Раковите клетки носят антигенна информация, която 
може да служи като мишена за имунна атака. Подоб-

но на нормалните, раковите клетки, експресират клас 
I молекули, съответно и пептидни комплекси. Много 
неопластични клетки експресират белтъци, които не 
се синтезират в клетки на развития (възрастен) орга-
низъм [2]. Това могат да бъдат диференциални моле-
кули, експресирани основно по време на ембрионал-
ното развитие на плода (напр. карционоембрионални-
ят антиген) [3], или продукти на генни локуси, чиято 
информация  нормално не се експресира, т.н. “тихи” 
(silent genes) гени. В туморните клетки много често има 
мутации водещи до синтез на протеини, различаващи 
се от тези в нормалните клетки. Всички тези белтъци, 
които не се срещат в нормалните клетки, могат да бъ-
дат обособени в групата на т.н. “туморни антигени” и 
да бъдат потенциални мишени за имунотерапията.

В  таблицата по-долу са систематизирани най-често 
срещаните туморно-асоциирани антигени:

Tаблица 1. Туморно-асоциирани антигени

Tип антигени Продукт Тъкан

Продукти на 
“тихи” гени

MAGE; 
RAGE

Меланом, Тумор 
на Willms, тестис, 

мелогенни лев-
кемии

Диференцион-
ни антигени

Меланоцит 
тирозиназа, 

CEA

Меланом, колоре-
ктален карцином, 
рак на гърда, не-
дребноклетъчен 
белодробен кар-

цином

Мутирали 
антигени, 

продукти на 
хромозомни 

транслокации 

CDK 4 , 
β-catenin, 

CASP-8, bcr-
abl

Меланом, миело-
генни левкeмии

Онкогенна ам-
плификация

HER-2/neu 
(C-erbB-2), 

p53

Рак на гърдата, 
карциноми, сар-

коми 

Вирусни анти-
гени E7

Папилома-вирус 
асоциирани ту-

мори

Тъканно-спе-
цифични анти-

гени
PSA, PSMA Простата

“Нормални” 
антигени с 
променено 

ниво на екс-
пресия

MUC-1
Колоректални 

карциноми, кар-
цином на гърдата

2. Туморни антигени, разпознавани от В-лимфо-
цитни рецептори 

В-клетъчните рецептори имат структура на антитела 
и върху туморната клетка могат да разпознават мем-



113

бранно-експресирани структури. В онкохематологи-
ята това могат да бъдат мембранни структури, обо-
значавани като CD (cluster of diff erentiation), докато 
при солидни тумори са описани различни структури 
–простатно-специфичния мембранен антиген при 
простатен карцином, но и върху ендотелните клетки 
на туморната неоваскулатура, Her2/Neu при рак на 
гърдата и яйчник и др. 

II. Имунен отговор

Едно от най-важните развития в областта на туморна-
та имунология е въвеждането на концепцията за ту-
морното имуноредактиране – т.е. антигенното скулп-
туриране на тумора под въздействието на имунната 
система [4, 5]. Като резултат от това имуноредакти-
ране пролиферационно предимство имат по-слабо 
антигенни и неимуногенни туморни клетки, клетки 
резистиращи на апоптоза или клетки с повишена иму-
носупресивност. Имуноредакцията преминава през 
три ключови Т-клетъчно зависими фази – (А) на ели-
миниране (еlimination) - в следствие на протективен 
имунитет, (Б) на равновесие (еquilibrium), при която 
туморни клетки, оцелели след имунна атака, са в със-
тояние на латентност (летаргия) и (В) фаза на тумо-
рен растеж (еscape), при която се появяват клинично 
проявяващи се тумори поради имунна селекция на 
туморни клетки с понижена имуногенност или пови-
шена имуносупресивност. 

А. Фаза на елиминиране. 

Съществуват два различни модела относно активира-
нето на антиген-специфичен имунен отговор срещу 
туморните клетки. Първият, т.н. модел на разузнаване-
то, постулира, че туморите-представящи чужди анти-
гени, се разпознават от различните звена на имунната 
система и биват елиминирани още при своята поява.

Основната концепция във втория модел е, че туморни 
клетки, които не се разпознават в контекста на опас-
ност (виж по-долу), не стимулират имунен отговор.  
Според него, стимулирането на Т-клетъчен имунен 
отговор към туморните антигени зависи от начина на 
представяне на последните. Наивните, нестимулира-
ни досега Т лимфоцити,  могат да бъдат активирани 
само след представяне на антигена във вторичните 
лимфоидни органи от специализирани клетки. Раз-
познаването на антиген от Т клетки върху мембраната 
на туморна или здрава паренхимна клетка не води до 
стимулация, а до парализа на лимфоцитите [6]. 

Туморните клетки, подложени на стрес, освобождават 
фактори като протеини на топлинния шок – heat shock 
proteins (HSPs), молекулни последователности, харак-
теризиращи тъканна увреда – tissue damage-associated 
molecular patterns (DAMPs) и/или микробиални HSP 
като патоген-асоциирани молекулни последователно-
сти –  pathogen-associated molecular patterns (PAMPs). 
Тези фактори са включени в т.н. комплекс сигнали за 
„опасност“ (danger signals). С растежа на тумора и на-
стъпването на клетъчна смърт вследствие на неадек-
ватно хранене или лечебна намеса (химио- или лъче-
терапия), такива сигнали несъмнено се появяват. Пър-
вите клетки, които реагират на тези сигнали, са клет-
ките от т.н. първична имунна система – неутрофили, 
макрофаги, дендритни клетки (ДК). Те не притежават 

специализирани рецептори за антиген, но реагират 
на сигнали на опасността и атакуват тумора чрез раз-
рушаване на туморния матрикс и васкулатура и чрез 
потискане на неоангиогенезата като това довежда до 
освобождаване на туморни антигени. 

Други клетки от първичната имунна система, които 
играят роля в откриването и унищожаването на ту-
морни клетки, са клетките естествени убийци (natural 
killer - NK cells). Те разпознават туморни клетки, които 
не експресират клас I тъканно съвместими молекули 
– т.н. ,,missing self ” хипотеза.  Активността им се опре-
деля от баланса между позитивни и негативни сиг-
нали. Позитивните сигнали постъпват чрез т.н Killer 
Activating Receptors (KARS), които реагират с продук-
ти, индуцирани от клетъчен стрес – MHC class I chain-
related (MIC) MICA, MICB, ULBP1, ULBP2, ULBP3. 
Негативните сигнали идват от т.н. Killer Inhibitory 
Receptors (KIRS), като разпознаването на тъкан-
но-съвместими молекули върху туморните клетки от 
KIRS блокира активирането на NK клетките[7]. Освен  
KIRs, хетеродимерът CD94/NKG2A потиска  NK клет-
ките. Естественият лиганд за CD94/NKG2A е HLA-E, 
некласическа HLA клас I молекула, експресирана вър-
ху повечето левкоцити, включително вирус-инфекти-
рани и туморни клетки. 

За да се стигне до ефективна антиген-специфична сти-
мулация, Т лимфоцитите се нуждаят най-малко от два 
сигнала [6]. Докато първият идва от специфичното 
разпознаване на антигена от Т-клетъчния рецептор, 
то вторият, т.н. костимулиращ, произтича от взаимо-
действието на CD28 Т-рецептора с CD80 или CD86 
върху антиген представящата клетка. Най-ярки пред-
ставители на антиген-представящите клетки са денд-
ритните клетки. Те произлизат както от миелоидната, 
така и от лимфоидната линия на хемопоезата. При 
хората, класическите, миелоидни дендритни клетки 
произлизат от комитиран предшественик насочен към 
гранулоцитно-моноцитната редица. Моноцити или 
СD34+ стволови клетки могат да се насочат към ден-
дритна диференциация при култивиране с GM-CSF, 
TNF-α със или без IL-4. Дендритните клетки пребива-
ват както в нормалните, така и в неопластичните тъка-
ни. В незряло състояние те събират информация за на-
стъпили антигенни промени. Узряването и миграция-
та им се отключват от гореописаните сигнали опасност 
или от лимфокини, например гранулоцит-макрофаг 
колониостимулиращ фактор. Натоварените с антиген 
ДК мигрират към локалния дрениращ лимфен възел и 
стимулират антиген-специфични Т лимфоцити, които 
рециркулират между кръвта и вторичната лимфоид-
на система.  Представянето на антигена не е монолог 
от страна на дендритните клетки, а взаимен диалог, 
в който Т лимфоцитите и дендритните клетки раз-
менят информация и съзряват взаимно[8]. Накрая, 
пълноценно стимулираните Т лимфоцити индуцират 
програмирана клетъчна смърт (апоптоза) в дендрит-
ните клетки, което от своя страна сигнализира края 
на имунното стимулиране и е своеобразен „feedback” 
механизъм. Този „катарзисен” момент в имунния от-
говор е изключително важен, защото предпазва сис-
темата както от превъзбуждане с развитието на авто-
имунни процеси, така и от изтощаване вследствие на 
прекалена стимулация. 

При липса на терапия с напредване на заболяването 
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туморните клетки започват да секретират лимфоки-
ни като IL-10, TGF-beta, които потискат функцията на 
дендритните клетки. По този начин последните, дори и 
да достигнат до локалния лимфен възел, не са в състоя-
ние за пълноценно общуване с антиген-специфичните 
Т лимфоцити.  Като резултат на това, взаимодействие-
то между дендритните клетки и Т лимфоцитите не до-
вежда до пълноценен катарзис, а продължава на ниско 
ниво до пълно изтощаване на системата. Развива се 
порочен кръг: с прогреса на заболяването все повече 
и повече нефункционални дендритни клетки достигат 
до локалните лимфни басейни където срещат вече по-
луизтощени антиген-специфични Т лимфоцити. Тези 
Т лимфоцити екстравазират и инфилтрират туморни-
те тъкани, но тъй като не са пълноценно узрели ци-
тотоксични клетки, стимулират секрецията на IL-10 
и TGF-beta. Това довежда до потискане на незрелите 
дендритни клетки в тумора и т.н. 

За целите на имунотерапията, дендритните клетки мо-
гат да се „натоварят” с антигенна информация в среда, 
далечна на тази около тумора и най-вероятно не съ-
държаща лимфокини, потискащи тяхната функция. 
Това може да бъде извършено както in vitro, така и in 
vivo и е част от методите, използвани в активната иму-
нотерапия (виж по-долу)

Б. Постигане на равновесие (equilibrium) при непъл-
но елиминиране на тумора [5, 9]. 

Независимо, че туморните клетки са антигенни, съ-
ществуват механизми, пречещи на тяхното елимини-
ране. Те са възникнали в процеса на еволюция и целят 
потискане на имунологичната реакция към собстве-
ните антигени. Тези механизми включват: централния 
толеранс - невъзможността за активиране на имунни-
те клетки в периферните тъкани, външната регулация 
на Т лимфоцитите (напр. въздействието на регула-
торни Т лимфоцити, на миелоидни имуносупресивни 
клетки, на супресивни цитокини като IL-10), както и 
вътрешна регулация на Т клетките вследствие на не-
правилна и прекалена антигенна стимулация (анергия 
и изтощение).

С напредване на заболяването и липсата на пълно-
ценно елиминиране на туморните клетки се достига 
до фазата на равновесие. Както се спомена по-горе, 
наивните Т лимфоцити, освен антиген-специфичния 
сигнал, се нуждаят от костимулация чрез взаимо-
действието CD28/CD80(B7-1) или CD28/CD86(B7-2), 
т.н. „checkpoint” молекули.  Докато CD28 експресията 
върху Т-лимфоцитната мембрана настъпва след ан-
гажиране на антигенния им рецептор, в цитоплазма-
та им съществува пре-синтезиран лиганд за CD80 и 
CD86 – т.н. CTLA4. Свързването на CTLA4 с CD80 и 
CD86 обаче води до тяхната парализа (анергия), като 
това е един от механизмите за контрол на автоимун-
ните реакции – слабите ангажирания на Т-клетъчния 
антиген-специфичен рецептор не водят до имунна ре-
акция (фигура 1). 

Фигура 1. Имунологичен синапс и действие на анти-CTLA-4 антитяло

Разработени са моноклонални антитела –Ipilimumab (Yervoy®) и Tremelimumab, които блокират CTLA4 и създават 
възможност слаби антигенни дразнения да доведат до стимулиране и пролиферация на Т лимфоцитите в потент-
ни ефекторни клетки и клетки с имунна памет (фигура 1).

Фактът, че in vitro стимулирани  CD8+ тумор-инфилтриращи лимфоцити не произвеждат IFN-γ показва, че мно-
го от развилите се вече тумори са инфилтрирани от инактивирани/анергизирани клетки [10].

В тази фаза на равновесие и на имуноредактиране имунната система държи туморните клетки в състояние на 
функционална летаргия. Това е състоянието на „спящите” туморни клетки. В края на тази фаза може да протича 
имунно моделиране на тумора, като в него настъпва генетична нестабилност с риск за клонална експанзия. Ня-
кои от туморните клетки претърпяват генетични и епигенетични промени като под въздействието на постоянна-
та имунна селекция се появяват варианти на туморни клетки, които не са податливи на имунна атака (загуба на 
антигени или индуциране на имуносупресия - лиганд за рецептора за програмирана смърт – PD-L1). 

В. Туморна прогресия при неефективност на имунния контрол (escape) [9]. 
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В края на фазата на равновесие чрез имунната селек-
ция и „скулптуриране“ на туморната тъкан се появя-
ват неопластични клетки с понижена имуногенност 
и/или повишена имуносупресивност. В тази фаза 
поради неефективност на имунния контрол се стига 
до клинична проява и прогресия на злокачественото 
заболяване.  Неефективността на имунния контрол 
може да се опосредства чрез най-различни механизми, 
в това число (1) намалено имунно разпознаване  (лип-
са на туморни антигени, загуба на тъканно-съвмести-
ми молекули или костимулиращи лиганди); (2) увели-
чена резистентност на туморните клетки към апопто-
за (увеличена експресия на STAT-3 или Bcl2) или (3) 
създаване на имуносупресивна туморна микросреда 
чрез синтез на цитокини като VEGF, TGF-β и чрез екс-
пресия на имунорегулаторни молекули [11] като индо-
леамин 2-3 диоксидаза (IDO), PD-1/PD-L1, Т-клетъчен 
муцин имунодомен/галекин 9 (Tim-3/galectin-9)[12], 
лимфоцит активиращ ген 3 (LAG-3). В последните го-
дини  се натрупа информация за нови молекули, които 
допринасят за тумор-индуцираната имуносупресия 
като CD73, аденозинови рецептори и нови молекули 
от семейството на B7 checkpoint молекули, в това чис-
ло V-domain Ig suppressor of T cell activation (VISTA) и 
B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA).

При пациенти с напреднало неопластично заболява-
не  като следствие на дефектно стимулиране, Т лим-
фоцитите са с нарушена функция (дисфункционал-
ни), като изпадат в състояние на „изтощение“ (T cell 
„exhaustion“).  Това състояние на Т-клетъчно изтоще-
ние първоначално е описано като клонално елимини-
ране (делеция) на вирус-специфични Т лимфоцити 
при хронични вирусни инфекции [13], но-по-късно е 
валидирано като неспособност на Т-лимфоцитите да 
развиват мощен цитотоксичен отговор. Наблюдава-
но е при пациенти с карцином. Изтощените Т клетки 
в туморната микросреда са с повишена експресия на 
инхибиторни молекули, в това число PD-1 (CD279), 
CTLA-4 (CD152), Lag-3, Tim-3, CD244/2B4, CD160, T 
cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT) 
и др. [14]. Освен това те са с намалено производство 
на цитокини и с намалена цитотоксичност, което води 
до намалено елиминиране на неопластичните клетки. 
Блокирането на PD-1 сигналната верига води до час-
тично елиминиране на вирусния или туморен товар, 
което демонстрира, че изтощените Т лимфоцити не са 
дефинитивно потиснати, но могат да бъдат ре-стиму-
лирани – факт с отношение към лечението на персис-
тиращи вирусни инфекции или злокачествени тумори.

III. Имунотерапия

От дидактична гледна точка имунотерапията може 
да се разглежда като активна (с активното участие на 
имунната система на пациента) и пасивна (приложе-
ние на готови, приготвени извън пациента имуноак-
тивни продукти). 

А. Пасивната имунотерапия може да се осъществи 
чрез прилагането на готови имунни продукти като 
антитела и клетъчни концентрати. В хематологията с 
успех се прилагат антитела към т.н. клъстери на дифе-
ренциацията - CD (cluster of diff erentiation, наречени 
още cluster of designation или classifi cation determinant) 
– повърхностни клетъчни молекули, чиято физиоло-
гична функция е участие като рецептори или лиган-
ди при клетъчно сигнализиране или адхезия и които 
се  използват при имунофенотипизацията на клетки. 
Освен в диагностиката, моноклонални антитела, насо-
чени към CD, се използват и при терапията на редица 
малигнени и бенигнени хемопатии. Такива монокло-
нални антитела са: 

Ритуксимаб (Мабтера), анти-CD20 моноклонално ан-
титяло, използвано при терапията на CD20-положи-
телни NHL, CLL и при автоимунни заболявания като 
ITP, TTP, AIHA.

Алемтузумаб – анти-CD52, използвано за лечение 
на CLL.

Офатумумаб – анти- CD20, използвано за лечение 
на CLL.

Екулизумаб – анти-CD5, използва се за лечение на па-
роксизмална нощна хемоглобинурия и атипичен хемо-
литичен уремичен синдром.

Лумиликсимаб – анти-CD23, експериментално лече-
ние на CLL.

Ибритимомаб – анти-CD20, конюгирано с тиуксе-
тан под търговското название Зевалин за лечение на 
CD20-положителни NHL. 

Тоситумомаб – анти-CD20, конюгирано с 131I под тър-
говското название BEXXAR, за експериментално лече-
ние на CD20-положителни NHL.

Епратузумаб – анти-CD22 за експериментално лече-
ние на CD22-положителни NHL. 

Галиксимаб – анти-CD80, с потенциално приложени за 
лечение на NHL.

Деносумаб – анти-RANKL (Receptor activator of nuclear 
factor kappa-B ligand), който е основен медиатор на 
остеокластната активност. Под търговското название 
XGEVA се прилага за лечение на костни метастази на 
солидни тумори, но не и за превенция на костна бо-
лест при мултиплен миелом.

Меполизумаб – анти-IL-5, което под търговското наз-
вание Nucala се използва при състояние на ексцесив-
на еозинофилия, остра еозинофилна астма, атопичен 
дерматит и др.

Пасивната имунотерапия може да се извършва и чрез 
адоптивна клетъчна терапия (АКТ). Адоптивната кле-
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тъчна терапия може да се осъществява чрез:

1. Терапия чрез лимфокин-активирани килърни 
(ЛАК) клетки. Началото на адоптивната клетъчна те-
рапия е чрез използване на лимфокин-активирани 
килърни клетки. ЛАК клетките се генерират от пери-
ферни мононуклеарни левкоцити, добити от пациен-
та, след култивиране в присъствие на интерлевкин 2 
(IL-2). Така активираните клетки са цитотоксични in 
vitro срещу широка гама клетъчни линни от рак на де-
бело черво, бъбрек, хранопровод и др. Поради ниска 
терапевтична ефективност ЛАК клетки в момента не 
намират клинично приложение.

2. Терапия чрез цитокин активирани килърни (ЦИК) 
клетки. Цитокин активираните килърни клетки се 
получават от автоложни периферни  мононуклеарни 
левкоцити след in vitro стимулиране с множество фак-
тори като IL-1, IL-2, IFN-γ анти-CD3 моноклонално 
антитяло (ОKТ-3). В сравнение с ЛАК, ЦИК клетки-
те в експериментални модели притежават in vitro и in 
vivo цитотоксична активност срещу широка гама от 
неоплазии, но клиничното им изпитване в адювантен 
стадий предстои да защити предварително получените 
резултати. 

3. Терапия с цитокин активирани килърни и дендрит-
ни клетки (ЦИК-ДК).  Автоложните ЦИК клетки са 
полиспецифични, тъй като Т-клетъчните рецептори се 
стимулират с анти-CD3 моноклонално антитяло. За да 
се повиши антигенната специфичност ЦИК клетките 
се активират в присъствието на натоварени с антиген 
автоложни дендритни клетки. Така култивирани ЦИК 
клетки притежават значително по-висока цитотоксич-
на активност както in vitro, така и in vivo [15]. Кли-
ничните проучвания с ЦИК-ДК показват удължена 
свободна от прогресия преживяемост при пациенти 
с недребноклетъчен карцином на белия дроб и обща 
преживяемост при болни с метастатичен рак на гър-
дата. 

4. Терапия с тумор-инфилтриращи лимфоцити (ТИЛ). 
Тумор-инфилтриращите лимфоцити са тумор-анти-
ген-специфични и това е предимството им пред ос-
таналите клетки, използвани за адоптивна клетъчна 
терапия. Проведените клинични проучвания показват 
ефективността на комбинираното лечение с такива 
клетки и IL-2 при лимфоцитно изчерпани след ендо-
ксанова терапия пациенти с метастатичен меланом.

5. Терапия с алогенни естествени клетки убийци 
(natural killer; NK). Идеята за преливане на алогенни 
NK като терапия на ракови заболявания е привлека-
телна, но все още остава да се разрешат много въпро-
си, свързани както с получаването на достатъчно ко-
личество клетки, мигрирането им след преливане към 
мястото на първичния тумор или метастази и др. 

6. Дарителски лимфоцитни инфузии за лечение на 

рецидив след алогенна трансплантация за остра ми-
елогенна левкемия. Мониторирането на химеризма 
след алогенна трансплантация е важен инструмент за 
следенето на състоянието на присадените хемопоетич-
ни клетки след алогенна трансплантация и определя 
необходимостта от дарителски лимфоцитни инфузии 
при опасност от рецидив на заболяването. Основно 
предимство на алогенната клетъчна терапия е възмож-
ността да се генерира реакция на присадените стволо-
ви клетки срещу тумора – т.н.graft -versus-tumor (GvT). 
Мощна  GvT реакция е наблюдавана след алогенна 
трансплантация на стволови клетки и след приложе-
нието на дарителски лимфоцитни инфузии за лечение 
на рецидив на заболяването след алогенна трансплан-
тация. В GvT ефекта основна роля играят алогенните 
Т лимфоцити [16] и NK клетки [16-18].

7. Използване на едноверижни антитела, насочени 
към туморни антигени. Пасивната имунотерапията 
може да се проведе посредством прилагане на специ-
фични антитела или фрагменти от антитела насочени 
към нативни мембранни структури. Чрез бактериален 
фаг-дисплей  могат да се получат едноверижни анти-
тела съставени само от вариабилната, антиген-свърз-
ваща част на имуноглобулина (ScFv), с което значи-
телно се намалява имуногенността им. Допълнително, 
едноверижните антитела могат да се свържат с радио-
активни изотопи или бактериални токсини. 

8. Преливане на генетично-обработени Т клетки, екс-
пресиращи Т-химерични рецептори (T-cell chimeric 
antigen receptors – T-CARs). Нуклеотидната последова-
телност, кодираща едноверижни антитела, специфич-
ни за туморни антигени, може да се свърже с нукле-
отидната последователност, кодираща ξ-веригата на 
Т-клетъчния рецептор, като по този начин се образува 
последователност, кодираща химеричен антиген-спе-
цифичен Т-клетъчен рецептор (фиг.3). Това лежи в 
основата на разработената технология за терапия с 
Т-химерични антигенни рецептори. Клетки с такива 
рецептори специфично разпознават туморните ан-
тигени и след преливане се установяват в туморната 
тъкан. Свързването на туморния антиген каскадно 
чрез ξ-веригата на Т-клетъчния рецептор води до ак-
тивиране на лимфоцитите и превръщането им в ци-
тотоксични ефектори. Това активиране може да се 
потенцира ако към ξ-веригата се добавят последова-
телности, кодиращи костимулиращи сигнални вериги. 
В зависимост от броя на костимулиращите домени се 
получават различни генерации T-CARs.  Първа гене-
рация химерични антигенни рецептори са тези, при 
които е експресирана само ξ-веригата на Т-клетъчния 
рецептор. При втора генерация T-CARs освен нея е 
експресирана и верига, осигуряваща костимулиращ 
сигнал – например CD28 или 4-1BB. Експресията на на 
повече от една костимулираща молекула води до трета 
генерация  T-CARs и т.н. (фиг.2).
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Фиг. 2. Различни поколения Т-химерични рецептори

T-CARs се използват с различен успех при лечението 
на хематологични и солидни неоплазии [19]. Основни-
ят опит идва от приложението на Т клетки с анти- 
CD19 химерични рецептори при рецидивиращи ре-
фрактерни остри В-лимфобластни левкемии, където 
при болшинството от пациентите се постига пълна 
ремисия. Добрите резултати, получени с тази техноло-
гия се помрачават от високата токсичност, дължаща се 
основно на освобождаване на цитокини (cytokine 
release syndrome) и на невротоксичност.

9. Използване на BiTЕs и BiKЕs за насочване на Т и NK 
– ефектори към туморните клетки (фиг.3). 

Фиг. 3. Bi-specifi c T-cell engagers (BiTEs)

Bi-specifi c T-cell engagers (BiTEs) са биспецифични 
антитела, изпитвани като противоракови средства. 
Представляват фузионни белтъци, състоящи се от 
два едноверижни вариабилни фрагмента (scFvs) от 
различни антитела, или от аминокиселинни после-
дователности на четири различни гена на единична 
пептидна верига с молекулно тегло 55 kDa. Директ-
ното Т-клетъчно разпознаване от BiTE молекулата се 
дължи на едноверижна Fv (scFv) специфична за СD3 ξ 
веригата на Т-клетъчния рецептор. Това създава въз-
можност за поликлонално активиране на цитотоксич-

ни ефектори, включително на CD8+, CD4+ и Т регула-
торни клетки и не зависи от наличието на клас I MHC 
молекули върху туморните клетки. Моновалентното 
свързване на BiTE към CD3 в циркулацията не акти-
вира Т клетките. Стимулирането на цитотоксичност 
настъпва само след свързването им с мишена (тумор-
на клетка) и не изисква костимулиращ сигнал.  През 
2014 година EMEA одобри приложението на блиноту-
момаб, анти СD-19 BiTE за лечение на остра лимфоб-
ластна левкемия за пациенти, тежащи над 45 кг, в дози  
от 9 μg на ден през първите 7 дни. За първия 42-дневен 
цикъл дневната доза за дни 8 - 28 е 28 μg, последвана 
от дневна доза от 28 μg за всеки 1-28 ден за останалите 
цикли.

10. Подобно на BiTE антителата са биспецифичните 
BiKE (bispecifi c killer cell engagers) и TriKE (trispecifi c 
killer cell engagers). Едната едноверижна специфич-
ност а насочена към CD16 върху Т клетките, а другата 
към туморен антиген – например CD33. Наскоро раз-
работените CD16xCD33 BiTEs и CD16xCD33xCD123 
tTriKEs активират NK клетки и в предклинични мо-
дели елиминират CD33+ клетки от остра миелогенна 
левкемия (AML).  

Б. Активна имунотерапия

Разделянето на имунотерапията на пасивна и актив-
на е относително, тъй като много често прилагането 
на препарати от пасивната имунотерапия водят до 
активиране на имунната система на пациента – т.е. 
преминава се към активна имунотерапия. Такова иму-
номодулиращо въздействие оказват моноклоналните 
антитела срещу молекулите от т.н. „check-point” бло-
катори – ипилимумаб и тремелимумаб (анти-CTLA-4)
[20]; пембролизумаб и ниволумаб (анти- PD-1)  [21] 
(виж по-долу). 

Активната имунотерапия в болшинството от случаите е:

1. Терапия с дендритни клетки
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Повечето от моделите, свързани с използване на ДК 
за имунотерапия на раковите заболявания, включват 
изолиране на клетките in vitro, натоварването им с ан-
тиген, и инжектирането им обратно на пациента. Ме-
тодиките за in vitro култивиране на дендритни клетки 
както от периферни моноцити, така и от CD34+ ство-
лови хемопоетични клетки, са вече рутинно прилага-
ни. Дендритни клетки от животни са получавани от 
слезка, лимфни възли, кожа, костен мозък. При хора, те 
се получават от периферна кръв след центрофугиране 
върху плътностен градиент, а напоследък и от CD34+ 
клетки след култивиране с GM-CSF в комбинация с 
IL-4 и/или TNF-☐. Мобилизация на ДК от костния мо-
зък към периферията може да се постигне чрез адми-
нистриране на Flt3-лиганд  (Fms-related tyrosine kinase 
3 ligand (Flt3-ligand; FLT3LG). Добавянето на stem cell 
factor (SCF) и/или на Flt-3 ligand увеличава добива им, 
тъй като количеството на ДК в периферията може да 
се увеличи от 10 до 30 пъти. След това дендритните 
клетки могат да се отделят чрез цитафереза. Дендрит-
но-подобни клетки се получават при култивиране на 
CD14+ моноцити в среда, съдържаща GM-CSF и IL-4. 
Върху ДК, в зависимост от концентрационния гради-
ент, пасивно могат да бъдат натоварени туморно-спе-
цифични пептиди. Вместо пептиди, много групи рабо-
тят с цели туморно-асоциирани антигени, а някои и с 
туморни клетки. За да могат да бъдат използвани като 
клетъчни ваксини, ДК трябва да притежават стабилен 
фенотип. Това означава експресия на тъканно-съв-
местими молекули, натоварени с антигенни пептиди 
и костимулиращи, адхезионни, молекули и хемокини, 
които направляват миграцията им след приложение 
към вторичните лимфоидни органи.  

In vivo eкспозирането на дендритните клетки към ту-
морни антигени се постига с т.н. туморни ваксини. Те 
от своя страна също могат да бъдат пептидни или да 
се базират на нативния туморен антиген или тумор-
на клетка.  В последния случай имуногенността на ту-
морните клетки се увеличава посредством вкарване-
то в тях на гени, кодиращи подходящи фактори като 
GM-CSF, CD80, CD86  и други . Теорeтично, възможен 
е и подходът,  при който се цели промяна на тумор-
ната микросреда. Определени лимфокини като IL-12, 
IL-15, IL-18, GM-CSF, благоприятстват преживяемост-
та, миграцията и узряването на дендритните клетки. 
Тези лимфокини могат да се инжектират като белтъч-
ни фактори, но ефектът е несигурен поради краткия 
им полуживот и дифузията в околните здрави тъкани. 
Интратуморно може да се приложат вектори, съдър-
жащи генетична информация за тези фактори. В мо-
мента се провеждат клинични изпитания с вектори, 
кодиращи GM-CSF, СD80 и CD86. Отлични резултати 
се получават при експериментални условия с IL-12, IL-
15, IL-18.

Видът на имунотерапия зависи от фазата на заболя-
ването. 

През първата фаза на елиминиране е уместно из-
ползването на ваксини и комбинирането им с добри 
адюванти, както и с агенти, блокиращи имуносупре-
сивното действие на т.н. „checkpoint“ блокатори, напр. 
CTLA-4. Първият блокатор, одобрен за клинична 
употреба през 2011 г., е моноклоналното антитяло 
Ipilimumab (Иервой) на Bristol-Myers Squibb. Уместно 

е прилагането му в комбинация с ваксини, целящи ак-
тивно имунизиране на пациента срещу туморните ан-
тигени. Като ваксини могат да бъдат използвани цели, 
модифицирани туморни клетки, пречистени туморни 
лизати, пречистени тумор-асоциирани протеини, пеп-
тиди от туморни антигени, ДНК или РНК, кодиращи 
тумор-асоциирани антигени. 

Във втората фаза усилията трябва да бъдат насочени 
срещу появата и селектирането на варианти на неоп-
ластични клетки с намалена антигенност. Вследствие 
на мутации туморните клетки престават да експре-
сират определени антигени и въпреки наличието на 
напрегнат имунитет срещу последните, туморните 
клетки не се атакуват и елиминират. Ние всекидневно 
се срещаме с патогени и имунната ни система еволю-
ционно е придобила чрез явление, наречено имуно-
доминантност, качеството да елиминира бактериал-
ни и вирусни агенти без да уврежда макроорганизма. 
Имунодоминантността представлява насочването на 
имунния отговор, въпреки наличието на множество 
антигенни детерминанти, към тесен набор от тях. Това 
е основен механизъм за предпазване на макрооргани-
зма от колатерална увреда при имунологично елими-
ниране на патогени. За разлика от противовирусния и 
противобактериалния имунитет, където този механи-
зъм е протективен за макроорганизма, при туморните 
заболявания той благоприятства оцеляването на ту-
морни клетки, които не експресират имунодоминант-
ната  антигенна детерминанта. Осигуряването на иму-
нен отговор срещу широк набор от туморни антигени 
– т.е. осигуряването на „имунодемократичен“ отговор 
би трябвало да реши поне част от този проблем.

В третата фаза пациентът се представя с напредна-
ло заболяване, при което усилията на терапевтичния 
екип трябва да бъдат насочени към премахване на иму-
носупресивната среда в туморното ложе и възстано-
вяване на реактивността на изтощените Т лимфоцити. 
За блокадата на един от инхибиторните „checkpoints“ 
-  CTLA-4 вече стана въпрос по-горе.  За блокирането 
на PD-1 са разработени и одобрени през 2014 година 
от Американската агенция по храните и лекарствата 
Пембролизумаб (anti-PD-1, Keytruda, Merck and Co.) 
и ниволумаб (anti-PD-1, Opdivo, Bristol-Myers Squibb), 
като и трите са с добра клинична ефективност (фиг. 4).

Фигура 4. Блокирането на взаимодействието между 
PD-1 PD-1L премахва  потискането на цитотоксични-
те ефектори 

Противотуморната химиотерапия традиционно и ис-
торически се свързва с потискане на имунитета пора-
ди имуносупресивния си ефект. Напоследък натруп-
ващи се данни показват, че антитуморният ефект на 
конвенционалната химиотерапия идва отчасти от 
активиране на имунната система поради потискане 
на имуносупресивни механизми. Определени хими-
отерапевтици в стандартни дози водят до имуногенна 
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клетъчна смърт – антрациклини, циклофосфамид и 
оксалиплатин – освобождават туморни антигени, во-
дят до транслокация на калретикулин до клетъчната 
повърхност и стимулират фагоцитозата на туморни 
клетки от дендритните клетки, както и до освобожда-
ване на молекули, сигнализиращи „опасност“ (HMGB1 
и ATP). Това довежда до стимулиране, натоварване с 
туморни антигени и узряване на дендритните клетки в 
туморната микросреда. 

Различни химиотерапевтици, приложени в общопри-
ети дози, могат да модулират активността на отделни 
подтипове имунни клетки чрез улесняване на антиген-
ното представяне, увеличена експресия на костимули-
ращи молекули, в това число CD80и CD86, потискане 
на „checkpoint“ молекули като PD-L1, или усилващи 
чрез усилване на туморно-клетъчната смърт чрез fas, 
perforin, or Granzyme B [22]. Тези химиотерапевтични 
агенти могат да бъдат използвани и в по-ниска дози-
ровка. Така например циклофосфамид, приложен три 
дни преди имунизация в доза 200-300 мг/м2 потиска 
функцията на имуносупресивните Т-регулаторни 
клетки и усилва ефекта на имунотерапията.

Успехът с т.н. „checkpoint“ антагонисти откри нова ера 
в противотуморната терапия, основаваща се на въз-
можността имунната система да стане основно оръжие 
в арсенала на терапевта. Комбинативните лечения, 
включващи „checkpoint“  инхибитори и противорако-
ви ваксини, прилагани на фона на химио- и лъчетера-
пия, се очертават като основна стратегия за клинично 
поведение. Основна задача ще бъде - разбирането на 
клетъчните и молекулните механизми, определящи 
взаимодействието на традиционните методи на лече-
ние, дозировката им и ритъмът им на приложение.

Допълнителен проблем за успешното провеждане на 
имунотерапията представя загубата на клас I MHC 
молекули от мембраната на раковите клетки, често съ-
пътстваща тяхната еволюция. Липсата на клас I MHC 
молекули означава липса на мишена за цитотоксични-
те Т лимфоцити и тогава, независимо от стимулира-
нето на мощни ефекторни механизми, имунотерапията 
не довежда до клиничен ефект. Изход може да бъде 
търсен в три посоки:

1. Лечение, насочено към диференциране на тумор-
ните клетки и повишаване на мембранната експре-
сия на тъканно-съвместими молекули.

2. Ангажиране на хуморалния имунитет в атака-
та срещу туморните клетки. За разлика от CD8 Т 
лимфоцитите, антителата разпознават нативната 
конформация на цялостния антиген, който, за да 
послужи като мишена, естествено трябва да е мем-
бранно свързан. Такива антигени при колоректал-
ните карциноми и при рака на гърдата са от семей-
ството на епителиалните муцини (MUC-1) – кле-
тъчни гликопротеини, участващи както в защитата 
на епителните клетки, така и в тяхната адхезия и 
междуклетъчно сигнализиране. Извънклетъчна-
та им част представлява повтарящ се домен от 20 

аминокиселини, 5 от които могат да свързват за-
харни остатъци, поради което нормалният белтък 
е силно  гликозилиран. Освен това при нормалните 
клетки MUC-1 молекулите са разположени върху 
апикалната клетъчна стена, а клас-1 тъканно-съв-
местимите молекули с пептиди от MUC-1 – върху 
базолатералната стена. При туморните клетки се 
наблюдава едновременна експресия на MUC-1 и 
клас-1 тъканно-съвместими молекули с пептиди от 
MUC-1 върху цялата клетъчна повърхност. Освен 
това, MUC-1 при неопластичните клетки е по-сла-
бо гликозилиран, което довежда до експозиране на 
нормално скритата белтъчна сърцевина на моле-
кулата, а и гликозилирането  е с различни от тези 
при нормалния MUC-1 захарни остатъци. Тези 
промени представляват антигенни детерминанти 
и срещу тях са разработени както моноклонални 
антитела, така и антитела от самия пациент. За сти-
мулиране на антитяло отговор e необходимо иму-
низацията да се проведе с нативния антиген, а не с 
антигенни пептидни фрагменти. Подобна ваксина 
в клинично изпитване при карцином на млечната 
жлеза е Th eratope. 

3. Използване на алогенни NK клетки за имунотера-
пия.

Литература: 

1. Davis, M.M. and P.J. Bjorkman, A model for T cell recep-
tor and MHC/peptide interaction. Adv Exp Med Biol. 1989, 
254: 13-6.

2. Coulie, P.G., et al., Tumour antigens recognized by T 
lymphocytes: at the core of cancer immunotherapy. Nat Rev 
Cancer. 2014, 14(2): 135-46.

3. Obrink, B., CEA adhesion molecules: multifunctional pro-
teins with signal-regulatory properties. Curr Opin Cell Biol. 
1997, 9(5): 616-26.

4. Shankaran, V., et al., IFNgamma and lymphocytes prevent 
primary tumour development and shape tumour immuno-
genicity. Nature 2001, 410: 1107-1111.

5. Dunn, G.P., L.J. Old, and R.D. Schreiber, Th e three Es of 
cancer immunoediting. Annu Rev Immunol. 2004, 22: 329-
60.

6. Schwartz, R.H., T cell clonal anergy. Curr Opin Immunol, 
1997, 9(3): 351-7.

7. Vilches, C. and P. Parham, KIR: diverse, rapidly evolving 
receptors of innate and adaptive immunity. Annu Rev Im-
munol. 2002, 20: 217-51.

8. Garside, P., et al., Visualization of specifi c B and T lym-
phocyte interactions in the lymph node. Science. 1998, 
281(5373): 96-9.

9. Dunn, G.P., et al., Cancer immunoediting: from immu-
nosurveillance to tumor escape. Nat Immunol. 2002, 3(11): 
991-8.



120

10. Harlin, H., et al., Tumor progression despite massive in-
fl ux of activated CD8(+) T cells in a patient with malignant 
melanoma ascites. Cancer Immunol Immunother. 2006, 
55(10): 1185-97.

11. Dunn, G.P., L.J. Old, and R.D. Schreiber, Th e immunob-
iology of cancer immunosurveillance and immunoediting. 
Immunity. 2004, 21(2): 137-48.

12. akuishi, K., et al., Targeting Tim-3 and PD-1 pathways to 
reverse T cell exhaustion and restore anti-tumor immunity. J 
Exp Med. 2010, 207(10): 2187-94.

13. Moskophidis, D., et al., Virus persistence in acutely in-
fected immunocompetent mice by exhaustion of antiviral cy-
totoxic eff ector T cells. Natur 1993, 362(6422): 758-61.

14. Wherry, E.J., T cell exhaustion. Nat Immunol. 2011, 
12(6): 492-9.

15. Wang, Y.F., et al., Cytokine-induced killer cells co-cul-
tured with complete tumor antigen-loaded dendritic cells, 
have enhanced selective cytotoxicity on carboplatin-resistant 
retinoblastoma cells. Oncol Rep. 2013, 29(5): 1841-50.

16. Kolb, H.J., Graft -versus-leukemia eff ects of transplanta-
tion and donor lymphocytes. Blood. 2008, 112(12): 4371-83.

17. Tsirigotis, P., A. Shimoni, and A. Nagler, Th e expanding 
horizon of immunotherapy in the treatment of malignant 
disorders: allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 
and beyond. Ann Med. 2014, 46(6): 384-96.

18. Yan, C.H., et al., Chemotherapy followed by modifi ed 
donor lymphocyte infusion as a treatment for relapsed acute 
leukemia aft er haploidentical hematopoietic stem cell trans-
plantation without in vitro T-cell depletion: superior out-
comes compared with chemotherapy alone and an analysis 
of prognostic factors. Eur J Haematol. 2013, 91(4): 304-14.

19. Davila, M.L., C. Sauter, and R. Brentjens, CD19-Target-
ed T Cells for Hematologic Malignancies: Clinical Experi-
ence to Date. Cancer J. 2015, 21(6): 470-4.

20. Delyon, J., et al., Experience in daily practice with ipili-
mumab for the treatment of patients with metastatic mela-
noma: an early increase in lymphocyte and eosinophil counts 
is associated with improved survival. Ann Oncol, 2013, 
24(6): 1697-703.

21. Yao, S. and L. Chen, Adaptive resistance: a tumor strat-
egy to evade immune attack. Eur J Immunol. 2013, 43(3): 
576-9.

22. Chen, G. and L.A. Emens, Chemoimmunotherapy: 
reengineering tumor immunity. Cancer Immunol Immuno-
ther. 2013, 62(2): 203-16.



121

6. ВИРУСИ И РАК
ЗЛ. КЪЛВАЧЕВ, Н. КЪЛВАЧЕВ
 
През 1892 г. Д. Ивановски успешно „пренася” мозайчна 
болест по тютюна чрез екстракти свободни от клетки 
и така открива вирусите. Почти веднага Borrel и Bosc 
изказват мисълта, че ракът се причинява от вируси и 
то не без основание: през 1898 г. са публикувани данни 
за пренос на брадавици чрез втриване на безклетъч-
ни екстракти от тях на здрава кожа, а Ellermann и Ban 
(1908 г.) докладват за безклетъчен пренос на левкозата 
по кокошките. Да, обаче брадавиците по това време не 

са били считани за тумори, а левкемията при хората не 
е била известна като злокачествено заболяване, пора-
ди което тези публикация привличат много слабо вни-
мание. Всичко това се е променя през 1911 г., когато 
Peyton Rous демонстрира безклетъчен трансфер на со-
лиден тумор (саркома по пилетата) който тогава е бил 
безспорно признат като малигнена неоплазия.Това е 
първата повратна точка за официално признаване на 
проучванията върху инфекциозния (вирусния) произ-
ход на рака. Важен етап в развитието на това схващане 
за произхода на рака е появата на съобщения за онко-
генния потенциал на вирусната нуклеинова киселина 
( Di Mayorka, 1959). Така окончателно се установява, 
че вирусите са способни самостоятелно да трансфор-
мират клетката в ракова, а не само, че вземат участие 
в размножаването на вече трансформираната от други 
агенти клетка. Днес е ясно, че поне 30% от човешкия 
рак се причинява от вируси. Тези с доказан онкогенен 
потенциал принадлежат към различни вирусни семей-
ства (Табл. 1).

06ГЛАВА

ОБЩА ЧАСТ
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От РНК-овите вируситова са ретровирусите (субгру-
пата на онкорнавирусите) и флавивирусите (вирус 
на хепатит С), а от  ДНК-овите вируситова са някои 
херпесвируси, хепаднавируси, папиломавируси, поли-
омавируси, аденовируси, поксвируси и анеловируси. 
Видно е, че  туморните вируси или притежават ДНК 
геном, или генерират ДНК провирус след инфекция 
на клетките (вирусът на хепатит С е изключение). Те 
кодират вирусни онкопротеини, които са важни за ви-
русната репликация, но също така засягат пътищата 
за контрол на клетъчния растеж. При ретровирусите, 
с помощта на  ензима обратна транскриптаза за кон-
струиране на ДНК копие (провирус) се интегрира в 
ДНК на заразената клетка гостоприемник и от това ин-
тегрирано копие на ДНК се превеждат всички проте-
ини на вируса. РНК-туморните вируси са от два основ-
ни типа по отношение на туморната индукция. Силно 
онкогенните (директно трансформиращи) вируси но-
сят онкоген от клетъчен произход. Слабо онкогенните 
(бавно трансформиращи) вируси не съдържат онко-
ген и индуцират левкемии след продължителни ин-
кубационни периоди чрез непреки механизми. За ви-
рус-индуцирана онкогенеза се заговори сравнително 
отскоро. Дълго време се е считало, че модифицирането 
на клетъчните протоонкогени е достатъчно за стиму-
лирането на клетъчната трансформация. През 1971 г. 
Knudson предлага и друг клас гени (тумор-супресорни 
гени), чието отсъствието или нефункциониране може 
да активира силна онкогенна функция в афектираните 
клетки. Тази относително проста и разбираема кон-
цепция  не изисква взаимодействие с чужди, предим-
но вирусни нуклеинови киселини. Друга теория оба-
че въвежда участието на чужда (инфекциозна) ДНК. 
Според механизма на действие, онкогенните вируси се 
разпределят в 3 групи: (а)  Трансдуциращи (ген-пре-
насящи) вируси. По време на репликацията, в генома 
на вируса се включват един или повече клетъчни гени. 
При това, освен, че в придобития ген настъпват точ-
кови мутации и/или делеции, той губи и всичките си 
интрони. Тези увреждания го превръщат в онкоген, 
а последващата експресия на трансдуцирания клетъ-
чен ген се извършва в състава на вирусния геном и 
се направлява вече не от клетката, а от вируса. Тран-

сдуциращите вируси имат много висока туморогенна 
ефективност, при това с къс латентен период (дни)  (б) 
Cis-активиращи вируси. Вирусът се интегрира в съсед-
ство с клетъчния прото-онкоген и така или го активи-
ра, или го променя структурно. Туморите, формирани 
от тези вируси изискват дълъг латентен период за про-
явата си и не са с висока туморогенна ефективност (в) 
Trans-активиращи вируси. Тези вируси функционират 
чрез стимулиране на клетъчните онкогени с помощта 
на вирусни протеини, които действат като транс-акти-
ватори. Латентният период в този случай е много дъ-
лъг (години), а тумор-индуциращата им ефективност 
е много ниска(около 1%).

ВИРУС:

Карциногенезата е многостепенен процес, т.е. трябва 
да се появят множество генетични промени, за да се 
превърне нормалната клетка в злокачествена. Меж-
динните етапи се идентифицират и обозначават чрез 
термини като “хиперплазия” или “предрак”.  Активи-
рането на клетъчните онкогени и инактивирането на 
тумор-супресорните гени се включват в еволюцията 
на туморитe, независимо дали става въпрос за вирус  
или не. Изглежда, че по-често туморният вирус дейст-
ва като ко-фактор, осигуряващ само някои от необхо-
димите стъпки за генериране на злокачествени клетки, 
т.е. вирусите са необходими, но недостатъчни за раз-
витието на тумори с вирусна етиология.

ОНКОВИРУСНА ПАТОГЕНЕЗА

Познаването на патогенезата на вирусната  инфекция 
и реакцията на гостоприемната клетка са необходима 
част от разбирането как може да възникне рак, при-
чинен от вирус. При  една персистентна/хронична ин-
фекция, туморните вируси си осигуряват дългосрочно 
присъствие в клетката,  като активността им зависи от 
индивидуалната генетична  и имунна чувствителност 
на всеки индивид. Подобна инфекция дава дългосроч-
ната възможност за възникване на събития, които 
позволяват на клетката да оцелее, въпреки, че е под  
вирусен контрол. В същото време, вирусите, които 
установяват устойчиви инфекции, трябва да избягват 
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откриването и разпознаването  им от имунната сис-
тема, което би премахнало инфекцията. Идентифици-
рани са различни стратегии за “избягване” на вируса: 

(а) ограничена експресия на вирусни гени, които пра-
вят заразените клетки почти невидими, напр.EBV в 
В-клетките; 

(б) инфекция на места, сравнително недостъпни за 
имунните отговори, напр.HPV в  епидермиса; 

(в)  мутация на вирусни антигени, която позволява из-
бягване от разпознаване на антитела и Т-клетки, напр.
HIV;

(г) модулиране на молекули клас I на главния комплекс 
за хистосъвместимост на гостоприемника в инфекти-
рани клетки,  напр. аденовирус, цитомегаловирус и др.

Счита се, че механизмите на имунната система обик-
новено елиминират  единичните трансформирани/
неопластични клетки, които възникнат при здрави 
индивиди, инфектирани с онковируси. Ако обаче гос-
топриемникът е имуносупресиран, раковите клетки 
са по-склонни да пролиферират и да избягват имун-
ния контрол на гостоприемника.  Така, имуносупре-
сираните реципиенти на трансплантиран орган, как-
то и лица, инфектирани с HIV, са с повишен риск от 
EBV-свързани лимфоми, HPV-индуцирани неоплазии 
и др. Възможно е вариациите в отделните имунни от-
говори да допринасят за податливостта към вирус-ин-
дуцирани тумори. Туморните вируси променят пове-
дението на клетките, като използват ограничено коли-
чество от своята генетична информация. Описани са 
два общи модела, чрез които това се постига: 

(а) туморният вирус въвежда нов “трансформиращ 
ген” в клетката ( директно действащи вируси), или (б)  
вирусът променя експресията на съществуващ клетъ-
чен ген или гени (непряко действащи вируси). И в два-
та случая клетката губи контрол върху  регулацията на 
процесите на растеж, в резултат на което опитите за 
възстановяване на клетъчната ДНК води до генетична 
нестабилност и мутагенен фенотип. 

Онковирусите не се изявяват като пълни канцерогени. 
Освен промените, предизвикани от тях, обикновено са 
необходими и други, които да  потиснат множеството 
регулаторни пътища и контролни точки в нормална-
та клетка, водещи до пълна клетъчна трансформация. 
Няма един-единствен начин за трансформация, по 
който да се осъществява  вирус-индуцираната карци-
ногенеза. Трансформираната клетка се разпознава по 
придобиването на ново растежно свойство, което не 
се проявява при родителския клетъчен тип, напр. об-
разуването на тумор, когато трансформирани клетки 
се инжектират в подходящи лабораторни животни. 
Това важи за пряко-действащите онковируси, докато 
непряко-действащите не са в състояние да трансфор-
мират клетките in vitro. Важно е да се знае, че чувстви-
телността на клетките-гостоприемници към вирусни-
те инфекции и вирус-индуцираната трансформация 
е различна. Клетките-гостоприемници се определят 

като пермисивни  (разрешаващи), или непермисив-
ни (неразрешаващи) според това дали позволяват 
или не вирусната репликацията. Пермисивните клет-
ки поддържат вирусния растеж и производството на 
потомствен вирус, докато  при другите клетки това е 
невъзможно. Някои ДНК-овивируси могат да разру-
шат  клетката чрез репликация си; тази клетка не се 
трансформира. Съществуват обаче ситуации, при кои-
то репликацията на вируса не лизира гостоприемната 
клетка и такива клетки могат да бъдат трансформира-
ни. Характерно свойство на РНК-овите туморни виру-
си е, че те не са летални за клетките, в които те се ре-
плицират. Клетките, които разрешават  на един вирус 
да се реплицира, могат да бъдат неприемливи за други  
вируси, т.е.не всички клетки са податливи на вирусна 
инфекция или трансформация, или и на двете. Пове-
чето онковируси са тъканно-специфични - свойство, 
което вероятно отразява променливото присъствие 
на повърхностни рецептори за вируса, способността 
на вируса да причини разпространение срещу локал-
ни инфекции или вътреклетъчни фактори, необходи-
ми за вирусното генно експресиране. Някои вируси са 
свързани с един туморен тип, докато други са свър-
зани с множество типове тумори. Тези разлики от-
разяват тъканния тропизъм на вирусите. Стабилната 
генетична промяна от една нормална клетка към неоп-
ластична клетка обикновено изисква задържане на ви-
русни гени в клетката. Често, но не винаги, това се по-
стига чрез интегрирането на определени вирусни гени 
в генома на гостоприемната клетка.  При  ДНК-ови-
те туморни вируси, част от техния геном може да се 
интегрира в хромозомата на гостоприемната клетка. 
Понякога епизомалните копия на вирусния геном се 
поддържат в туморни клетки. При ретровирусите, 
провирусното ДНК копие е интегрирано в хромозома-
та на гостоприемната клетка. Геномните РНК копия на 
вируса на хепатит С, които не са интегрирани, се под-
държат в туморни клетки. В някои вирусни системи 
вирус-трансформираните клетки могат да освобож-
дават растежни фактори, които засягат фенотипа на 
съседните неинфектирани клетки, като по този начин 
допринасят за образуването на тумори. Възможно е, 
туморната клетка да  кумулира генетични мутации по 
време на туморния растеж,  при което отпада необ-
ходимостта от придобиване на още вирусни гени. По 
този начин специфичните вирусни маркери ще бъдат 
загубени и няма да се откриват .

РНК-ови ТУМОРНИ ВИРУСИ

1. Ретровируси:    човешки    Т-лимфотропни   вирус   
и   (HTLV)

Не всички ретровируси са свързани с човешки тумо-
ри. Групата човешки Т-лимфотропни вируси вероятно 
е съществувала от хиляди години, но  първият от тях  
(фиг. 1)  е изолиран от Robert Gallo през 1980 г.и е наре-
чен човешки Т-лимфотропен вирус тип I(HTLV-I). Той 
е причинител на Т-клетъчната левкемия    и лимфоми    
при възрастни, както и на дегенеративно увреждане на 
нервната система, наречено тропическа спастична па-
рапареза. Останалите известни засега вирусни типове 
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от тази група (HTLV-2, HTLV-3 и HTLV-4) не са окончателно свързани със специфично заболяване.  HTLV-1 и 
HTLV-2 имат около 65% хомоложност и показват значителна серологична кръстосана реактивност. Човешките 
лимфотропни вируси имат подчертан афинитет към зрелите  Т-клетки.

Фигура 1. Човешки Т-лимфотропен вирус тип I(HTLV-1)

HTLV-1 се експресира при много ниски нива в клетките на инфектираните индивиди. Две особености в жизне-
ния му цикъл позволяват активиране на онкогенезата:

 (а) Интеграцията на вируса в клетъчния геном; това дава възможности за “превземане” и модифициране на 
нормални клетъчни гени, както и за продължителното присъствие на вирусните онкогени в генома на клетката; 

(б) Онкорнавирусите не разрушават заразената клетка; това позволява генетичните промени в нея да се пренасят 
в потомството. 

2. Флавивируси: вирус на хепатит С (HCV).

Флавивирусите са структурно уникална по рода си фамилия на едноверижни положително полярни РНК-ови 
вируси с диаметър от 40 до 60 нм. Притежават двуслойна липопротеидна обвивка произхождаща от клетката 
гостоприемник, по която има малки повърхностни изпъквания. Съществуват седем основни генотипа  на вируса, 
като генотип 1 причинява 70% от случаите, генотип 2 причинява 20%, а останалите генотипове причиняват око-
ло1% от случаите на хепатит . HCV  (фиг. 2) е идентифициран през 1989 г. от Choo и сътр. и веднага се появяват 
съобщения за връзката му с хепатоцелуларния карцином. Заразяването с HCV става основно по кръвен път. 

Острата HCV  инфекция  е най-често e последвана от хроничен хепатит (до  85% от инфектираните), който се ха-
рактеризира с различна степен на чернодробно възпаление и фиброза с повишен риск от прогресия към  цироза 
и  рак. Понастоящем около  200 милиона души в света са заразени с този вирус и голям брой от тях са изложени 
на риск от развитие на рак на черния дроб. 

Фигура 2. Вирус на хепатит С: (а) Схема на вируса; (б) Серологичен профил на инфекцията.
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В сравнение с вируса на хепатит В (HBV), хроничната 
инфекция с HCV е по-често описвана причина за раз-
витие на чернодробен рак. Вирусологични изследва-
ния показват, че специфична вирусна РНК се открива 
в огромен брой от случаите на хепатоцелуларен кар-
цином, а вирусния белтък NS3 може да трансформира 
нормалните хепатоцити в  in vitro условия. HCV при-
тежава ефективни механизми за избягване освен на 
вродения, така също и на придобитият имунитет. Спе-
цифичният имунен отговор се основава на хуморал-
ни  и клетъчни  имунни фактори. HCV-специфични Т 
лимфоцитите  се  откриват  от  5  до 9 седмици от за-
разяването, което съвпада  с началото на инфекцията. 
И двата вида Т лимфоцити(CD4 + и CD8 +) играят ос-
новна роля в изхода на HCV  инфекция. CD8+  Т-клет-
ките инхибират  репликацията на вируса чрез цитоли-
тичен  и нецитолитичен  ефекторни  механизми, които 
са силно зависими от достатъчно количество CD4+ T 
-клетки. Репликацията на HCV RNA  не е достатъчно 
проучена.  Във формирането на HCV RNA реплика-
тивния комплекс, участват редица клетъчни и вирусни 
компоненти , които усилват или потискат репликаци-
ята на HCV RNA.  Влиянието на мутациите в генома 
на HCV върху процеса наформиране на вирионите и 
връзката им с онкогенетичните механизми продължа-
ват да се проучват интензивно. 

Установено е, че мутации в хеликазния домейн на NS3 
и в C- края на NS5A, увеличават вирусната продукция, 
вероятно чрез ускоряване формирането на вирионите, 
като точковите мутации M260K и T462I в NS3 и NS5A 
съответно играят водеща роля. Мутации в неструк-
турните протеини NS2 в NS5A, значително повиша-
ват продукцията на зрели вириони, като мутациите в 
NS5A са от особенно значение за морфогенезата. 

ДНК-ови ТУМОРНИ ВИРУСИ

Съществуват фундаментални различия между он-
когените на РНК-овите и ДНК-овите туморни виру-
си. Трансформиращите гени на ДНК-овите туморни 
вируси кодират функции, необходими за вирусната 
репликация и нямат нормални хомолози в клетки-
те. Обратно, РНК-овите туморни вируси или носят 
трансдуцирани клетъчни онкогени, които нямат ни-
каква роля във вирусната репликация, или действат 
чрез непреки механизми. Трансформиращите проте-
ини на ДНК-овите  вируси  взаимодействат с проте-
иновия комплекс на  клетката, като променят  функ-
цията на част от него. За да се разбере механизмът на 
действие на вирусните онкопротеини, е важно да се 
идентифицират клетъчните мишени, с които те вза-
имодействат. Примери за такива взаимодействия са 
показани в табл. 2.

  

p53 = продукт на генаp53; pRb = продукт на ретинобластомния ген; pp2A = протеин фосфатаза2A; 

PDGF = тромбоцитен растежен фактор; TRAF =tumor necrosis factor receptor-associated factor; DLG, 

MAGI-1, иMUPP1 = членове на семейството клетъчни протеини, съдържащи PDZ домени.

1. Човешки херпесни вируси (HHV): HHV-2, 4, 6, 7, 8. 

Значението на човешките херпес вируси се определя 
от способността им  да предизвикват латентни ин-
фекции с възможност за реактивиране, както и тежко 
протичане при определени условия. У човека са откри-
ти 9 вируса (HHV  1-9), някои от които (типове 2, 4, 
6, 7 и 8) притежават силен онкогенен потенциал.  Ви-
русните частици имат сърцевина, обвита в 20-стенен 
капсид, съставен от 162 тубуларни капсомера. Върху 

капсидасе разполага втора белтъчна обвивка (тегу-
мент) с аморфна или фиброзна структура  (фиг. 3). 
Вирусът притежава и суперкапсид (енвелоп), прони-
зан от гликопротеинови структури, които изпълняват 
рецепторни и антигенни функции. Големината на ви-
русните частици варира от 120 до 200 nm в диаметър. 
Херпес-вирусният геном представлява линейна двой-
но-верижна ДНК молекула, кодираща над 100 различ-
ни генни продукта. 
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Фигура 3. Човешки херпесвируси: (а) електронна микрография; (б)  Геномна карта на HHV-4 (вирус на Еп-
щайн-Барр, EBV)

Човешкият херпес вирус тип 2 (HSV-2) се предава изключително по полов път и причинява гениталния херпес. 
Неговата връзка с някои форми на  генитален рак се счита за доказана. (HHV-4) е известен като вирус на Epstein-
Barr (EBV) и е етиологичен фактор на инфекциозната мононуклеоза, но се свързва и с генезата на лимфома на 
Burkittи назофарингеалия карцином. EBV се открива и в клетките на Reed-Sternberg – характерен белег на лим-
фомите на Hodgkin. HHV-6 и HHV-7 се свързват с появата и развитието на различни тумори в мозъка, а HHV-8 
се обсъжда като най-вероятен причинител на  саркома на    Kaposi. Малигнената трансформация, предизвикана 
от херпесните вируси е мултигенна, с участието на поне 5 вирусни гена. Подобно на други ДНК-ови вируси, те 
блокират действието на тумор-супресорните клетъчни механизми.

2. Хепадна вируси: вирус на хепатит В (HBV).

Хепатитният В вирус се обособява като отделен инфекциозен агент с откриването от Barry Blumbergна т. нар. Ав-
стралийски антиген през 1965 г., който практически представлява повърхностната му обвивка. Малко по-късно 
е идентифициран целият вирион с големина 42 nm, наречен още частица на Дейн, по името на своя откривател 
(фиг. 4а). Вирусът е съставен от нуклеокапсид с големина 27 nm, състоящ се от нуклеарен протеин (core) и двойно 
верижна DNA както и от повърхностен протеин (HBsAg). В следващите години е характеризиран целия геном 
на вируса. Продължаващите проучвания и наличието на маркери- антигени на HBV и DNA сонди, свързват хе-
патитния В вирус с развитието на карцином на черния дроб. Хроничната HBVинфекция (фиг. 4б) се свързва с 
развитието на хепатоцелуларен карцином (HCC), като в този патологичен процес се включват, както вирусни 
(онкогенни вирусни протеини) така и клетъчни генетично предизвикани фактори, вследствие интеграцията на 
вирусната с клетъчната DNA. Хроничният имунно-медииран възпалителен процес също играе роля в карцино-
генезата, както и някои фактори от околната среда. В преобладаващият брой случаи на HCC се намира интегри-
рана HBV DNA,  както и промени в клетъчната DNA, разположена непосредствено до вирусната, които могат да 
доведат до дерегулация на клетъчното размножаване. Същевременно интегрирана вирусна DNA се намира при 
пациентите с хронична вирусна инфекция.  Практически всички случаи на HCC се намират при хронично имун-
но обусловено възпаление на черният дроб, което се характеризира продължително ниско степенно увреждане 
с последваща регенерация на чернодробната тъкан. Този процес води до различни степени на фиброза, стеатоза 
и цироза, а в някои случаи и HCC. 

Фигура 4. Вирус на хепатит B: (а) Схема на вируса; (б) Серологичен профил на инфекцията
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HBV има девет серологични субтипа, диференцирани 
на базата на две двойки антигени детерминанти d/y и 
w/r и една обща за всички „а” детерминанта.  Така на 
базата на особеностите на детерминантите се обосо-
бяват следните субтипове ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, 
adw2, adw4, adrq.

 Наличието на обща антигенна детерминанта „а” оси-
гурява ефикасен имунен отговор чрез синтез на неу-
трализиращи антитела, от страна на имунната система 
срещу серотиповете разпространени по целия свят. 
Нуклеокапсида се формира от 180 копия на протеина 
– HbcAg кодиран от С гена на HBV DNA. Той предста-
влява сферична структура с големина 27 nm, съдържа-
ща вирусната DNA. Същият ген кодира от pre-C учас-
тъка си, протеин наречен HBe антиген (HBeAg), който 
въпреки че е сходен по аминокиселинен състав с 
HBcAg, не участва във формирането на вириона, но се 
открива при активна вирусна репликация. Останалите 
два гена (P и X) от HBV DNA кодират протеини, които 
не участват в формирането на вириона (неструктурни 
белтъци), като първият има ензимна функция (по-
лимеразна активност), а другият има регулаторна 
функция при вирусното размножение (неспецифичен 
трансактиватор на транскрипцията). Описани са осем 
генотипана HBV (A, B, C, D, E, F, G, H), като данните 
относно ролята им за протичането на инфекцията и 
изхода на заболяването са противоречиви. Генотипо-
вете на HBV се разграничават на базата на над 8% раз-
личия на нуклеотидите (nt), като съществуват много-
бройни субгенотипове (отбелязвани с цифри 1, 2, 3 
.....),  които се различават по-между си в рамките на 
4-8%. Някои проучвания сочат, че има 4.5 пъти по-го-
лям риск от развитие на HCC при лица с хронична 
HBV инфекция от генотип А, в сравнение с лицата но-
сители на всички останали генотипове на HBV. Съще-
временно не е намерена най-често срещаната мутация, 
формираща стоп кодон в precore областта на С гена 
(замeстване на G с A при 1896 nt). Генотип А 2 на HBV, 
който се открива в северна Европа и USA, се установя-
ва предимно при по-възрастни лица с HCC, като в 
сравнение с генотиповете D, C и F обаче, този карци-
ном е с по-ниска честота.  Установено е, че С генотипа 
на HBV се свързва с повишен риск от фиброза, цироза 
и интензивен възпалителен процес в черния дроб. 
Също така при пациенти с този генотип, HCC се от-
крива в значително по-ранна възраст и по-често, в 
сравнение с пациенти от генотип В. Проучвания по-
казват, че сероконверсията при HBeAg настъпва зна-
чително по – късно при генотип С, в сравнение с гено-
тип В. Редица автори приемат, че генотип С e свързан с 
най-много усложнения в следствие на хроничната ин-
фекция , в сравнение с всички останали генотипове на 
HBV, като вероятно за това има най-малко два факто-
ра-високо ниво на HBV DNA , съпроводено от нали-
чие на HBeAg и най-често срещани мутации в core 
promoter свързани HCC и тежко протичаща хронична 
инфекция. Хепатит В вирусната DNA не се интегрира с 
клетъчната DNA по време на острата фаза на инфек-
цията, докато този процес настъпва едва при хронич-
ната форма. Тази интеграция, наред с други фактори 
стои в основата на карценогенезата на хепатоцитите, 
която съпровожда в редица случаи хроничната форма 
на инфекцията. В заразената клетка генома на HBVсе 
намира под влияние на  редица фактори: вирусни, кле-
тъчни имунни механизми, като и на екзогенни факто-

ри (като лечение с нуклеозидни или нуклеотидни ана-
лози). В резултат на тези влияния вирусната попула-
ция е хетерогенна и съществува под формата на quasi-
species. Тъй, като при вирусната обратна транскрипта-
за липсва т.нар. proofreading функция, се създават ус-
ловия за грешки в репликационния механизъм. Уста-
новено е, че честотата на мутации в генома на HBV e 
приблизително от 1.4-3.2x10 -5 nt замествания годиш-
но. Степента и скоростта на вирусното размножение 
също е от съществено значение за генериране на мута-
ции в генома.  Наличието на някои характерни мута-
ции в генома на HBV водят до промени в клиничното 
протичане на инфекцията, макар че остават редица 
неизяснени страни от това въздействие. Установени са 
две важни групи мутации в областта на pre-core учас-
тъка на С гена на HBV водещи до невъзможност от 
синтезиране на HBeAg, като при тези мутации се на-
блюдават при фулминантна и тежко протичаща хро-
нична инфекция, но и по-рядко при благоприятно 
приключило заболяване. Първата се състои в форми-
ране на stop кодон при nt 1896 със заместване на G с A 
така се формира TAG кодон (stop), вместо TGG . Вто-
рата група мутации засяга basal core promoter, като в 
резултат се получават скъсени форми на precore и core 
m RNA . Тези мутации са при nt 1762 и nt1764. При 
тези мутации се наблюдава намален синтез на HBeAg 
и увеличен вирусен товар, като те се установяват пре-
димно при лица инфектирани с генотип A на HBV. Ме-
ханизма при, който тази мутация влияе върху клинич-
ния ход на инфекцията се уточнява. При мутации в X 
гена се повлияват фактори, регулиращи репликация-
та, като basal core promoter и enhancer II. Това се случва 
защото горепосочения участък от генома се препокри-
ва с X гена в обща ORF. Следствие на това, появяващи-
те се deletions и insertions в тази ORF се отразяват чрез 
скъсяване на X протеина, което от своя страна се отра-
зява на транс-активиращата активност на HBx проте-
ина. Мутации в областта на S участъка на гена, коди-
ращ повърхностният протеин са от особен интерес, 
защото директно влияят върху имуногенността на ви-
руса. Това се отнася най-вече за „а” детерминантата, 
разположена от 99-та до 170-та амино-киселена, тясно 
свързана с хуморалния имунитет срещу HBV. Засега, 
най-често срещана мутация в тази област, описана в 
редица страни от света е точковата мутация, замества-
ща аа Глицин с Аргинин на 145 място. Често срещано е 
изместването на 144 аа Аспартат с Аланин. Тези мута-
ции не е в състояние да станат доминиращи и да из-
местят т.н.”див” вирус, притежаващ геном характерен 
за преобладаващата част от вирусната популация. Му-
тации в областта на „а” детерминантата се срещат 
сравнително често (23%) при деца родени от майка с 
хронична HBV инфекция, като значителен брой от тях 
придобиват хронична форма на инфекция независимо 
от активната профилактика. Установено е, че процеса 
на лечението с нуклеотидни и нуклеозидни аналози, 
твърде често води до доминиране на някои мутирали 
варианти на HBV DNA в Pol гена, които иначе са с 
ниска степен на вирусна репликация. Мутации в гено-
ма на HBV се свързват с една особена форма на хепа-
тит В вирусната инфекция, наречена „окултна”, поради 
обстоятелството, че липсва основният вирусен маркер 
– HВsAg, при наличие на вирусна репликация. Такава 
инфекция относително често се среща при лица с хе-
пато целуларен карцином. При секвенционен анализ 
на pre-S/surface, X and enhancerII/core promoter/precore 
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гени на HBV, от тези пациенти, сравнени с контролна 
група HBsAg положителни пациенти с HCC са намере-
ни повече мутации в pre-S2 гена (M1I и Q2K), в S гена 
(G185R в S210N), в X гена (A36T в A44L), като мутаци-
ите M1I and Q2K в pre-S2 гена, са полезен маркер за 
HCC при окултна HBV инфекция. Счита се, че Pre-S 
делециите (I68T, T1762/A1764, и A1899) са рискови за 
развитието на HCC при някои пациенти, особено ко-
гато са в комбинация. При изследване риска от разви-
тие на HCC, свързан генотиповете на HBV и най-често 
срещаните мутации в precore и basal core promoter 
(BCP), други автори намират, че генотип С и wild type 
precore 1896 вариант и мутацията 1762/1764 в BCP са 
свързани с този карцином, независимо нивотона HBV 
DNA в серума. По време на хроничната HBV инфек-
ция, генома на вируса, може да претърпи мутации, 
които да бъдат селектирани при усложняване на забо-
ляването. Най-важните от тези мутации  в контекста 
наразвитието НСС са тези, които се срещат в пре-кор 
(Pre-C) и basal core promoter (BCP). Тези мутации  мо-
гат даувеличат репликацията на HBV  и  неговата ви-
рулентност . Мутации  могат да възникнат при  всички 
генотиповена вируса, но  са по-често срещани при ге-
нотипа свързан  с по-тежки  заболявания и рак, а 
именно генотип C.  Разбирането на молекулярната ос-
нова на патологични  отклонения  между възникващи-
те варианти на  HBV  е  от  решаващо  значение  за 
прогнозиране  на  тежестта на заболяването. Освен 
това е важно да се определи  дали разликите между  ге-
нотипове  могат да имат  влияние върху  дългосрочна-
та  защитна при универсалната HBV ваксинация. От-
криването на HBV мутантите далеч надхвърля науч-
ния  интерес, защото някои от тях играят важна роля, 
както при развитието на инфекциозния процес, така и 
за еволюцията на вируса. Те отразяват опитите на ви-
русната популация да избегне механизмите на имунен 
отговор, като последствията са значителни както за 
микроорганизма така и за заразените индивиди. Му-
тиралите варианти на вируса играят критична роля 
при развитието на инфекцията особено при хронич-
ната и форма. Освен това те са от значение при разви-
тието на фулминантна форма на инфекция, а също 
така и при асимптоматичния и курс. Сложните взаи-
моотношения между микро и макроорганизма при хе-
патит В вирусната инфекция, особено като се има 
предвид, че HBV не е цитопатичен се отразяват отчет-
ливо върху клиничния ход на инфекцията, особено 
ако тя се представи като хронична и далеч по-рядко 
като фулминантна форма. Имунната система както на 
клетъчно така и на хуморално равнище има водеща 
роля, като при благоприятно приключилата остра 
форма на инфекцията така и при степента на клетъч-
ното увреждане при хроничната инфекция, достигащо 
при фулминантната форма до почти пълна деструк-
ция на черния дроб.

3. Човешки аденовируси

Човешките  аденовируси  съставят голяма фамилия от 
51 различни серотипа, разделени в 6 групи(A - F).Те 
са „голи”, с размери между 70 и 90 nmи кубичен тип 
симетрия на капсида, който е изграден от 252 капсоме-
ра, съдържащи 240 хексона, разположени по повърх-
ностите на икосаедъраи 12 пентона, намиращи се по 
върховете. Всеки от пентоните е снабден с нишкови-
ден израстък, който има роля на прикрепящ протеин 
( фиг.5). Геномът е съставт линейна двуверижна ДНК 
молекула. 

Фигура 5. Схематично изображение на аденовирус

Аденовирусите са разпространени в целия свят. При-
чиняват епидемични и спорадични заболявания като 
източник на зараза са индивиди с изявена или без-
симптомна инфекция. Предаването става по въздуш-
но-капков или фекално-орален механизъм. Адено-
вирусите притежават способност да трансформират 
човешки клетки, като това се свързва с активността на 
поне 2 вирусни белтъка (E1A и E1B). Обсъжда се онко-
генния потенциал на поне 4 типа аденовируси: тип 7, 
12, 18 и 31. Свързват се с развитие на  белодробен рак 
и очни тумори.

4. Човешки папиломни вируси (  HPV ). 

Папиломните вируси са с големина около 55 nm и са 
съставени от нуклеоид и капсид. Нуклеоидът съдър-
жа двойно верижна, суперспирализирана, циркуляр-
на ДНК молекула, асоциирана с хистоновите белтъци 
Н2а, H2b, H3 и H4. Капсидът е необвит, с икосаедрална 
симетрия, изграденот 72 пентамера, които са пента- 
или хексавалентни (фиг. 6). Всеки пентамер е съставен 
от 5 главни капсидни протеина. Точното разположе-
ние на минорните капсидни протеини не е известно, 
но се предполага, че са разположени в центъра на все-
ки пентамер.

Фигура 6. Електронномикроскопско изображение 
на HPVs
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Някои от вирусните типове притежават по-висок онкогенен капацитет и могат да трансформират епителната 
клетка в ракова. През последните години бяха идентифицирани специфичните вирусни гени (E7 и E6), с чийто 
функции е свързана малигнизацията на клетката. Експресионните продукти на тези гени блокират действието на 
клетъчните тумор-супресорени белтъци p53 и RB. Доказано е, че HPVе основния етиологичен фактор за развитие 
на рака на маточната шийка, рака на пениса и ануса, а също и рака на устата, гърлото и ларингса (Табл. 3)

Таблица 3. Генотипове на HPV и тяхната асоциация с различни заболявания

Заболяване Тип HPV*

Фигура 7. Организация на генома на HPV.
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Между ранния и късния региони се намира т. нар. дълъг контролиращ регион (long control region), който включва 
начало на репликацията ( ori), Е6/Е7 промотор, енхансер и сайленсери. Предполага се, че именно LCR определя 
тъканната специфичност на HPV. Функциите на LCR се контролират от cis- и trans-действащи регулаторни еле-
менти. Всички папиломавируси имат 4 общи компонента: (а)полиаденилиращ сигнал за късни сигнали в 5 -края;  
☐ (б)Е2 протеин-свързващи места; (в)Е1 свързващо място, асоциирано с начало на репликацията ori; (г)ТАТА 
бокс в промотoра на Е6 гена (фиг. 8).

Фигура 8. Структура на дългия контролиращ регион (Long Control Region, LCR) на HPV-16. 

LCR започва от стоп кодона на L1 ОРЧ и завършва с кеп сайта на Е6 иРНК. Върху линията и под нея са отбеля-
зани свързващите места на различни вирусни и клетъчни фактори. Ролята и значението на вирус-специфичните 
протеини продължава да се изучава. На табл. 4 са представени различните HPV протеини и техните основни 
функционални характеристики, известни досега.

Таблица 4. HPV протеини и тяхната функция 

Репликацията на папиломавирусната ДНК се направлява от състоянието на диференциация на кератиноцитите 
в многослойния плосък епител. Вероятно след навлизането си в базалния слой на епидермиса вирусът започва 
репликацията си под формата на епизома, генерираща малък брой (под 20-50) вирусни копия. Репликацията за-
почва с преместването на хистоните, свързани с вирусната ДНК и развиване на суперспирализираната вирусна 
ДНК. Протеинът Е1 се свързва към рецептор в областта на URR, който включва началната точка на репликацията 
(ori). Този белтък притежава хеликазна и АТФ-азна активности. В кооперация с Е2, топоизомераза  I и репли-
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кационния протеи А (RP-A), Е1 премества хистоните, 
свързани с вирусната ДНК и развива суперспирали-
зираната и молекула. Начинът, по който протеините 
Е1 и Е2 взаимодействат помежду си, както и техните 
респективни места за свързване не са напълно изясне-
ни. Е1 последователно формира двупосочна реплика-
ционна вилка, свързана в комплекс с клетъчни проте-
ини (полимераза α/примаза, ДНК-полимераза δ/PCNA  
и топоизомераза II). Репликацията на вирусната ДНК 
започва  от oriи се развива в двете противоположни 
посоки. След това вирусната ДНК се обвива в капсид, 
като процесът включва и свързване на клетъчните 
хистони Н2а, Н2 b, Н3 и Н4. Временното свързване 
на ДНК с протеина Е2 направлява енкапсидацията на 
ДНК в комплекса L1 и L2, които формират капсида. 
Тъй, като HPV -инфекцията не е цитолитична, виру-
сът се отделя от засегнатата област при десквамацията 
на горния епидермален слой. Известни са три етапа в 

процеса на репликацията на папиломавирусната ДНК 
(фиг. 9). Първият протича  в базалните кератиноци, в 
които вирусният геном се намножава до 50-100 копия 
на клетка. Следващият етап (геномно поддържане) се 
извършва в активно делящите се базални клетки на 
долните слоеве на епидермиса. Вирусните геноми се 
реплицират средно веднъж на един клетъчен цикъл по 
време на S фазата, в синхрон с клетъчните хромозоми. 
Този начин на ДНК репликация осигурява поддържа-
нето на инфекцията в базалните клетки на епидермиса 
в латентно състояние. Механизмите, обуславящи пре-
хода от етапа на геномно поддържане към следващия 
- геномна амплификация не са известни.Геномната 
амплификация се извършва в по-диференцираните 
(по-горните) епителни клетки. В тях вече не се син-
тезира клетъчна ДНК, но има усилена продукция на 
вирусна ДНК.

Фигура 9. Етапи на HPV вирусната ДНК репликация.

Връзката между HPVs и рака на маточната шийка е за-
белязана от Harald zur Hausen преди повече от 30 го-
дини. Първите изолирани от ракови биопсии типове 
на HPV са клонирани през  1983-1984  г., което поставя 
началото на мащабни вирусологични, епидемиоло-
гични и клинични проучвания свързани с този вид 
рак. Днес, присъствието на специфична вирусна ДНК 
може да бъде доказано при почти 100% от случаите 
на цервикален рак, както и при около 25% от случаи-
те с рак на устата и гърлото. През последните години 
постепенно беше установено, че онкогените на HPV, 
които се експресират в епителните клетки, играят ре-
шаваща роля за тяхната малигнена трансформация и 
прогресия. Експериментално бяха разкрити основни 
детайли в патогенезата на цервикалния рак. Доказана 
беше засилената експресия на специфичните вирусни 
гени Е6 и Е7 в ракови клетъчни линии и в клетки от 
биопсични ракови материали. Това е свързано с необ-
ходимостта от специфично “отваряне” на молекулата 
на вирусната циркулярна ДНК, която след превръща-

нето си в линейна, се интегрира в клетъчната хромозо-
ма. В ядрата на базалните клетки при нискостепенни 
CIN лезии и доброкачествени брадавицоподобни из-
менения, вирусният геном се поддържа в епизомална 
форма. Противно на това, при повечето инвазивни 
карциноми на шийката на матката и при някои ви-
сокостепенни лезии на шийката, вирусният геном 
е интегриран в клетъчния (Bonnez, 2002). Затова се 
предполага, че интегрирането на HPV ДНК в клетъч-
ния геном играе важна роля във вирусната канцеро-
генеза и обуславя прогресията на предраковите лезии 
към рака. Интегрирането настъпва не само в лезиите 
на РМШ, но и при други HPV-асоциирани карциноми 
– ларингеален, езофагеален и анален. Интегрираните 
и епизомални форми могат да съществуват едновре-
менно в едни и същи клетки. HPVs могат да се инте-
грират в различни участъци на различни хромозоми, а 
понякога и в близост до клетъчните онкогени. Местата 
на интеграцията на вирусните геноми обикновено са 
между 3 края на Е1 и 5 края на Е2, което води до раз-
късване, делеция и инактивация на Е2 отворена рамка 
за четене. Известно е, че Е2 е негативен регулатор на 
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експресията на Е6 и Е7, и когато HPV е в епизомална 
форма, експресията на Е6 и Е7 се контролира от Е2. За-
това след делецията на този ген се установява засилена 
експресия на вирусните онкогени Е6 и Е7 на клетъчно 
ниво. Интеграцията може да предизвика разкъсване и 
на Е1, Е4, Е5, L1 и L2 ОРЧ, докато Е6 и Е7 обикновено 
се запазват.  Вирусната интеграция не винаги е необ-
ходимо условие за прогресията към рак. Макар и ряд-
ко, нискорисковите HPVs (HPV-6, HPV-11 и др.) могат 
да бъдат асоциирани с плоскоклетъчни карциноми. В 
клетките на тези лезии вирусният геном претърпява 
делеции, мутации и амплификация на LCR, но остава 
в епизомална форма. Клетъчните онкогени (c-myc и 
c-rasи др.) могат да бъдат активирани след интеграци-
ята навирусната ДНК в клетъчните хромозоми. Това е 
важно с оглед на това, че Е7 може давзаимодейства с 
активирания с-ras и да предизвика трансформация на 
първични клетки на гризачи.

Освен това, в клетките на цервикалните карциноми 
са наблюдавани цитогенетични изменения, например 
промени в 1 хромозома и алелни загуби в късото рамо 
на 3 и 7 хромозоми или в дългото рамо на 11 хромозо-
ма. Така могат да бъдат загубени важни тумор-супре-
сорни гени, като например р53,разположен на 17р. Е6/
Е7 гени могат да предизвикат хромозомни промени in 
vitro. Има данни, че съществува връзка между опреде-
лени HLA хаплотипове (напр. HLA-DQ) и РМШ, което 
предполага участието и на имуногенетични факто-
ри. На фиг. 10  е представен модел на медиираната от 
HPVканцерогенеза. Отделните етапи могат да се обоб-

щят по следния начин:

а) Персистиране на високорисковата HPV инфекция. 
Много жени придобиват HPV инфекции през юно-
шеските години по полов път. При около 80% от тях 
инфекцията е транзиторна, без цитологични отклоне-
ния. В останалите 20% HPV инфекцията персистира и 
води до CIN лезии и евентуално до рак. 

б) Дисрегулация на експресията на Е6 и Е7. Промене-
ната транскрипционна регулация на вирусните онко-
гени Е6 и Е7 води до изместване на експресията на Е6/
Е7 от диференцираните към пролифериращите (пара)
базални клетъчни слоеве. Когато са свръхекспресира-
ни в активно делящи се клетки, Е6 и Е7 взаимодейст-
ват с регулаторите на клетъчния цикъл р53 и рRb, кое-
то предизвиква генетична нестабилност. 

в) Генетични изменения на различни онкогени и ту-
морсупресорни гени. Генетичната нестабилност, ин-
дуцирана от Е6 и Е7 води до активиране на различни 
онкогени и инактивиране на някои туморсупресорни 
гени.

г) Имортализация и теломеразна активация. Някои от 
тези изменения,  най-вече включващи туморсупресор-
ните гени могат да доведат до придобиване на имор-
тализиран фенотип свързан с активация на теломера-
зата.

д) Малигнена трансформация и инвазивност. Прогре-
сията от имортализиран към малигне фенотип води 
до допълнителни (епи)генетични промени.

Фигура 10. Модел на медиираната от HPV канцерогенеза
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Изясняването на молекулярните механизми на церви-
калната канцерогенеза вероятно ще разкрие нови мар-
кери за оценка на прогресията на HPV съдържащите 
лезии към инвазивни карциноми. Точното познаване 
на молекулярната патология може да е от полза и при 
създаването на алтернативни методи на лечение на 
рака на маточната шийка.

5. Човешки полиомни вируси (   HPoV   ).

Полиомен вирус е изолиран за първи път през 50-те 
години на миналия век. Способността му да предиз-
виква развитие на множество разнообразни туморни 
образувания в слюнчените жлези на новородени миш-
лета, е дало основание за наименованието му (poly-= 
множествен; -oma= наставка за означаване на тумор). 
Човешките полиомни вируси също са високо-онкоген-
ни и могат да трансформират различни типове клет-
ки. Ролята им при човешките тумори не е достатъчно 
изяснена, въпреки, че при различни видове тумори на 
мозъка редовно се доказва присъствието начовешкия 
полиомен вирус JC(JCV). През последните години се 
натрупаха данни за вероятното участие на този вирус 

в генезата и на рака на дебелото черво и рака на прос-
татата. Откритият наскоро (2008 г.) нов човешки по-
лиомен вирус, наречен вирус МCС(MCCV) се свързва 
с появата и развитието на рядко срещаните тумори 
на  Merkel (невроендокринни тумори). Човешките 
полиомни вируси имат сходни структурни характе-
ристики: малък размер на вириона (диаметър около 
40-45 nm), капсид с икосаедрална симетрия и суперс-
пирализиран кръгов двойно-верижен ДНК-ов геном с 
молекулно тегло 3.2 x 10 6 . Геномът на JCV съдържа 
5  130 bp. Степента на нуклеотидна хомоложност сред 
човешките полиомни вируси е висока, като вирусът JC 
има 69% секвенционно сходство със SV40. Зрялата ви-
русна частица не притежава външна липидна обвивка, 
което повишава устойчивостта и във външната среда. 
Повърхностните структурни белтъци са сглобени в 72 
пентамера, формиращи калъф (капсид), който пред-
пазва единственото копие вирусна ДНК от нежелани 
въздействия (фиг. 11). Вирусната ДНК молекула е асо-
циирана с клетъчните хистони H2A, H2B, H3 и H4 под 
формата на миниатюрна хромозома.

Фигура 11. Структура на човешките полиомни вируси: (а)вътрешно устройство на човешки полиомни вируси; (б) 
вирусен генетичен материал (вирусна хромозома)

Геномът на човешките полиомни вируси е разделен 
на три функционални региона – ранен (early), късен 
(late) и регулаторен (фиг. 12). Ранният регион кодира 
регулаторните белтъци – голям туморен (T) антиген 
(TAg) и малък туморен (t) антиген (tAg). Късният ре-
гион включва генетичната информация за капсидни-
те белтъци и агнопротеина, а регулаторният регион 

(Non-Coding Control Region, NCCR) носи началото 
на репликацията (Ori) и секвенциите, отговарящи за 
транскрипционна регулация на ранните и късните 
гени. Транскрипцията на ранният и късният участъци 
протича върху различни геномни вериги и в противо-
положна посока.

Фигура 12.
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Геномна карта на циркулярния геном на JCV, щам 
Mad-1 и MCCV, щам MCC350 JCV и MCCV кодират 
по три капсидни протеина (VP1, VP2, VP3) въпре-
ки, че най-големият (VP1) е способен самостоятелно 
да сформира икосаедралната структура на капсида 
и без участието на другите капсидни белтъци. Дока-
то геномната организация на кодиращите региони на 
човешките полиомни вируси е сходна с тази при май-
мунските полиомни вируси (SV40 и др.), то по отно-
шение на некодиращите нуклеотидни секвенции се 
откриват значителни различия. Тези секвенции функ-
ционират като промотори и енхансери на иРНК-тран-
скрипцията и ДНК-репликацията и следователно са 
част от регулиращия регион на вирусния геном. Неко-
диращият контролен регион (NCCR), заема централ-
но място в регулацията на вирусните функции. Той 
обединява промоторите, енхансерите и началото на 
репликацията (Ori). Големият туморен антиген (Tag) е 
мултифункционален протеин, който отговаря за ДНК 
репликацията и транскрипцията на генома на HPoV . 
Наред с това има и силно изявен трансформационен 

потенциал. Възможно е да предизвика образуването 
на анти-ДНК антитела. Функциите на TAg се изпълня-
ват от различни домени на този протеин. Различните 
участъци на големия Т-Agса функционално обединени 
помежду си чрез “гъвкави връзки”, като няколко хели-
казни домени могат да се свързват помежду си. Обра-
зуваният хексамер под формата на пръстен, има сре-
динна част с подходящи размери, за да бъде обградена 
двойно верижната ДНК молекула. Централният домен 
притежава малък участък, който може да се свърже 
специфично към некодиращия регулаторен участък 
от генома на вирусите, да закрепи комплекса на TAgи 
да се промени функционалното състояние на вируса. 
Трети домен взаимодейства с клетъчни протеини и уп-
равлява различните етапи на вирусния жизнен цикъл. 
На  фиг. 13 е показано свързването на ТAg с белтък 
от ретинобластомното тумор-супресорно семейство. 
Дванадесет  копия от големия Т-антиген могат да се 
свързват помежду си около ДНК, като формират дълга 
тръбовидна структура.

Фигура 13.

Изглед и функционално предназначение на някои от 
основните домени на големия T-антиген: хексамер от 
хеликазни домени- горе в ляво; централен домен съдъ-
ражащ участък за свързване към NCCR(в зелено)- в 
средата горе; участък отговорен за свързване и инак-
тивиране на тумор-супресорни белтъци (ретинобла-
стомен протеин показан в червено) - горе в дясно; ту-
буларна структура около двойноверижна ДНК моле-
кула – долу. Най-високо консервативният домен при 
всички полиомавирусни TAg е този с АТФ-азна актив-
ност (аминокиселини 370-661), който е важен за АТФ 
свързването и формирането на комплекси с клетъч-
ния протеин p53. BKV TAg може да се свърже с p53  in 
vivo. Мотивът GXXXXGK (аминокиселини 427-433), 

откриван при разнообразни белтъци взаимодейства-
щи с нуклеотиди е представен при TAg на всички по-
лиомни вируси, но неговата функционална роля не е 
установена. Изглежда, че аминокиселинният участък 
525-541 на TAg притежава силна анти-апоптична ак-
тивност. Малкият туморен антиген (tAg) притежава 
няколко важни биологични свойства – ускорява ви-
русната и клетъчната ДНК репликация, спомага за 
прогресията на клетъчния жизнен цикъл при различ-
ни типове клетки и е ангажиран в процеса на тран-
сформация. Много е вероятно този антиген да 
транс-активира вирусните и клетъчните промотори и 
да притежава антиапоптична активност. Богатият на 
цистеин tAg се разполага както в ядрото, така и в ци-
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топлазмата на инфектираните клетки. Той е изграден 
от 172 аминокиселинни остатъка и е с приблизителна 
молекулна маса 17 kDa. Функционалните домени на 
полиомавирусните tAg са слабо проучени, а значение-
то на tAg по време на жизнения им цикъл не е напълно 
уточнена. Данните относно участието на tAg в процеса 
на трансформация  in vivoостават спорни. Много е ве-
роятно tAg да изпълнява помощна роля.  Късният ре-
гион на HPoVкодира транскриптите за структурните 
белтъци VP1, VP2 и VP3р,които се образуват от обща 
прекурсорна иРНК чрез алтернативен сплайсниг. Кап-
сидните белтъци притежават три функционални до-
мена, които спомагат за пакетирането на вирусния ге-
ном и зреенето на вирусната частица. Ядрената лока-
лизация на капсидните протеини се медиира чрез яд-
рено-локализиращия сигнал (Nuclear Localization 
Signal, NLS). NLS е разположен в първите 19 ами-
но-крайни остатъка и мотивите K5R6K7и 
K16K17K18K19(номерата означават позициите в про-
теина), имащи различна функция при ядрената лока-
лизация. VP1, VP2 и VP3 се свързват с вирусна и неви-
русна ДНК по секвенционно независим начин. 
Предполага се, че ДНК свързващият домен прави кон-
такт с линкерната ДНК, свързваща близко-разположе-
ните нуклеозоми във вирусна минихромозома, като по 
този начин спомага при кондензацията на хроматина. 
Капсидните белтъци съдържат домени за проте-
ин-протеинови взаимодействия.  Късният регион на 
HPoVкодира и белтъка агнопротеин, който е изграден 
от 65-67 аминокиселини и е разположен в перинукле-
арната област на инфектираните клетки. Агнопроте-
инът е фосфопротеин и ко-имунопреципитира с кле-
тъчни белтъци с големина от 50, 75 и 100 kDa. Агно-
протеинът има все още неясни функции във вирусния 
жизнен цикъл. Предполага се, че агнопротеинът об-
лекчава ефикасното пакетиране на капсидните проте-
ини и повишава вирусния добив. Обикновено 
ДНК-овите вируси причиняват пермисивна или не-
пермисивна инфекция, в зависимост от гостоприем-
никовата клетка. От своя страна, пермисивната ин-
фекция може да протече като продуктивна или непро-
дуктивна, т.е. с или без „производство” на зрели дъ-
щерни инфекциозни вирусни частици. Всички извест-
ни до момента представители на рода Polyomavirus са 
способни да причиняват непродуктивна инфекция на 
първични култури или клетъчни линии, които са не-
чувствителни и не поддържат пълен цикъл на вирус-
ната репликация. Резултатът от тези непродуктивни 
инфекции често е клетъчна трансформация, мани-
фестирана като промяна в клетъчната морфология, 
зависимост от плътността на културата, възможност 
за многобройни пасажи, възможност да бъдат клони-
рани и т.н. Въпреки, че повечето от проучванията на 
клетъчната трансформация предизвикана от полио-
мавируси се извършват с помощта на клетки от гриза-
чи, клетките и на други видове, вкл. човешки клетки се 
трансформират много успешно. Освен способността 
им да трансформират стабилни клетъчни линии и да 
иммортализират първични клетъчни култури, поли-
омните вируси индуцират развитието на тумори в ла-
бораторни животни, което ги прави полезен модел за 

изучаване на молекулните механизми на онкогенезата 
и регулацията на клетъчния растеж. Важно уточнение 
е, че трансформираните клетки, когато се инжектират 
в генно модифицирани или имунокомпроментирани 
хазяи „растат” директно като тумори. Интензивните 
проучвания по тези въпроси започват в средата на ми-
налия век, във връзка с вероятното разпространение 
на маймунския полиомен вирус SV40 сред човешката 
популация. Поводът е, че в този период голяма група 
хора са били инфектирани със  SV40 вследствие на 
ваксинация с контаминирана противополиомиелитна 
ваксина. Поради това, че SV40е туморогенен за гриза-
чи и може да трансформира човешки клетки   in  vitro, 
започват проучване дали SV40 циркулира сред човеш-
ката популация и дали този вирус не участва в патоге-
незата на неопластичните процеси при хората. Към 
днешно време, заключенията от тези проучвания са 
(наблюдение за над 40-годишен период), че няма уве-
личение на неоплазиите сред хората, които са били 
имунизирани с инфектираната с SV40ваксина. За 
сравнение (контролна група) са използвани хора на 
същата възраст и пол от същите страни (географски 
регион), които не са били ваксинирани със същите 
партиди от ваксината. Има обаче данни, че ДНК от 
SV40 и SV40Т-антиген се откриват, макар и рядко, в 
човешки тумори, като епендимоми, остеосаркоми, 
мезотелиоми и папиломи на хороидния мозъчен 
плексус. Още с началните изследвания се доказа, че 
информацията, кодирана в ранния регион на вирус-
ния геном е необходима и достатъчна за клетъчна 
трансформация. Експериментите показват, че функ-
циониращ вирусен ранен регион присъства във всич-
ки анализирани трансформирани клетъчни линии, 
въпреки че не е било ясно дали съществуват уникални 
места за интеграцията както в клетъчния, така и във 
вирусния геном. Счита се, че Т-антигена е необходим 
както за иницииране на трансформацията, така и за 
поддържането на това състояние. Вирусната  ДНК 
обикновено се интегрира в генома на трансформира-
ната клетка. За целта настъпва отваряне на геномния 
пръстен, обикновено в областта на ранния регион, 
като при това се блокира/нарушава експресията на го-
лемия Т-антиген, но синтезата на малките и междин-
ните антигени продължава. Известно е, че наличието 
на кръгова ДНК която кодира само междинния Т-ан-
тиген е достатъчно за трансформиране на една клетка. 
При трансформацията, Т-антигена се свързва с плаз-
матичните мембрани и там се образуват комплекси с 
различни протеини, които регулират клетъчният рас-
теж. Например, свързването с рецепторите на растеж-
ния фактор води до активиране на клетъчното делене. 
Интересно е, че при трансформация на различни клет-
ки вземат участие различни по големина участъци от  
N-крайния фрагмент на Т-антигена.  Ролята на Т-ан-
тигените при клетъчната трансформация е твърде раз-
лична от ролята, която играят по време на вирусната 
ДНК-репликация (свързване с ДНК и АТФ, хеликазна 
и АТФ-азна активност и др.). Трансформиращата ак-
тивност на Т-антигена се реализира основно с участи-
ето на три региона от неговата молекула (фиг. 13), в 
които са разположени домените за свързване с консер-
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вативния J-фрагмент на ДНК (аминокиселините от 
No.1 до No.82), за свързване с протеините p105 Rb , 
р107 и р130 (аминокиселините от No.102 до No.114) и 
за свързване с протеините р53/р300(аминокиселините 
от No.380 до No.610). Свързването на Т-антигена към 
тумор-супресорния протеин p105 Rb и функционално 
свързаните с него р107 и р130 води до блокирането им. 
Функцията на регулатор на клетъчниятрастеж от p105 
Rb се изпълнява с помощта на фамилията транскри-
пционни фактори  E2F . Тези протеини се свързват 
към специфични места в промотор-енхансерните ре-
гиони на гените, които играят важна роля в контрола 
на клетъчния растеж, вкл. c-myc  и c-fos.Различни 
представители на фамилията E2Fс различни p105 Rb - 
свързани протеини в уникални моменти от клетъчния 
цикъл. Например, по време на G0фазата хипофосфо-
рилираният p105 Rb взаимодейства с E2F , като по 
този начин го предпазва от активирането на таргетни-
те му гени. Чрез свързването си към хипофосфорили-
раният p105 Rb , Т-антигенът причинява освобожда-
ването на транскрипционните фактори E2F , които на 
своя страна активират регулираните от тях гени и в 
резултат се активира клетъчното делене. Протеините 
р107 и р130 взаимодействат с различни членове на фа-
милията от транскрипционни фактори E2F . Компле-
ксите на р130 се откриват по време на прехода между 
фазите G0  - G1, докато комплексите на р107 се откри-
ват предимно по време на прехода между фазите G1 - 
S. Свързването на Т-антигените с p105 Rb , р107, р130 
и домена на ДНК-J-фрагмента води до конформацион-
ни промени в техните сайтове за фосфорилиране, кое-
то довежда до освобождаване на свободни и активни 
транскрипционни E2Fфактори. Така се активират ге-
ните, кодиращи протеините за инициациата на ДНК 
синтеза по E2F-зависими механизми. Участието на 
t-антигена в клетъчната трансформация е дискусион-
но. Все пак, при определени условия, влиянието на 
този белък в процеса на клетъчна трансформация е 
критично. Трансформацията не може да се осъществи 
от вируси, които поради промени в генома си (точкови 
мутации, делеции, или инсерции) експресират само 
аминокиселините от No.82 до No.708, т.е. Т-антигенни-
ят комплекс е дефектен. В този случай липсващата 
функция на Т-антигена може да се компенсира от J-до-
мена на t-антигена, който функционира като молеку-
лен шаперон, инактивиращ функциите на клетъчните 
протеини р107 и р130. Освен контрол на клетъчното 
делене чрез взаимодействието между транскрипцион-
ни фактори  E2Fи протеините p105 Rb , р107 и р130, 
идентифициран е и друг механизъм. Става дума, че 
комплексите на p105 Rb , р107 и р130 (pocket proteins) с 
транскрипционни E2Fфактори се асоциират с клетъч-
ните циклини и cdks. Експресията на Т-антигените 
подтиска процесът на активиране на циклините от 
cdks, които взаимодействат с различни стадии на кле-
тъчния растеж. Т-антигените се свързват също и към 
транскрипционния ко-активатори р300 и  CBP , което 
е необходимо за свързването им към тумор-супресор-
ния протеин р53. Ко-активаторите р300 и CBP форми-
рат един транскрипционен активиращ комплекс, кой-
то може да функционира като промотор на хистоново-

то ацетилиране. Свързването на р300 и CBPс Т-анти-
гена разрушава р300-зависимият контрол на клетъч-
ния растеж и така стимулира/подпомага инициацията 
на Т-антигенната клетъчна трансформация. Изглежда, 
че Т-антигена подтиска нормалните функции на р300 
и  CBP , като ги изместват от транскрипционните 
ко-активиращи комплекси и директно пречи на тяхна-
та хистон-ацетил-трансферазна активност. Тази ре-
пресия от своя страна води до дезацетилирането на 
р53 и поради това се нарушава неговата тумор-супре-
сорна активност. Освен това, има данни, че Т-антигена 
свързва директно р53, което е още един начин по кой-
то се нарушава механизма за контрол на клетъчният 
растеж.

Критични за оценката на трансформационния потен-
циал на тези вируси и специално на Т-антигена, са оп-
итите за измерване на иммортализацията. Особено 
полезни в този смисъл са опитите с мутантните вирус-
ни Т-антигени. Умелото комбиниране на множествени 
или единични генни увреждания могат да доставят 
данни относно пълния спектър от функции на различ-
ните генетични промени, водещи до иммортализация. 
В някои случаи не може да се различи нормалния пе-
риод на живот на клетката от евентуалната сполучли-
ва иммортализация. В други случаи обаче, клетъчната 
популация е продължила да пролиферира по времето, 
когато контролните клетки е трябвало да бъдат паси-
рани и така тези клетки са били обезсмъртени и са 
преживяли няколко месеца. Изглежда, че клетъчна 
мутация допринася за иммортализацията на клетки, 
експресиращи Т-антиген. Мутацията на един клетъ-
чен ген в една клетка от популацията е достатъчна, за 
да причини иммортализация и евентуално тази клетка 
да се наложи като доминираща в клетъчната култура. 
Има доказателства, че мутация в р53 играе централна 
роля в процеса на обезсмъртяване. Мутиране в облас-
тта на гена за р53 е наблюдавано при всички проучени 
спонтанно-иммортализирани миши ембрионални фи-
бробласти. Лесно е да се забележи, че мутирането на 
р53 или неговата функционална инактивация чрез 
комплекси, формирани с Т-антигена води до увелича-
ване на честотата на клетъчните мутации, защото р53 
губи функциите си, които са свързани с контрол на 
генната амплификация и геномна нестабилност. JCV и 
MCCV инициират генетични промени в инфектира-
ната клетка, причинявайки хромозомни отклонения и 
увреждания, наподобяващи т.нар. rogue cellsпри лим-
фоцитите. Клетките rogue показват драматично цито-
генно увреждане и вероятно не могат да се делят. JCV 
индуцира глиални тумори в не-човекоподобни майму-
ни, поради което интересът към онкогенния потен-
циал на този вирус по отношение на човешките мозъч-
ните тумори е голям. Обаче не при всички пациенти с 
PML, при които се намират мултиплени астроцитоми 
или олигодендроцитоми се доказва присъствие на 
клетки с променена морфология, характерна за пред-
раково състояние. Отсъствието на вирусни капсидни 
протеини в тези клетки се свързва с трансформираща, 
а не литична инфекция. Обаче, доказването на JCV ре-
плицираща се ДНК в JCV-инфектирани астроцити 



137

при PML говори за обратното – развитието на литична 
инфекция. Описана е необичайна олигоастроцитома, 
съдържаща ДНК на JCV, която експресира Т-антиген, 
както и JCV ДНК при ксантоастроцитома при пациен-
ти, при които не са открити данни за PML  или имунен 
дефицит. Доказателства за присъствие на ДНК от JCV 
при тумори извън нервната система са описани при 
левкемии, лимфоми и тумори на дебелото черво, при 
това в голямо количество (висок вирусен товар). TAg 
на JCVможе да модулира и други сигнални молекули, 
различни от pRb и p53. Tag директно се свързва с инсу-
линовия рецепторен субстрат 1, (insulin receptor 
substrate 1, IRS-1) и води до неговата транслокация 
към клетъчното ядро. Все повече доказателства показ-
ват, че взаимодействието на TAg с IRS-1 допринася за 
процеса на малигнена трансформация при медулобла-
стомата, която е най-честия мозъчен солиден тумор 
при деца. Освен това, свързването на TAg с IRS-1 ув-
режда системата на хомоложната ДНК репарация 
(homology-directed DNA repair). TAg на човешкия по-
лиомен вирус JC може и директно да свърже бета-ка-
тенин. Това взаимодействие предизвиква транслока-
цията на бета-катенин към ядрото, където засилва 
експресията на гени като c-myc и циклин D1. Иденти-
фициран е и друг възможен механизъм, при който TAg 
привлича Rac1, за да стабилизира бета-катенин, като 
се потиска неговата убиквитин-зависима деградация. 
Експресията на агнопротеина може да окаже силен 
ефект върху клетките, вкл. нарушения в регулацията 
на клетъчния цикъл особено по време на фазата G2/M. 
В тези клетки се наблюдава и понижение в активност-
та на циклин А- и циклин B-асоциираните кинази. Аг-
нопротеина повишава активността на p21/WAF-1 про-
мотера и нивата на p21/WAF-1 протеина, а също е де-
монстрирано, че агнопротеина директно се свързва с 
p53. Активирането на експресията на p21/WAF гена в 
клетки експресиращи агнопротеина се смята, че е поне 
от части медиирано чрез взаимодействие с p53. Екто-
пичната експресия на агнопротеина засяга също и на-
чина по който клетката се справя с увредите на ДНК. 
Затова клетки експресиращи агнопротеина се оказват 
по-чувствителни към действието на цисплатина и 
проявяват повишена хромозомна фрагментация и 
формиране на микроядра. Вероятно това се дължи на 
свързването на агнопротеина с Ku70 ДНК репара-
ционния белтък. Това води до неговото секвестиране в 
пренуклеарното пространство и инактивиране. Нещо 
повече, синтезиран in vitro агнопротеин може директ-
но да свърже Ku70 в клетъчни екстракти и да потисне 
един от механизмите за поправка на ДНК 
(nonhomologous end-joining-mediated DNA repair). Аг-
нопротеина също разстройва и спирането на клетъч-
ния цикъл, което нормално индуцира повредена ДНК. 
Влиянието на JCV , чрез TAg и агнопротеина върху 
клетъчния репарационен апарат и клетъчния отговор 
при ДНК увреждания, поставят въпроса за ролята на 
вируса при онкогенна трансформация в условията на 

ДНК нарушения. Като допълнение на свойството на 
вирусните протеини да предизвикват клетъчна тран-
сформация чрез взаимодействие с клетъчни сигнални 
молеули, съществуват и редица доказателства, че по-
лиомните вируси най-общо имат мутагенен ефект 
върху клетъчната ДНК. Възможно е вторични мута-
ции, индуцирани от JCV да допринасят към патогене-
зата на свързаните с JCV тумори. Проучен е и ефекта, 
който инфекцията с JCV в първични човешки глиални 
клетки оказва върху клетъчните процеси, участващи 
при увреждане и поправка на ДНК. Установена е коре-
лация между продължителноста на инфекцията и 
броя на метафазните пластинки с увеличена плоид-
ност. Наличие на повишено формиране на микроядра 
и експресия на фосфо-хистон 2AX също са показатели 
за увреждане на ДНК. Чрез Western blot анализ са уста-
новени смущения в експрсията на някои ДНК репара-
ционни протеини, в това число исилно повишени нива 
на Rad51. Подобно повишение също е открито при in  
vivo инфекция с JCV. При провеждане на имунохисто-
химичен анализ на клинични проби от пациенти с 
ПМЛ е демонстрирано интезивно оцветяване с маркер 
за Rad51 в ядрата на т. нар. „бизарни астроцити” и съ-
държащите включения олигодендроцити (характерни 
клетки при инфекция с JCV). Трябва да се отбележи, че 
ефектите, които се наблюдават при остра инфекция с 
JCV върху Rad51, могат значително да се различават от 
ефектите на хронична  TAgперсистенция в туморни 
клетки. Там TAg намалява възможността за точна по-
правка на ДНК (faithful DNA repair), като принуждава 
IRS-1 и Rad51 да взаимодействат в ядрата. Инхибира-
нето на хомоложната рекомбинация може да принуди 
TAg-експресиращите клетки да поправят прекъсвани-
ята в двойната верига на ДНК (double-strand breaks) 
посредством един от механизмите на нехомоложна 
поправка на ДНК. Това е алтернативен механизъм, 
който не изисква ДНК матрица, но се смята че води до 
допускане на грешки и може да доведе до натрупване 
на мутации. Съвременните проучвания предполагат, 
че комплексните събития, които се задействат от екс-
пресията на Tag могат да са свързани с някои допълни-
телни сигнални пътища. Така например, поптозата е 
клетъчен хомеостатичен механизъм, чрез който орга-
низма отстранява увредени или  инфектирани с виру-
си клетки. Въпреки значимите увреждания на ДНК, 
които се причиняват от JCV , няма данни да настъпва 
апоптоза на заразените клетки, дори при случаи на  
PML. Вероятно, това може поне отчасти да се обясни 
със скорошно поставяне на диагнозата. При инфекция 
с JCVи експресия на TАg, се индуцира експресията на 
антиапоптозния протеин сървивин (survivin). Той е 
представител на семейство от инихбитори на апопто-
зата и нормално се експресира по време на ембрионал-
ното развитие, но експресията му трябва да е заглуше-
на в напълно диференцирани и зрели тъкани. TAg има 
свойството да се свързва и да активира промотера за 
сървивин; в резултат значително се понижава степен-
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та на поява на апоптоза. След приложение на siRNA за 
сървавин, обаче, изявата на апоптоза силно нараства. 
Изказва се хипотеза, че чрез активиране на този сигна-
лен път, JCV цели да си осигури достатъчно време, за 
да осъществи репликацията си и да завърши литич-
ния си цикъл. Липсата на литична инфекция в заразе-
ните астроцитите в дългосрочен план създава пред-
поставка подтиснатата апоптоза да доведе до удължен 
жизнен цикъл, натрупване на допълнителни мутации 
и фенотип на трансформирана клетка. Натрупаните 
данни показват, че освен способността на JCV да води 
до трансформация като разстройва клетъчни сигнал-
ни пътища, вируса притежава и мутагенен ефект вър-
ху клетъчнат ДНК. JCV може да индуцира кариотипна 
нестабилност чрез функциите на TAg и агнопротеина, 
а вторичните мутации биха могли да допринасят за 
развитие на неоплазии. Редица проучвания установя-
ват високия онкогенен потенциал на JCV  при заразя-
ване на лабораторни животни. JCV предизвиква мно-
жество различни типове на мозъчни тумори след ино-
кулация в мозъци на новородени златни сирийски 
хамстери. Единствено JCV от човешките вируси е 
установен да индуцира солидни тумори при примати, 
различни от хората! Описва се появата на астроцито-
ми, глиобластоми и невробластоми при нощни майму-
ни и катеричи маймуни  Саймири (owl and squirrel 
monkeys) 16-24 месеца след интрацеребрална, подкож-
на или венозна инокулация на JCV. Установена е екс-
пресия на TAgв  тъкани на маймуните, но са липсвали 
капсидни протеини или зрели инфекциозни вириони. 
Според авторите това показва, че репликацията на  
JCVне може да се осъществи ефективно в маймунски 
клетки. Вирусната ДНК е била интегрирана в генома 
на туморни клетки в индуцирани от JC Vнеоплазии 
при нощни маймуни. В проучвания с трансгенни 
мишки, които експресират TAg  на JCV , е наблюдавано 
развитие на заболявания с нарушена миелинизация 
(dysmyelinating disease) или развитие на надбъбречни 
тумори. Наскоро е стабилизирана и линия от транс-
генни мишки, в които TAgна JCV се намира под кон-
трола на естествения промотер на вируса. При тези 
мишки се развиват тумори с произход от първична 
нервоектодерма. Трансгенните мишки носещи гена за 
TAg  могат да изяват и тумори с произход от хипофи-
зата. При малка част от тези животни е описана и поя-
ва на солидни образувания изхождащи от меките тъ-
кани, които заобикалят слюнните жлези, от седалищ-
ния нерв и по хода на крайниците. Тези тумори хисто-
логично наподобяват злокачествените образувания с 
произход обвивките на периферните нерви, които при 
хората са редки неоплазии част от комплекса на нев-
рофиброматоза. Различни молекулярни проучвания 
откриват и връзка между JC вируса и други човешки 
тумори, с произход извън нервната систма. Така на-
пример, в колоректални карциноми и съответни кон-
троли вирусна ДНК се открива при 12 от 46 изследва-
ни проби. В същото изследване, след анализ на други 

54 проби с PCRи предварително третиране с ензима 
топоизомераза, при 48 има положителен резултат за 
JCV. Секвенции от вирусна ДНК са намерени и в чо-
вешка клетъчна линия от карциноми на колона, както 
и в деболочревни ксенографти. Според данните от 
проучването, авторите предполагат, че ДНК на  JCV  в 
туморната тъкан е 10 пъти повече отколкото в нормал-
ната мукоза. Засега асоциацията на JCV с човешки 
карциноми на гастроинтестиналния тракт не е ясна и 
са нужни проучвания по въпроса. През 2008 г., в клет-
ките на рядко срещан тумор с невроендокринен про-
изход (карцином на Меркеловите клетки) са открити 
непознати вирусни секвенции, подобни на тези, коди-
ращи TAg на известните полиомни вируси. След кло-
ниране на вируса и секвениране на целия му геном 
(фиг.14), той е класифициран като нов член на семей-
ството Polyomaviridaeс името MCCV(HPyV -5). Серо-
логичните изследвания показват, че инфекцията с 
този вирус се появява рано в живота на човека и зна-
чителен процент от възрастните имат антитела срещу 
него. Освен, че е обичаен за човешката популация, 
MCCV се излъчва през кожата на клинично здравите, 
но инфектирани хора. Заразяването по този начин 
(чрез допир), може да обясни високото му разпростра-
нение. Меркеловите клетки са описани за пръв път от 
Friederich Merkel през 1875 г. Като първично са лока-
лизирани в базалния слой на епидермалните клетки 
близо до края на аксоните ( фиг. 15) Най-голямо коли-
чество от тези клетки се открива по кожата, в областта 
на крайниците и лицето, около космените фоликули. 
Тяхната роля и ембрионален произход продължават да 
се изучават. Тези клетки изпълняват функцията на се-
тивни рецептори, отговорни за възприемане на лек 
натиск и сетивна дискриминация. Последните проуч-
вания, показват, че при бозайници тези рецепторни 
клетки всъщност имат епидермален произход, а не 
произхождат, както бе приемано до скоро, от неврал-
ния гребен.

Фигура 14. Геномна карта на MCCVи размера на про-
дуктите, получавани при амплификация на различни-
те му гени. Снимка: Internet
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Фигура 15. Разположение на клетките на Меркел в кожатаВирусът MCC се изолира в около 80% от случаите 
с карцином на клетките на Меркел и се приема за етиологичен причинител на това заболяване. Въпреки, 
че MCC се появява обикновено в кожата, вирусът е наблюдаван също и в места, обикновено защитени от 
слънчевите лъчи, като оралната, назалната и назо-фарингеалната лигавици, както и в областта на вулвата 
и пениса. Фактът, че MCCV се открива както в първичния тумор, така и в метастазите в лимфната тъкан, 
потвърждава неговата етио-патогенетична роля в малигнения процес. Различни изследвания доказват, че 
космените фоликули могат да бъдат резервоар за MCC вирус. Специфична ДНК се открива и в кожни брада-
вици и други кожни лезии на имунокомпрометирани (HIV -носители) и/или имуносупресирани (най-често 
трансплантирани) пациенти. Карциномът на клетките на Меркел (MCC) е силно агресивен кожен рак, зася-
гащ предимно възрастни хора със светли коси, изложени на UV лъчи и имуносупресирани пациенти ( фиг. 
16). Изследванията сочат, че честотата на MCC е 0.44/100 000 в САЩ и 0.15/100 000 в Япония. Според някои 
автори, обаче, този брой се е повишил поне 3 пъти през последните 15 г.

Фигура 16. Различни локализации на карцинома на Меркеловите клетки

Инфекцията с вируса на MCC обикновено не се огра-
ничава само в областта на тумора (клетките на Мер-

кел представляват по-малко от 1% от всички клетки 
в епидермиса), а се открива и в околните клетки. Това 



140

означава, че и други епидермални клетки (кератоцити 
и/или меланоцити) могат също да бъдат включени в 
продукцията на вириони. Ролята на тези два типа клет-
ки като вероятен резервоар на MCCV остава все още 
неизяснена.

ДНК на вируса е открита и в кръвта на пациенти, стра-
дащи от псориазис, себорейна кератоза, немеланомен 
рак, а също в инфламаторните моноцити, което под-
сказва, че вирусът може да персистира и да се разпрос-
транява чрез тези клетки. Интересно е, че с помощта 
на PCR, вирусни ДНК секвенции са били открити и в 
тъкани от здрави индивиди - в кожа, назална лигавица, 
устна кухина, хранопровод, в кръв, тонзили, апендикс, 
черния дроб, езика, лимфоидна и чревна тъкан. От дру-
га страна, вирусът досега не е откриван в мозъчна  тъ-
кан (вкл. мозъчни тумори) и в ликвор, което подсказва, 
че е много вероятно тези клетки (ЦНС) да нямат подхо-
дящи рецептори за MCCV . Вирусът на MCC обаче, се 
открива и при други доброкачествени и злокачествени 

тумори, като сарком на Капоши, меланома малигнум, 
базално-клетъчен карцином, атипична фиброксантома, 
кератоакантома, плоско клетъчен карцином, болест на 
Bowen. При всички от изброените заболявания, виру-
сът се открива значително по-рядко, отколкото в МСС.

6. Поксвируси: инфекциозен молуск(molluscum 
contagiosum virus). 

Поксвирусите (pox= пъпка) са най-големите животин-
ски вируси, видими са дори със светлинен микроскоп. 
Известни са над 40 вида, но значими за човешката па-
тология са 2 -вариолният вирус и вирусът на инфекци-
озния молуск. Поксвирусите имат характерна форма, 
оприличавана на малка тухличка (фиг. 17) с размери 
около 400х300  nm. Вирусната частица съдържа сърце-
вина с форма на осмица, две странично разположени 
тела и двойноверижен ДНК геном с големина около 200 
kb.Тези вируси са сред най-сложно устроените. Освен 
структурните вирус-специфични белтъци, вирионът 
съдържа и различни ензими, липиди, въглехидрати и 
витамини.

 

Фигура 17. Електронно-микроскопскаснимка  на 
molluscum  contagiosum  virus: (а) общ изглед; (б) геном 
с формата на осмица.

Малко се знае относно онкогенния потенциал на тези 
вируси, но е факт развитието на фиброми и канцеро-
генни миксоми. Човешкият поксвирус, който предиз-
виква появата на дребни доброкачествени тумории се 
проучва в това направление е вирусът на инфекциоз-
ният молуск.

7. Анеловируси:    Torque teno   virus (TTV)

През 1997 г. в Япония е изолиран неизвестен дотога-
ва вирус, наречен Torque Teno Virus (TTV). Последва-
лите изследвания и анализи го определят като вирус 

без външна липидна обвивка, който има едноверижен 
циркулярен ДНК-ов геном с отрицателна полярност. 
Интензивното търсене на ТТ-подобни вируси дава 
резултат и през 2000 г. е открит втори, т. нар. Torque 
Teno-like Mini Virus (TTMV), а през 2007 г. и трети, на-
речен Torque Teno-like Midi Virus (TTMDV). Наскоро 
(2011 г.) тези три нови човешки вируси бяха класифи-
цирани като анеловируси (сем. Anelloviridae). Въпреки 
интензивните вирусологични проучвания, изолиране-
то на TTвирусите засега е затруднено. Все пак, различ-
ни японски научни групи успяват да ги визуализират 
( фиг. 18) и определят някои от основните им харак-
теристики. Интересно е, че циркулиращите в кръвта 
вирусни частици са били визуализирани само като аг-
регати (комплекси) с имуноглобулините от клас IgG, 
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докатовирусите, намерени във фекалии са описани като свободни вириони.

Фигура 18. Електронна микрография на Torque Teno Virus

TTV, TTMDV и TTMVимат сходни консервативни геномни региони и транскрипционни профили, както и 
един некодиращ регион, богат на GCнуклеотиди и сходни секвенции, кодиращи структурните и регулатор-
ните протеини. Както подсказват имената им, те се различават по размера на техния геном, вариращ от 2.8 kb 
до 3.9 kb. (фиг. 19).

Фигура 19. Геномна организация на прототипните TTV, TTMDV и TTMV

Инфекциите, причинени от анеловируси, са широко 
разпространени сред човешката популация. Някои 
проучвания отчитат присъствие на поне един от три-
те вида вирус в 75-100% от изследваните индивиди. 
Счита се, че първичната инфекция се осъществява 
още в ранна детска възраст, като има документирани 
инфекции още в първите месеци след раждане. Тези 
вируси могат да бъдат открити в почти всички изслед-
вани тъкани/органи (лимфни възли, тироидна тъкан, 
бял и черен дроб, панкреас, далак, бъбрек) и течности: 
кръв (серум, плазма, клетки), слюнка, назофаринге-
ални аспирати, костен мозък, кърма, урина, фекалии.  
Репликационната динамика на анеловирусите не е из-
яснена в детайли, поради невъзможността (засега) да 
бъдат изолирани на клетъчна култура. Наличието на 
(+) ориентирана TTвирусна ДНК в хепатоцити, кост-

номозъчни клетки и периферни мононуклеарни клет-
ки, предполага локална репликация. Други изследва-
ния сочат, че анеловирусната репликация се извършва 
изключително в солидните тъкани, доказателство за 
което е измерването на вирусен товар до 300 пъти над 
този, който се измерва в плазмата. Въпросът за начи-
на на заразяване с анеловируси също не е достатъчно 
изяснен. Предполага се, че основният начин на зара-
зяване е фекално-оралния, но има данни за предаване 
на вирусите   и по въздушно-капков път. Възможен е 
и вертикален механизъм на предаване, но получените 
досегарезултати са противоречиви. Неизяснен оста-
ва и въпросът за реалния патогенен потенциал на ТТ 
вирусите и възможната им връзка с различни клинич-
но проявени заболявания. Все пак, публикувани са 
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няколко съобщения, обсъждащи възможната връзка 
на TTVс хепатоцелуларния рак. В едно от тях се по-
сочва, че високият ТТ вирусен товар е причината за 
усложнения при хепатоцелуларен рак, и че може да 
има прогностично значение при пациенти с хрони-
чен HCVхепатит . Не е ясно обаче, дали TTVусложня-
ва протичането на хроничния хепатит, причинен от 
HCV , или може директно да индуцира развитието на 
рак. Относно ролята на ТТ вирусите при хематоло-
гичните неоплазии данните също са недостатъчни за 
категорични заключения. TTVДНК се открива в лим-
фоцити от лимфни възли на пациенти с В-клетъчни 
лимфоми, както и при пациенти с левкемии. В тази 
връзка се обсъжда възможното пряко или коствено 
участие на TTVпри тези неоплазии. Все по-често в 
литературата се дискутира възможността TTVда бъ-
дат свързани с морфологични и функционални про-
мени в централната нервна система. Обсъжда се въз-
можността EBVда стимулира репликацията на TTV, 
в резултат на което да се развие MS или MS-подобно 
заболяване. TTвирусна ДНК се открива в различни 
туморни биопсични тъкани.От една страна, подобно 
на други малки ДНК-ови вируси (парвовируси, цир-
ковируси), причинно-следствена връзка между ин-
фекцията с TTVи малигнената клетъчна трансфор-
мация е малко вероятна. От друга страна, след демон-
стрираната възможност за преподреждане на ТТ-ви-
русната геномна молекула и образуванена химерни 
молекули между TTVи клетъчна ДНК, които могат да 
се реплицират автономно и да влияят на клетъчната 
пролиферация, логично е да се предположи участие 
на TTVв туморогенезата. Освен възможното участие 
на ТТ вирусите в патогенезата на хепатоцелуларния 
карцином, белодробния рак и хематопоетичните 
неоплазии, в процес на обсъждане са и други въз-
можности, напр., че ко-инфекция на TTVи човеш-
ки папиломен вирус (HPV) влошава прогнозата при 
ларингеален рак.  Участието на човешкия полиомен 
вирус JCпри развитието на колоректален карцином е 
доказано, а каква е ролята на TTVпри този вид рак 
предстои да се уточни, защото той също се открива в 
лигавицата на дебелото черво.

КАК ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ ЕДИН ВИРУС Е ПРИЧИ-
НА ЗА РАЗВИТИЕ НА РАК

Ясно е, че вирусите са включени в генезиса на различ-
ни типове човешки тумори. Доказването на причин-
но-следствена връзка между вируса и даден вид рак 
като цяло е много трудно. Ако вирусът е единствени-
ят етиологичен агент на специфичен рак, критериите, 
доказващи това са: (а)  географското разпределение 
на вирусната инфекция съвпада с това на тумора;  

(б) вирусните маркери се откриват много по-често в 
значителни количества, сравнено с  контролите; (с) 
вирусната инфекция предшества появата на тумора. 
Тези критерии могат да бъдат трудни за установяване, 
ако други екологични или генетични фактори причи-
няват същия вид рак. Ако продължителната експре-
сия на вирусни онкогени е необходима за поддържа-
не на трансформацията, то тези онкогени задължи-
телно ще продължат да се откриват във всяка тумор-
на клетка. Ако обаче вирусът осигурява само ранните  
стъпки в многостепенната карциногенеза, вирусният 
геном може да бъде загубен, когато туморът започ-
не да прогресира. Туморните вируси обикновено не 
се реплицират в трансформираните клетки, затова 
е необходимо да се използват много чувствителни 
методи за търсене на вирусни маркери (специфични 
нуклеинови киселини или протеини), доказващи ви-
русно присъствие в клетките. Вирусните структурни 
протеини често не се експресират, но вирус-кодира-
ните регулаторни протеини могат да служаткато мар-
кери за присъствието на вируса.  Най-категоричното 
доказателство за причинно-следствена връзка между 
вируса и рака е намалената честота на туморите чрез 
предотвратяване на вируснатаинфекция. Това налага 
начините и средствата, използвани за профилактика 
и лечение на вирусните инфекциида бъдат ефектив-
ни, дори в случаите, когатовирусът е само кофактор!

ОНКОЛИТИЧНА ВИРУСНА ТЕРАПИЯ

Концепцията за лекуване на рак с помощта на виру-
си не е нова. Тя се базира на факта, че някои вируси 
инфектират и се развиват много по-ефективно в ту-
морни, отколкото в нормални клетки, като при това 
разрушават тумора. Сред най-ранните съобщения 
за вероятна вирус-индуцирана регресия на човешки 
тумори е  случаят с цервикален рак, който е регре-
сирал след инокулация на пациентката с атеюнирана 
противобясна ваксина (De Pace, 1912;  Ginecologia9: 
82-89).  Известни са и съобщения за ремисия на лим-
фоми на Burkitt и Hodgkin след прекарана естестве-
на морбилна инфекция. През последните години се 
наблюдава засилен интерес към някои вируси, които 
притежават естествена или моделирана способност 
да разрушават туморни клетки. Тези т. нар. онколи-
тични вируси биха могли успешно да се използват за 
третиране на тумори - онколитична вирусотерапия. 
При онколитичната вирусотерапия се използват ес-
тествените деструктивни ефекти в резултат на селек-
тивната репликация на цитолитичните вируси. Хиля-
дите новосинтезирани вирусни частици се натрупват 
в туморната клетка, разрушават я, след което инфек-
тират и съседните туморни клетки. Освен преките 
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последствия са възможни допълнителни ефекти свързани със специфичния имунен отговор срещу инфекция-
та, който също индуцира клетъчен лизис (фиг. 20).

Фигура 20. Принцип на онколитичната вирусотерапия

Условия и механизми на вирус-индуцирана онколиза

За да бъде един вирус използван като онколитично 
средство той трябва да отговарят на редица специ-
фични условия. Основното от тях е селективно да ин-
фектира и разрушава човешки туморни клетки. Освен 
това, вирус-индуцираният клетъчен лизис не трябва 
да причинява нежелани странични ефекти, или ако ги 
причинява те да са леки и с известни  характеристики. 
Вирусите, които не се интегрират в клетъчния геном 
са за предпочитане  поради тяхната относителна безо-
пасност, за разлика от интегриращите се вируси, кои-
то са непредвидими във времето. Един генетично ста-
билен вирус е по-привлекателен поради по-големите 
възможностите за генетично манипулиране и поради 
относителната си безопасност. За да бъде вирусотера-
пията ефективна при метастазирал рак, онколитични-
те вируси трябва да бъдат стабилни в циркулиращата 
система; това ще гарантира достъпа им до всяка ту-
морна клетка в организма.  В случай на тежка токсич-
ност трябва да е наличен ефективен механизъм за кон-
трол на вирусната инфекция - подходящо антивирусно 
средство. И накрая, за да могат онколитичните вируси 
да бъдат широко приемани като антитуморни агенти, 
вируса трябва да може  да се произвежда и пречиства 
в големи количествапри спазване на изискванията за 
добра производствена практика. Механизмите чрез 
които онколитичните вируси разрушават селективно 
туморните клетки са разнообразни. Най-широко об-
съжданите механизми за вирус-индуцирана онколиза 
са: (а)директен лизис на тумора, настъпващ в резултат 
на ефективната вирусна репликация;  (б)вирус-ин-
дуцирана токсичност насочена специфично към ту-

морната клетка;  (в)вирус-медиирано усилване на ан-
титуморния имунен отговор; (г)сенсибилизиране на 
туморните клетки към химиотерапията ирадиотера-
пията следствие на вирусната инфекция;  (д)експресия 
на терапевтични трансгени,включени във вирусния 
геном. При повече от онколитичните вируси тумор-
ната специфичност е или природна характеристика на 
вируса или случайно следствие при адаптирането му 
за пропагиране в човешки туморни клетъчни линии. 
Усъвършенстване и оптимизация на онколитичната 
потенция, специфичност и терапевтична ефективност 
могат бъдат достигнати чрез вирусното инженерство. 
По-долу са разгледани някои от потенциалните кан-
дидати за използване като онколитични агенти: Паро-
титният вирус(Paramyxoviridae) се развива в активно 
размножаващи се герминативни клетки. Вирусът е 
слабо патогенен (заушката не е фатална), а и повечето 
от възрастните лица имат антитела срещу него. Кли-
ничните резултати показват, че атеюнираните паро-
титни вируси са обещаващи онколитични агенти за 
лечение на човешки злокачествени тумори. Вирус на 
Нюкясълската болест,  NDV  (Paramyxoviridae)е птичи 
патоген, причиняващ тежки респираторни инфекции 
и разстройства на ЦНС. Обаче тъканно-адаптирани 
вирусни щамове не само, че редуцират вирулентност-
та си, но и проявяват силна онколитична активност. 
Така, щама NDV 73-T се мултиплицира селективно в 
човешки туморни клетки, индуцирайки бърза cell-to-
cell фузия итуморно-клетъчна смърт. Предполага се, 
че активността на NDV по отношение на туморни-
те клетки е свързана с тумор-специфични дефекти в 
сигналните пътища, регулиращи интерфероновата 
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продукция. Морбилният вирус(Paramyxoviridae) не 
се развива ефективно на клетъчни линии, деривати 
от човешки саркоми или епителиални неоплазии, но 
ваксиналните щамове (ваксините на Edmonston) са 
потентни и селективни онколитични агенти с широк 
спектър на действие при лимфоидни и нелимфоидни 
човешки неоплазии. Инфекции причинени от  виру-
сът на везикуларния стоматит, VSV(Rabdoviridae) се 
срещат много рядко при човек и обикновено са асимп-
томни. VSV е много чувствителен към интерферони, 
поради което неговото развитие е силно подтиснато 
в не-трансформирани човешки клетки продуциращи, 
или реагиращи на интерферони. За разлика от това, 
VSV се развива много ефективно в много човешки 
туморни клетъчни линии, предизвикващ клетъчна 
смърт. Реовирусите са широко разпространени сред 
човешката популация, но не са асоциирани с нито едно 
известно заболяване по човек, поради което се считат 
на бенигнени. Човешките реовируси се развиват пре-
ференциално в туморни клетки с активиран RAS- сиг-
нален механизъм. При нормални условия, ранните ре-
овирусни транскрипти отключват PKR фосфорилаци-
ята, която от своя страна води до инхибиране на тран-
слацията на вирусните гени и контрол на инфекцията. 
При RAS-трансформирани клетки този протективен 
механизъм е блокиран и вирусната репликация про-
тича необуздано. Грипните вируси(Orthomyxoviridae) 
се реплицират в ядрото на инфектираната клетка. 
След различни манипулации в генома, грипният ви-
рус може да придобие специфични онколитични свой-
ства. Неструктурният протеин NS1 е основния виру-
лентен фактор който неутрализира PKR-медиирания 
антивирусен отговор на клетката. Bergmann et al., 2001 
е успял да конструира рекомбинантен грипен вирус 
A, който не се реплицира в нормалани клетки, но се 
мултиплицира в туморните (меланомни) клетки. По-
лиовирусите (Picornaviridae) не притежават естестве-
на онколитична специфичност, но геномът им може да 
бъде лесно манипулиран. Чрез подходящи модифика-
ции е постигнато атеюниране на невровирулентността 
при запазване на растежните характеристики на виру-
са в клетъчни линии от глиални неоплазми. Широко 
разпространеният, понякога летален Херпес симплекс 
вирус (HSV) е обект на интензивни проучвания в на-
правлението онколитична вирусотерапия.Установено 
е, че някои HSV -1 мутанти с липсващ тимидин-кина-
зен ген  не се реплицират пълноценно в неделящи се 
клетки, вкл. Нормални невронални клетки, докато ак-
тивно делящите се клетки са били лизирани от вируса, 
напр. При човешки туморни клетъчни линии.

Проблеми и перспективи пред онколитичната виру-

сотерапия

През последните години се отбелязва значителен про-
грес по отношение на диагностиката и терапията на 
пациентите с първичен рак. Това се дължи най-вече на 
усъвършенстването на образно-диагностичните тех-
ники и познанията ни относно молекулярните меха-
низми на канцерогенезата, което е свързано с по-пра-
вилното самостоятелно или комбинирано приложение 
на химио- и лъчетерапията. В същото време, преживя-
емостта на пациентите с различни малигнени образу-
вания в мозъка, панкреаса, черния дроб и др., както и 
тези с метастазирал рак не се увеличава. Това се дъл-
жи на слабите ни възможности да противодействаме 
на адаптивните възможности на туморната клетка, 
която преодолява увреждането на своята ДНК, при-
чинено химио- и лъчетерапията и блокира защитните 
механизми, свързани със системите на апоптозата, ин-
терферона и имунитета. Резултатите от провежданите 
в момента над 20 клинични проучвания, фокусирани 
върху ефективността на аденовирусите, HSV , реови-
русите, ваксиналния  вирус,  NDV  и морбилния вирус 
като онколитични средства, са окуражителни. Самото 
преминаване към клинични изпитвания потвърждава 
относителната безопасност на онколитичната вирусо-
терапия. Предимствата при използване на онколитич-
ните вируси се дължат на отсъствието на кръстосана 
резистентност със стандартните начини на лечение 
(химио- и лъчетерапия) и способността им да лизи-
рат тумора едновременно чрез различни механизми. 
От друга страна анализът на постигнатите резултати 
при самостоятелното приложение на различните те-
рапевтични методи за лечение на рак, вкл. с онколи-
тични вируси показва, че най-ефективния подход за 
лечение вероятно е комбинираният. Разностранното 
въздействие върху раковата клетка би могло да доведе 
до синергични резултати с положителни за пациента 
ефекти . Различни клинични проучвания доказват по-
лезността на онколитичната вирусотерапия когато се 
използва съвместно с лъче-, химио- или генната тера-
пия. Стратегическите очаквания, базирани на резул-
татите на различни изследователски групи са за пре-
лом в терапията на рака през следващите 5-10 години. 
Комплексният подход, обединяващ възможностите на 
химио- и лъчетерапията с тези, предлагани от съвре-
менната молекулярна вирусология, би могъл да пости-
гане синергични тумороцидни ефекти и трайни резул-
тати при лечението на различни типове рак. Въпреки 
многото все-още неуточнени въпроси, изследванията 
(лабораторни и клинични) по разработване и прила-
гане на онколитични вируси са интензивни и многоо-
бещаващи. Спечелването на широкото публично одо-
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брение и приемане на онколитичната вирусотерапия 
като надеждна и значима е още една задача, която вече 
започна да се решава. За това допринасят най-вече 
положителните резултати от клиничните проучвания 
публикувани до сега. Без съмнение, вирусите стават 
перспективни терапевтични средства в борбата с рака 
през 21-ия век. В заключение може да се каже че днес, 
126 години след първите опити да се свържат инфек-
циите и рака, различни вируси се очертават като съ-
ществен фактор в човешката канцерогенеза. Задъл-
боченото изучаване на молекулярните механизми на 
взаимодействие между инфекциозните агенти и клет-
ката води поне до 3 полезни резултата в борбата срещу 
рака:  (а) усъвършенстване на диагностиката ; (б)  раз-
работване на нови подходи за терапията (онколитична 
вирусотерапия и др.) и най-важното (в) разкриване на 
нови възможности за профилактиката!
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7. МИКРОБИОМА И 
РАК. МИКРОБИОМ 
ИЛИ ЧРЕВНАТА 
МИКРОФЛОРА
Т. ХАРАЛАМПИЕВА, А. ДЕЧЕВА, 
Е. ФИЛИПОВ

Много са факторите, които оказват влияние върху 
физиологията, метаболизма, храненето и имунната 
функция на човека. Стомашно-чревния   тракт   се 
разглежда като „Вторият мозък” на организма. 
Именно тук се наблюдават жизнено важни процеси 
свързани с храненето, имунитета, емоциите, както 
и устойчивостта на организма към групи социално 
значими заболявания. Още Хипократ изказва 
твърдение,  а съвременната наука го потвърждава, че 
80% от имунната система е в гастроинтестиналния 
тракт. Здравето е в корелация с здравата микрофлора. 
В противен случай се озоваваме на прага на 
дисбактериозата и автоинтоксикация. Стомашно-
чревния тракт е много по-сложно анатомично и 
физиологично   устроена система, която включва и 
Микробиома (чревна микрофлора). През последните 
години тя стана  обект на задълбочени проучвания.

Гастроинтестиналния тракт на човека е   сложна 
общност от над 500 трилиона микробни клетки 
(условно разделени в три групи на патогенни, условно 
– патогенни и полезни бактерии ). Те се развиват 
в баланс, който е специфичен за всеки индивид, 
нарушаването на който е пагубно.

Микробиом

• Генетично обусловен

• Включва 100-500 трилиона микробни клетки, 
конкурира се с патогенни микроорганизми за 
хранителни вещества и за местата за прикрепване

• Микробиом - конкурира се за първично 
имплементиране при нормална първична епителна 
здрава среда

• Микробиом – сензитивен към фактори на външната 
среда и съпътстващи хронични заболявания

• Микробиом – поселява се върху огромна 
епителна повърхност, въздействат му антигени 
на храната, антигени на микробната микрофлора, 
на патогенните микроорганизми и на различни 
видове паразити. Стомашно-чревната мукоза 
има голямо количество имунологично активни 
клетки – макрофаги, лимфоцити, еозинофили, 
неутрофили и мастоцити. Благодарение на тях 
чревната мукоза може да формира имунен отговор 
спрямо попадналите в нея антигени. Имунологично 
активните клетки са разположени в три основни 
структури на тънките черва – Пайерови плаки, 
дифузно в ламина проприя и епителиума на 
чревните власинки.

Хуморалният механизъм на имунния отговор в 
червата се осъществява от освободени молекули 
на имуноглобулин А (IgA). Те преминават в 
чревния лумен като се свързват с патогенни 
бактерии, токсини, протозойни паразити и други.
Те имат антиканцерогенно действие. При човека 
пасивен имунитет се придобива почти изцяло чрез 
интраутеринен транспорт. Осъществява се и   слаба 
абсорбция на гамаглобулини в тънките черва.

ПРОБИОТИЦИ

С възрастта промяната на хранителния режим, 
външна среда, стресът, лекарствени терапии и други 
фактори са причини за промяна на здравословната 
чревна микрофлора (микробиома).

Нарушаването на чревна микрофлора може да е 
свързано със стомашно-чревни състояния като 
възпалително заболяване на червата, със затлъстяване, 
онкологични заболявания и др. Подобряване на 
познанията ни за сложността на чревната микрофлора, 
за нейния генетичен и метаболитен потенциал, както 
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и за маркерите за диагностика дават възможност 
за лечение на хронични гастроинтестинални, 
онкологични и др.заболявания.

Лекарствената терапия при много заболявания 
води до нарущаване на баланса в микробиома на 
гастроинтестиналния тракт. Отговорът е увреждане, 
включително цитотоксично, което влияе на 
макроорганизма. Доказано е, че някои бактерии 
и бактериални продукти са способни да смекчат 
апоптозата на епителните клетки, индуцирана 
от различни фактори – начин на хранене, стрес, 
лекарствена терапия, химиотерапия и лъчелечение.

Пробиотичните бактерии оказват положително 
въздействие върху организма, като се колонизират и 
започват да произвеждат жизнено важни ензими и 
клетъчни биопродукти.

Пробиотичните бактерии не са постоянен обитател 
на човешката микробна флора, ето защо трябва да се 
приемат постоянно и продължително време, за да се 
почувстват здравословните им ефекти.

Едно от най-важните изисквания към терапията с 
пробиотичните бактерии е способността им да се 
запазят  при преминаването си  през горните раздели 
на стомашно-чревния тракт и да достигнат живи и в 
достатъчно количество в червата, където се заселват и 
размножават.

Пробиотиците могат да подобрят епителната бариерна 
функция, да   модулират локален имунен отговор и 
могат директно да намалят апоптозата на епителните 
клетки.

Пробиотиците притежават редица основни, безспор-
но доказани биохимични ефекти:

• При оптимално колонизиране на лигавицата на 
чревния тракт те конкурират болестотворните 
бактерии и гъбички за жизнено пространство и 
храна, ограничавайки тяхното размножаване

• Произвеждат антимикробиални субстанции, които 
директно увреждат патогенните микроорганизми

• Пробиотиците са основен фактор на естествената 
резистентност, като от ранна кърмаческа възраст 
те участват в изграждането имунната система на 
чревния тракт и в крайна сметка са от критично 
значение за съществуването на оптимален 
хуморален и клетъчен имунитет през целия живот 
на човека

• Пробиотиците намаляват серумния холестерол 
и участват в производството на жизнено важни 
витамини (група В и К) и хормони

• В ранна кърмаческа и детска възраст те способстват 
за правилното усвояване на храната и по-специално 
на минералите и витамините

• Ензимна активност на чревните бактерии 
– пробиотиците и други чревни бактерии 

произвеждат редица ензими. Например, с помощта 
на такъв специфичен бактериален ензим се 
подпомага бързото разграждане и обезвреждане 
на чревните канцерогени и по този начин 
участва в имунната защита срещу злокачествени 
заболявания.

Не бива да се забравя факта, че чревната флора е из-
точник на вътрешни причинители на инфекции на 
пикочно-половата система, сепсис (постхирургичен, 
родов и др.), менингит и т.н. В този смисъл поддър-
жането на оптимален баланс между пробиотиците и 
останалите микроорганизми от резидентната чревна 
флора е от жизнено важно значение.



149

8. ПАТОЛОГИЯ НА 
ТУМОРИТЕ
А. МИЛЕВ

Понятието тумор означава всяка подутина в тъканите.
Тези промени възникват поради различни причини от 
възпалителни до разрастване на тъканите с необратим 
и прогресиращ характер.     
Понятието неоплазма означава нов растеж, новообра-
зувание. То отразява извънредения   растеж, вслед-
ствие нарушения на  контрола върху клетъчния цикъл 
и делене. При неоплазмите този процес не спира и след 
премахване на причините , които са го предизвикали. 
В този смисъл следва да се използва понятието тумор 
което е съответно на понятието неоплазма. 

Нарушеният растеж при туморите/неоплазмите  
води до промени в клетките и тъканите, които са осно-
ва за морфологичната им  диагноза.

В зависимост от клиничното им  протичне  и морфо-
логичните им особености туморите са доброкачест-
вени и злокачествени.  Доброкачествените тумори са 
със структурен атипизъм изразяващ се в отклонения 
от нормалния строеж на тъканите от които произхож-
дат. При доброкачествените тумори не се установява 
цитологичен атипизъм. Цитологичният атипизъм е 
свързан със злокачествените тумори и се изразява със 
следното:  

1. Клетъчен плеоморфизъм – различни по форма и го-
лемина клетки

2. Хиперхромност на ядрата

3. Неправилни митотични фигури

При злокачествените тумори се установява инвазивен 
растеж изразяващ се с инфилтрация на съседните тъ-
кани, кръвоносните и лимфовните съдове и перифер-
ните нерви.

Метастазирането е втората най – важна характеристи-
ка на злокачествените тумори след инфилтративния 
растеж. То се осъществява в четири етапа: 

1. Възникване на клон от туморни клетки предиз-
викващи разрушаване на базалната мембрана и екс-
трацелуларния матрикс.

2. Етап на нарушаване на адхезията между клетките 
чрез инактивация на клетъчно – адхезионните моле-
кули най – често Е – кадхерина.

3. Отделилите се туморни клетки експресират матрикс 
разрушаващи ензими – матрикс металопротеинази , 
които принадлежат към групата на цинк йонизирани-
те ендопептидази и водят до разтваряне на базалната 
мембрана и  съдовата стена, последвано от прониква-
не на туморните клетки в лумена на съда.

4. Следва образуване на микротромби с включени в 
тях туморни клетки, които са защитени, а част от тях 
се разпространяват по кръвен и лимфен път. 

Злокачествените тумори от епителен произход имат 
гнезден строеж и се наричат карциноми. Те обикнове-
но се предшестват от дисплазия на епитела и карци-
ном на място ( carcinoma in situ ). Той се характеризира 
с това, че клетките му имат същия атипизъм, както 
при карциномите, но базалната мембрана е запазена и 
няма инфилтративен растеж.

Злокачествените тумори от мезенхимен произход се 
наричат саркоми и имат дифузен строеж. Те нямат 
базална мембрана, имат пряк контакт с нормалните 
тъкани и съдове, което улеснява метастазирането им 
предимно по кръвен път . 

Туморите, развиващи се в детската възраст са изгра-
дени от клетки от незрял тип . Тези клетки са моно-
морфни с преобладаващо хиперхромно и малко ядро – 
т.н тумори с малки сини ядра и понякога образуващи 
примитивни тубуларни или розетковидни структури.  

Диференциална морфологична диагноза на туморите

Диференциалната морфологична диагноза създа-
ва възможности за по-точна диагноза и избягване 
на грешки от различен характер. Тя е цитологична и 
хистопатологична. Цитологичната диференциална 
диагноза е особено полезна при разграничаването на 
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различните кожни тумори от малигнения меланом, 
при отдиференцирането на недребноклетъчните кар-
циноми на белите дробове от дребноклетъчния кар-
цином и при различаването  на възпалителните про-
цеси – неспецифични и специфични от различните 
видове карциноми на млечните жлези. Диференци-
алната хистопатологична диагноза следва да се при-
лага при обсъждането на всеки тумор, но най – често 
тя има съществен принос за отдиференцирането на:

1. назофарингеалния карцином от плоскоклетъчните 
карциноми на епифаринкса и носоглътката.

2. тубуларните варианти на аденом на слюнната жле-
за от различните видове карциноми и злокачествени-
те миоепителни тумори.

3. дребноклетъчните карциноми на белите дробове 
от карциноидите и атипичните карциноиди.

4. лобуларния карцином на млечната жлеза от раз-
личните видове възпалителни процеси, както и ин-
фламаторната (еризипелоидната) форма на карцином 
на млечната жлеза от възпалителните процеси.

5. метастазите в черния дроб от тумори с различна 
локализация от първичен холангиоцелуларен и пър-
вичен хепатоцелуларен карциноми.

6. гастроинтестинален стромален тумор (ГИСТ) 
от различни видове саркоми на храносмилателния 
тракт.

7. на всеки един от т.н. тумори с „малки сини ядра“ 
– невробластом, тумор на Юинг, тумор на Willms, ем-
брионален рабдомиосарком, алвеоларенн рабдоми-
осарком, тумор на Askin.

8. целуларен лейомиом от високо диференциран   
лейомиосарком.

9. на анапластични ендометроидни карциноми на 
матката от стромален сарком и от смесен малигнен 
мезодермален Мюлеров тумор на матката.

10. групата на епителните яйчникови тумори от сер-
толиево-лайдиговите тумори с ниска степен на дифе-
ренциация, както и аренобластомите.

11. метастази от неизвестен тумор за установяване на 
органната му локализация.

12. разпространението в синусите на лимфните възли 
от дифузен едроклетъчен   анапластичен B клетъчен 
лимфом от метастази от карцином в лимфен възел .

13. пролифериращия син невус на кожата от малиг-
нен меланом.

14. малигнения меланом от карцинома от клетките на 
Меркел на кожата.

Изброяването на конкретни случаи може да продъл-
жи до безкрайност , но заключението е , че всеки ту-
мор носи трудностите на клиничната и морфологич-
ната си диференциални диагнози.

Хистогенеза на туморите 

По начало, данните от ембриологията са били най-ва-
жните източници за определяне хистогенезата на 
туморите. В последствие са били развити различни 
оцветителни и хистохимични   методики, които са с 
принос за установяване вида на някои тъкани и про-
изхождащите от тях тумори.

Чрез тези методики могат да бъдат отдиференцирани 
и то по косвен път – чрез оцветяване на базалната 
мембрана – туморите с епителен произход от тези с 
неепителен произход (оцветяване Gomori) или да се 
установят определени вещества в тъканите и клетки-
те , по които може да се определи произхода им чрез 
аргентафинните и аргирофилните оцветителни ме-
тодики. По този начин  се установяват клетките във 
феохромоцитома и невроендокринните тумори.

Методът на клетъчните култури е използван предим-
но за изследване влиянието на различни агенти за 
разтежа на клетъчните култури и той има по-ограни-
чени възможности за определяне на хистогенезата на 
туморите. Чрез този метод са установени много раз-
нообразни растежни фактори (TGF-B-трансформи-
ращ растежен фактор B), ЕGF(епидермален растежен 
фактор), PDGF-растежен фактор от тромбоцитите 
и някои от закономерностите на клетъчното делене. 
Методът е използван за определяне хистогенезата на 
клетките на апигментния малигнен меланом.

Електронната микроскопия е метод с големи въз-
можности за установяване ултраструктурните осо-
бености на клетките и по този начин да се   разкрие 
хистогенезата на особени, редки и крайно недифе-
ренцирани и анапластични тумори. С  установяване-
то на специализирани връзки между мембраните на 
клетките , или базалната мембрана – дезмозоми или 
хемидезмозоми се установява епителния произход 
на туморите. Откриването на специфични органели, 
включвания или други структури в цитоплазмата 
на клетките има принос за хистогенезата и хистопа-
тологичната диагноза. Електронно-плътни телца в 
цитоплазмата на клетките се установяват при нев-
роендокринните тумори и са доказателство за невро-
секреторна функция. Установяването на меланозоми 
в клетките на тумора доказва хистогенеза от мелано-
цитите и води до диагнозата на малигнен меланом. 
При алвеоларния сарком на меките тъкани се  откри-
ват  кристалоподобни структури свързани с клетъч-
ната мембрана. 

При тумора на Абрикосов (зърнестоклетъчния тумор) 
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се установяват телцата на Лузе.

В последните десет години имунохистохимичните 
методи изясниха много въпроси за хистогенезата на 
туморите, а хистопатологичната диагностика разши-
ри възможностите си. Тези успехи станаха възможни 
благодарение на следните постижения: 

1. получаването на моноклонални антитела – чрез фу-
зията на ядрата на нормални плазматични клетки от 
бозайници – най-често мишки и ядрата от туморните 
клетки на болни с плазмоцитом.

2. разработването на имунохистомични методи и 
най-често използваните-полимерно базиран метод и 
биотин – авидин имуноензимна техника , при която 
високия афинитет на авидина към биотина е използ-
ван да се свърже пероксидазен маркер (най-често пе-
роксидаза от хрян) към първичното антитяло.

Новата тенденция за определяне хистогенезата на ту-
морите е използването на факторите на транскрипци-
ята.Това са ядрени протеини необходими за транскри-
пцията на известни гени, някои от които са тъканно 
специфични.Така може да се определи вида на тъкан-
та, от която произхожда тумора. Подобни фактори на 
транскрипцията са WT1 – за тумора на Wilms, FLI-1 
– за тумора на Ewing, GATA 3 – за дукталните карци-
номи на млечните жлези.

Установено е, че с – Kit е трансмембранна тирозин ки-
наза , която се излъчва от интерстициалните клетки на 
Cajal и меланоцитите. Гастроингестиналните тумори 
(GIST) експресират тази киназа, която е лиганд неза-
висима, установява се с антитялото CD117 и е вслед-
ствие на мутация на KIT гена. По пътя на изключва-
нето е доказано, че туморите на гастроингестиналния 
тракт (GIST)са с произход от интерстициалните клет-
ки на Cajal.

С имунохистохимичните методи може да се устано-
ви свръхекспресията на различни вещества най-чес-
то белтъци, които са резултат от амплификацията на 
някои гени. Така с достъпни, относително несложни 
и стандартизирани методи могат да бъдат разкрити 
сложните процеси на репликация и транскрипция на 
ДНК и на регулация и експресия на различни гени.

Генът HER2 (с – егвВ – 2) е онкоген локализиран на 
дългото рамо на 17 хромозома, който кодира тран-
смембранен гликопротеин – р185 и свързва екстра-
целуларен лиганд-обединяващ участък и интрацелу-
ларна част с тирозинкиназна активност и е рецептор 
за епидермалния растежен фактор. Амплифициране-
то на този ген води до свръхекспресия на трансмем-
бранния гликопротеин върху клетъчната мембрана 
на туморните клетки. Това може да бъде установено 
имунохистохимично. Доказано е, че при 15-20% от 
пациентите с карцином на млечната жлеза HER2/neu 

е амплифициран и това води до по-бързо и по-тежко 
протичане на заболяването.    
Имунохистохимичният метод отчита свръхекспреси-
ята по интензитета на оцветяването на   клетъчните 
мембрани от 0 до 3 степени. Оцветяване 3 степен се 
приема, когато най-малко 10% от туморните клетки 
показват  свръхекпресия и най-висок интензитет. При 
случаите с оцветяване 1+ и 2+ се препоръчва ампли-
фикацията на HER2/neu да бъде извършена с методите 
на in situ хибридизация – които са CISH – хромогенна 
in situ хибридизация – FISH – флуоресцентна in situ 
хибридизация и SISH – сребърна in situ хибридизация.

Морфогенеза на туморите

Клиничните наблюдения,че различни промени опре-
делени като предракови често водят до развитието на 
тумори, както и наблюденията на поколения патолози 
за връзката между диспластичните процеси и рака в 
различни тъкани и органи - най-често многослойния 
плосък епител на маточната шийка и рака на млечните 
жлези доведе до теорията за туморното поле в морфо-
генезата на туморите (Willis, R). Основните положения 
на тази теория са следните : 

1. Туморите в определен орган се развиват не само в 
една точка, а може да възникнат мултицентрично, без 
да са множествени, но поради близост на центровете 
на растеж се получава сливането им.

2. Освен възникналият тумор в по-близки или далеч-
ни участъци на засегнатия орган може да има мор-
фологични промени водещи до туморна прогресия. 
По този начин целия орган става туморно поле.

3. Прогресията на клетките в туморни преминава през 
различни стадии. Морфологично тези промени обик-
новено започват като предракова хиперплазия преми-
нават през различни степени на дисплазия,карцином 
на място и инвазивен карцином. Съвременните схва-
щания за възникването на туморните е , че те се раз-
виват от една клетка – която се оформя като клонална. 
Превръщането на клоналната клетъчна популация в 
злокачествен тумор е многостепенен процес, в който 
пренеoпластичните клетки последователно придоби-
ват генетични отклонения. При тези процеси   някои 
отделни клонове от клетки придобиват нови биоло-
гични свойства.Тези сложни биологични процеси съ-
ответствуват на определени морфолигични промени. 
Два са основните механизми за промени в нормалната 
клетка към трансформация в малигнена:

1. нарушения на мутационната активност на онкоге-
ните. 

2. нактивация на тумор супресорните гени. 

Тези промени в гените и свързаните с тях морфоло-
гични изменения в тъканите са доказани най-добре 
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при химичната канцерогенеза на тумори в колона на 
опитни животни ( Fearon ER, Vojelstein B ). 

Мутацията на APC гена (аденоматозна полипоза на 
колона) - ген, който е разположен на хромозома 5q 
води до промени в нормалната лигавица на колона съ-
ответствуващи на свръхпролиферация и хиперплазия 
на епитела. Същите промени се появяват и при липса 
на FAP - гена (семейна аденоматозна полипоза).

Следващият етап е хипометилацията на ДНК, коя-
то води до начални аденоматозни промени на дебе-
лочревната лигавица.    

При мутация на RAS онкогена разположен в 12р учас-
тъка на хромозомата, в аденоматозно променената 
лигавица настъпват диспластични изменения - от 
умерена до тежка дисплазия и карцином на място ( 
carcinoma in situ) на епитела.

Делецията на DCC гена, който е локализирана върху 
хромозома 18q или липсата на същата води до морфо-
логичните промени при по-късните аденоми.

При мутация на TP53 гена, който е разположен върху 
хромозома 17р или липсата и аденома малигнизира и 
се открива карцином на лигавицата на колона. 

Установено е, че мутацията на най-малко четири или 
пет гена са условие за образуването на малигнен фе-
нотип клетки. Посочените степенни процеси не ви-
наги протичат по този начин и освен това няма спе-
цифично нарушение на гените, коeто да е свързано с 
аденомите на колона. Установено е още, че не всички 
карциноми на дебелото черво се развиват по посо-
чените по-горе молекулярно генетични механизми. 
При случаите на наследствения неполипоиден рак на 
дебелото черво е инактивирано neis match възстано-
вяването на ДНК и в резултат се получава микросате-
литна нестабилност (MSI). Заедно с това има мутация 
на   гена – APC (аденоматозна полипоза на колона), 
което е свързано с дисрегулация на бета Catenina.
Тези нарушения заедно с мутацията на KRAS гена во-
дят до образуването на различни аденоматозни лезии 
и след мутация на тумор супресорния ген ТР 53 и с 
мутационна активация на гени с микросателити се 
стига до възникването на карциноми. Има и друг 
път за възникване на карциномите на дебелото чер-
во. При него епигенетичното инактивиране на гена 
на mis match възстановяването на ДНК нарушава 
хиперметилирането на MLH1 промотора. Това води 
до възникване на назъбени, сератни аденоматозни 
полипи в които има хиперметилация на много други 
гени (CpG, CIMP) и мутация на B RAF гена. Следва 
мутация на гените с микросателити и инактивиране 
на тумор супресорните гени чрез промоторна хипер-
метилация, при което възниква карцином. Установе-
но е че това са степенните процеси при спорадичните 

карциноми на дебелото черво.

Класификация на туморите

С установяването на еднакви генни нарушения при 
различни морфологични типове карциноми на млеч-
ните жлези възниква идеята за молекулярна класифи-
кация на туморите.    

По особеностите на генната експресия се различават 
следните видове карциноми на млечните жлези:

1. Луминален – тип А

2. Луминален – тип B

3. HER2/neu

4. Базално подобен

5. Нормален – подобен на млечните жлези (Schnitt SJ.

Очертава се и още един тип – Луминален – тип C, но 
данните за него не са напълно уточнени. За петия тип 
– нормален – подобен на млечна жлеза – също има не-
изяснени данни

При луминалните – тип А – карциноми се установяват 
следните характеристики – експресия на луминални – 
цитокератини с ниско молекуларно тегло и висока екс-
пресия на хормоналните (естрогенови и прогестеро-
нови) рецептори както и на свързаните с тях гени.Към 
този тип карциноми принадлежат приблизително 50% 
от инвазивните карциноми на млечните жлези,които 
са отрицателни за HER2/neu гена и клетки с рецептори 
положителни за естроген и прогестерон.

По хистологичен строеж този тип тумори са : тубулар-
ните карциноми,инвазивните дуктални карциноми 
от неспецифичен тип с висока степен на диференциа-
ция(G1),класическите лобуларни карциноми.  
Карциномите в тази група са с добър терапевтичен 
отговор към ендокринното лечение, различен – по – 
добър или по-лош – отговор към химиотерапията и с 
добра прогноза.

Луминалните – тип B карциноми са с експресия на ци-
токератините с ниско молекулярно тегло,но умерена и 
слаба експресия на хормоналните рецептори за естро-
ген и прогестерон и свързаните с тях гени.

Те са околко 20 % от инвазивните тумори на млечните 
жлези с позитивни хормонални рецептори,може да са 
с положителна или отрицателна експресия на HER2/
neu гена, с по-висока пролиферация на клетките и в   
тази група са инвазивните дуктални карциноми от не-
специфичен тип и микропапиларните карциноми.

Отговорът към ендокринната терапия – включително 
тамоксифена и ароматазните/инхибитори не е така 
добър, а към химиотерапията е различен, но по-добър 
в сравнение с карциномите от луминален тип А. Про-
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гнозата не е така добра, както при луминалните кар-
циноми тип А.

Карциномите HER2/neu имат висока експресия на 
HER2 гена и други гени разположени в 17q12 локуса, 
ниска експресия на рецепторите за естроген и свър-
заните с него гени .Те са около 15% от инвазивните 
карциноми на млечните жлези, нямат рецептори за ес-
троген и прогестерон, позитивни са за HER2/neu гена, 
имат висок пролиферативен индекс(Ki67), мутация на 
TP53 гена и са с метастични лимфни възли.

Хистологично са инвазивни дуктални карциноми 
от неспецифичен тип с висока степен на малигне-
ност(G3).

Към лечението с херцептин антрациклинови препара-
ти тези карциноми дават отговор, но общата оценка е 
за лоша прогноза. Базално подобните карциноми имат 
висока експресия на базално епителни гени и базал-
ни цитокератини, ниска експресия на рецепторите 
за естроген и свързаните гени и ниска експресия на 
HER2/neu гена. В тази група са околко 15% от инва-
зивните карциноми на млечните жлези,най-много от 
които са отрицателни за HER2 гена и без рецептори 
за естрогена и прогестерона,висока пролиферативна 
активност, мутацията на TP 53 e обща и има дисфунк-
ция на BRCA1(Brest cancer1) гена-онаследявано или 
спорадично. Това са т.н тройно негативни карциноми. 
Хистологично тези тумори са инвазивни дуктални 
карциноми от неспецифичен тип с висока степен на 
малигненост (G3), метапластичните карциноми и ме-
дуларните карциноми.

Този вид карциноми не са чувствителни към лечение-
то с херцептин (trastuzumab) и към ендокринната тера-
пия, но са чувствителни към химиотерапията с плати-
на и PARP инхибитори. 

Общо прогнозата е лоша, но не еднакво лоша за раз-
личните хистологични видове. Молекулярната кла-
сификация на туморите на млечната жлеза отразява 
най-дълбоките генни механизми за морфогенезата 
и прогнозата на тези тумори, но много трудно може 
да обхване голямото им хистологично разнообразие.
Съществуват противоречия за амплификацията на 
HER2/neu  гена и добрата прогноза при някои хисто-
логични видове тумори-муцинозните   и тубуларните 
карциноми на млечните жлези.

Някои автори също отбелязват различия при опреде-
лените като базално подобни -„basal like”- карциноми 
и морфологичните и имунохимичните особености на 
тройно негативните карциноми на млечната жлеза.
(Popovska,S.etal.2010). Прилагането на имунохистохи-
мични методи чрез панел от антитела може също да 
определи молекулярните подгрупи на карциномите на 
млечната жлеза. (Schnitt SJ 2010).

Така луминалния тип А ще има положителни рецепто-
ри за естроген и прогестерон отрицателна реакция за 
HER2/neu и пролиферативен индекс 14% или по-мал-
ко. Луминалният тип B ще има положителни рецеп-
тори за естроген и прогестерон, може да бъде HER2/
neu положителен или отрицателен и пролиферативен 
индекс равен или по-голям от 14%.

Карциномите HER2/neu са с отрицателни рецептори 
за естроген и прогестерон и HER2 положителни. Ба-
зално-подобните карциноми са с отрицателни рецеп-
тори за естроген и прогестерон, HER2 отрицателни и 
положителни за цитокератини 5 и 6   и положителни 
за рецептори на епидермален растежен фактор(EGFR).
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9. ОБРАЗНО- 
ДИАГНОСТИЧНИ 
МЕТОДИ В 
ОНКОЛОГИЯТА
И. ГЕРГОВ, К. ГЕНОВА, 
П. ГЕЦОВ, Р. ПЕТКОВ, 
Н. ТРАЙКОВА, Р. МИТОВА, 
Й. ГЕНОВ, М. КАРАМИТЕВА, 
Т. ГОГОВА

Онкологичните заболявания  са причина за 13% от 
всички случаи на смърт, според Световната здрав-
на организация. Високата честота на заболяемост от 
различните форми на рак доведе до извеждането му 
на приоритетно място за научни изследвания и инвес-
тиции в здравеопазването. В световен мащаб, заедно 
с непрекъснатото търсене на нови начини на лечение, 
се полагат огромни усилия за подобряване на про-
филактиката и ранното откриване, като голяма част 
от този напредък се постига в областта на образната 
диагностика. Съвременната онкологична доктрина се 
базира на мултидисциплинарен подход, като специа-
листите по образна диагностика са основни и неот-
меними членове на екипа. Технологичният напредък 
в медицинската апаратура за образна диагностика, 
непрекъснатото усъвършенстване и разработването 
на специфични техники, предназначени за конкретен 
етап от диагностично-лечебния процес при раковите 
заболявания спомагат за навременната, точна и ясна 
диагноза и подчертават приноса на лекарите интер-
претиращи диагностичните изображения. 

РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА 

Откриването на рентгеновите лъчи в края на 19-ти век 
е дало началото на образната диагностика като мето-
дика за поставяне на клинична диагноза с помощта 
на апаратни методи. Рентгеновите лъчи са електро-
магнитни вълни, които се разпространяват праволи-
нейно във вакуум със скоростта на светлината и имат 
сравнително малка дължина на вълната. Това им по-
зволява да преминават в различна степен през матери-
ални прегради, включително и през човешкото тяло. В 
електромагнитния спектър се разполагат след видима-
та светлина и UV- лъчите, които са с голяма дължина 
на вълната и преди гама- лъчите. Особеното при рент-
геновите лъчи е, че тяхната енергия се разпространява 
по законите на квантовата теория, съгласно която лъ-
чистата енергия се състои от отделни енергийни пор-
ции – кванти (или фотони). 

Основните свойства на рентгеновите лъчи са: про-
никване, преминаване, различни видове отслабване 
на лъчението, флуоресценция, химично и биологич-
но действие. Проникването е свойство, характерно за 
всички йонизиращите лъчения. Най-силно изразено е 
при рентгеновите лъчи и гама-лъчите, поради висока-
та им енергия. Прониквателната им способност е об-
ратно пропорционална на степента на тяхното поглъ-
щане. По отношение на веществото, през което лъчите 
преминават – колкото по-големи са атомният номер на 
веществото, от което тялото е изградено, плътността и 
дебелината на слоя през който РЛ преминават, толкова 
по-голямо е поглъщането и по-малка прониквателна-
та способност на рентгеновите лъчи. 

За просто преминаване говорим, когато рентгеновите 
лъчи преминат през дадена материя, без да променят 
енергията и посоката си, т.е. когато те не влизат във 
взаимодействие с електроните в обвивките на атоми-
те, изграждащи веществото. 

По-често обаче, лъчението претърпява различен вид 
отслабване и ще разгледаме накратко основните при-
чини за него. При класическото разсейване фотонът 
взаимодейства с електрон от обвивката на атома, про-
меня посоката си на движение, без да предава енергия. 
Разсеяното лъчение се отличава от първоначалното 
само по посоката си. При фотоелектричния ефект фо-
тонът е с достатъчно голяма енергия (над 34 еV) и из-
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бива електрон от обвивката на атома, като губи цяла-
та си енергия - пълно поглъщане. Избитият електрон 
(фотоелектрон) на свой ред може да взаимодейства 
с обвивките на други атоми, като избива от тях елек-
трони и така се създава пътека от йонизирани атоми. 
В човешкия организъм най-много лъчи се поглъщат 
от костите и други структури с високо съдържание 
на калций, а най-малко от меките тъкани и въздуха. 
При елементи с много висок атомен номер се стига до 
почти пълно поглъщане на енергийните кванти, напр. 
олово. Комптоновият ефект се наблюдава, когато лъ-
чението е с много висока енергия (няколкостотин кеV) 
и след като избие електрон от атомната обвивка, енер-
гията на фотона не се поглъща изцяло, а само нама-
лява, като променя посоката си. Избитият електрон и 
тук е в състояние да взаимодейства с други електрони 
и да създава пътека от йонизирани атоми, както и да 
възбужда други, при което възниква отделяне на ха-
рактеристично лъчение. Честотата на Комптоновия 
ефект е по-висока за елементите с малък атомен номер 
и намалява с увеличаването на периодичния номер на 
елементите. 

Другите начини на отслабване на рентгеновото лъче-
ние също са пряко зависими от енергията на фотона. 
Когато тя е над 34 кеV, на принципа на фотоефекта 
или Комптоновия ефект се избиват електрони от об-
вивките на атомите и те се йонизират. Когато енерги-
ята на фотона е под тази прагова стойност, електрони 
преминават на по-високо енергетични електронни 
слоеве, като това състояние на атома се означава като 
възбудено и е в основата на отделянето на характерис-
тично лъчение. Така става възбуждане и йонизация 
на атомите. Образуване на двойки електрон-позитрон 
се получава тогава, когато фотон с енергия над 1 МеV 
се сблъска с ядрото на атом на вещество, при което за 
много кратък период от време възниква двойка елек-
трон – позитрон. Тя е нестабилна и веднага преминава 
в два фотона, всеки от които притежаващ половината 
от енергията на първоначалния фотон. Така получени-
те фотони продължават движението си и взимодейст-
ват с веществото по горните начини.

Химичното действие на рентгеновите лъчи се проявя-
ва при попадането им върху специални фоточувстви-
телни вещества – фотоемулсии. Това свойство е в ос-
новата на получаване на класическия рентгенов образ, 
след въздействие на лъчите върху сребърния бромид в 
рентгеновия филм. 

При попадане на рентгенови лъчи върху някои веще-
ства (цинков сулфид, бариево-платинов цианид, кад-
миев сулфат, калциев волфрамат и др), същите излъч-
ват светлина. Наричат се флуоресциращи, а явлението 
– флуоресценция (луминсценция) и се използва за на-
правата на флуоресциращи екрани и усилващи фолии.

Биологичното действие на рентгеновите лъчи обеди-
нява неблагоприятните ефекти на лъчението, които 
водят до структурни промени в макромолекулите на 
живите организми. Това включва разрушаване струк-
турата на ДНК и РНК, временно или трайно потис-

кане на клетъчното делене, инактивация на ензими, 
промени в клетъчни елементи, нарушения в обмяната 
на веществата, до степен на клетъчна смърт. Не могат 
да се пренебрегнат настъпващите генетични дефекти 
при попадане на рентгеновите лъчи върху половите 
клетки или соматични мутации при попадането им 
върху развиващия се плод. Важно е да се отбележи, че 
патологичните промени в организма под действие на 
йонизиращите лъчения са в пряка зависимост от до-
зата, както и от видовата, индивидуална и специфична 
органна лъчечувствителност.

Устройство на рентгеновия апарат 

В днешно време рентгеновите лъчи се получават в 
специална вакуумна електрическа рентгенова тръба с 
катод и анод. Катодът е метална спирала от Волфрам, 
която се нагрява от ниско градско напрежение до ня-
колко хиляди градуса по Целзий (20000), при което се 
образува облак от свободни електрони. Подава  се ток 
с високо напрежение (от порядъка на стотици кило-
волта) между електродите, което ускорява свободни-
те електрони към анода. Анодът е меден цилиндър с 
волфрамово покритие, косо разположен спрямо оп-
тичната ос. Следва сблъсък на ускорените електрони в 
определена част на анода, наречена фокус. Като резул-
тат 99% от кинетичната им енергия се трансформира 
в топлинна, а 1% - в рентгенови лъчи. В зависимост 
от големината на напрежението се получават рентге-
нови лъчи с различна дължина на вълната и съответно 
с различни свойства. Разделят се на: много меки – при 
напрежение 5-20 кV, меки – при 20 – 60 кV, средни – 
60 – 100 кV, твърди – 100 – 250 кV, много твърди – над 
250 кV. Дължината на вълната на лъчите намалява от 
меки към твърди. Меките лъчи (с голяма дължина на 
вълната), в голяма степен се поглъщат и имат малка 
прониквателна способност, а твърдите (с малка дъл-
жина на вълната), се поглъщат слабо и имат висока 
прониквателна способност.

Тръбата е обвита  изцяло със защитен оловен кожух, с 
изключение на малък прозорец, който пропуска навън 
рентгеновите лъчи. Това е всъщност тази част от лъчи-
те, които са ориентирани в оптичната ос (централния 
лъч) към пациента и само те се използват за провеж-
дането на изследването. Към прозорчето на кожуха се 
монтират различни прибори – бленди и тубуси, които 
ограничават до определен размер работния сноп лъчи. 
Генерираната висока температура в рентгеновата тръ-
ба се поема от надеждна охладителна система, разпо-
ложена около апарата. 

Освен генератора с трансформатори на напрежение-
то (повишаващ и понижаващ) и съответните висо-
коволтови кабели, свързващи генератора с тръбата, 
важна част от устройството на рентгеновия апарат е 
статива. Той е механичната част на рентгеновия апа-
рат, осигуряваща изследването на болния в различни 
положения – право, седнало или легнало. Към него са 
прикрепени рентгеновата тръба, скопичният екран и 
рентгеновите филми. Детекторната система се нами-
ра зад пациента и е различна, в зависимост от вида на 
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рентгеновата уредба. 

Командната маса се разполага обикновено в друго, за-
щитено от лъчите помещение, като върху нея са мон-
тирани всички командни уредби за регулиране на на-
прежението, силата на тока, положението на статива и 
рентгеновата тръба, измервателни устройства и други.  

Рентгенов образ – същност и принципи на получаване

Рентгеновият образ представлява сумарен двуизмерен 
образ на триизмерен обект. Това води до наслагване 
на структури (сенки), разположени в една равнина. За 
разлика от слънчевата сянка, при която се виждат само 
контурите на обекта, рентгеновият образ е структури-
ран – представя както контурите, така и структурата. 
Това се определя от твърдостта на преминалите през 
обекта рентгенови лъчи, както и тяхното количестве-
но разпределение. Материален носител на изображе-
нието е рентгеновият филм, телевизионен екран или 
компютър, в зависимост от вида рентгенова уредба. 

В първия случай говорим за конвенционална аналого-
ва рентгенография. При нея се използва фотохимич-
ното свойство на рентгеновото лъчение върху фото-
емулсии (сребърен бромид), с промяна на химичната 
им структура, както беше споменато по-горе в изложе-
нието. Рентгеновите лъчи отслабват връзката между 
среброто и брома в съединението и след последваща 
химична обработка с проявител, тази връзка оконча-
телно се разкъсва. Различното количество рентгенови 
лъчи, попаднали върху покрития със сребърен бро-
мид филм, формират различни по сила сенки. Там, 
където лъчите са били погълнати в по-голяма степен 
от плътните структури на тялото, промяната на филма 
е по-слабо и се получава „побеляване” - силна сянка. 
По-свободното преминаване на лъчите през мекотъ-
канни структури и въздух води до по-голямо „почер-
няване” – получаване на слаба сянка. Аналогичен, но 
по-различен е принципа в класическата фотография, 
но фотохимичното действие на рентгеновите лъчи е 
значително по-слабо от това на видимата светлина и 
ултравиолетовите лъчи. За да се подобри ефекта им се 
използват усилващи фолии. Те представляват слой от 
флуоресциращи химични съединения, разположени 
от двете страни на филма, излъчват виолетова и ул-
травиолетова светлина и увеличават ефекта на рент-
геновите лъчи. Освен това, те спомагат за намалява-
не времето на експонация, редуцират артефактите от 
движението на пациента, както и общата лъчева доза.

Рентгеновия филм е изграден от седем слоя – тънка 
прозрачна основа (база), от двата края на която се 
разполагат прикрепящ слой, емулсионен и най-от-
горе покриващо-защитен. Емулсията е най-важния 
компонент и е изградена от 90% сребърен бромид и 
до 10% сребърен йодид. Рентгеновите филми се по-
ставят в специални касети, лицевата страна на които 
е изработена от алуминий, пропусклив за рентгено-
вите лъчи. Те предпазват филма от механична увреда 
и от действието на дневната светлина при преноса им 
до тъмната стая за обработка. В днешно време обра-

ботката е автоматична – в специални апарати става 
проявяването, промиването и фиксацията на филма. 
Касетите са различен формат, според областта на из-
следването. 

При рентгеноскопия, принципът на получаване е съ-
щия, но тук рентгеновите лъчи попадат върху флуо-
ресциращ екран или електронно-оптичен преобразу-
вател (ЕОП), който е вакуумен прибор и се използва 
за преобразуване на невидимите рентгенови лъчи във 
видима светлина. Рентгеновите лъчи попадат в единия 
край на ЕОП и предизвикват отделяне на електрони. 
Те под действието на силно електрично поле се насоч-
ват към другия край на екрана и удрят мишена, която 
започва да свети с получаване на оптичен образ, който 
се записва на ТВ камера и се изпраща до ТВ монитор в 
командното помещение. 

Горепосочените рентгенови филми и флуоресциращ 
екран са аналогови системи за получаване на рентге-
нов образ – чрез директно трансформиране на рентге-
новите лъчи в образ. 

При дигиталните системи аналоговата информация 
от рентгеновите лъчи, преминали през пациента, се 
преобразува в цифров образ - матрица от цифрови ре-
дове и колони. Цифрите, съответстват на лъчението, 
попаднало върху матрикса и в последствие се тран-
сформират във видими елементи – пиксели. Всеки 
пиксел получава определен цвят от черно-бялата гама, 
в съответствие с цифрата от матрикса. След послед-
ваща компютърна обработка изображението може 
да се пренесе  върху механичен носител (филм, хар-
тия, диск). Въведената преди повече от 30 години CR 
(Computed Radiography) – „компютърна” рентгеногра-
фия, използва същата апаратура като конвенционал-
ната, но филмите са заменени със специални луми-
нисцентни съхраняващи фолии (халогенид на тежък 
метал), поставени в касети за многократна употреба. 
Те са в състояние да съхраняват образната информа-
ция няколко часа в латентна форма. Под действието 
на попадащите върху тях фотони, атомите преминават 
във възбудено състояние, което е трайно по характер. 
В последствие лазерен четец подава енергия към всяка 
точка от фолиото, което води до връщане на атомите в 
изходно положение с отделяне на определена светлин-
на емисия. Тази светлина се превръща в електрически 
сигнал, посредством фотоусилвател и оттам изгражда 
дигиталния рентгенов образ. 

При дигиталната селенова рентгенография детектор-
ната система е изградена от селенов слой и алуминиева 
мембрана, заредени съответно положително и отри-
цателно, чрез създадено напрежение между тях. При 
попадане на рентгенови фотони настъпва избиване 
на електрони от селеновия слой и локална промяна на 
напрежението между двата слоя. Разликата в напреже-
нието е пропорционална на дозата попаднало лъчение 
и тази информация се отчита и трансформира в ди-
гитален сигнал и в последствие в образ. Дигиталното 
усилване на образа се прилага при рентгеноскопични-
те апарати, където изходящите от ЕОП аналогови ви-
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деосигнали се трансформират чрез специална камера 
и се насочват към образния процесор. 

Модерните DR (Digital Radiography) – цифрови апара-
ти позволяват постигането на висококачествени обра-
зи с директното им изпращане към работните станции 
и съхранение в болничните мрежи. И двете системи – 
CD и DR, предоставят редица предимства в сравнение 
с конвенционалния метод – на първо място по-високо 
качество на изображението; широк диапазон от ману-
ални опции за обработка на готовите образи, според 
анатомичната област и зона на интерес; намаляване 
възможността за неправилна експонация и съответно 
нужда от повторение на графията, по-оптимално съх-
ранение, възпроизвеждане и пренос на данните и не 
на последно място – намаление на рентгеновата доза. 

Рентгеновите изследвания в онкологията

Традиционните рентгенови методи (графии и скопии) 
участват във всеки един от споменатите етапи на об-
разна диагностика. Въпреки някои ограничения, те 
са леснодостъпен, широко приложим, бърз и сравни-
телно евтин източник на информация, с малко лъчево 
натоварване. 

Рентгенографията на бял дроб, фасова и при нужда 
профилна проекция, остава една от най-прилаганите 
радиографски методики. Тя е базов и често начален 
пункт за диагностика и проследяване на първични 
патологични и метастатични процеси в белия дроб и 
медиастинума. 

В процеса на диагностика и лечение на онкоболните, 
нерядко се налага провеждане на обзорна графия на 
корема при честите болкови и диспептични симпто-
ми. В зависимост от състоянието на пациента, графия 
в право или седнало положение, както и латерографи-
ите в легнало положение, позволяват оценка за беле-
зи на чревна непроходимост, данни за свободен газ в 
абдомена, аеробилия, различни по топика калцифика-
ти или наличие на по-големи мекотъканни сенки, из-
искващи допълнително уточнение. 

Графиите на костната система са задоволителен метод 
за начална  диагностика при първични тумори на кос-
тите и на кръвотворната система, както и при костни 
метастази. Може да се добие косвена информация за 
туморни процеси в меките тъкани – например при 
реактивна локална периостална реакция, периферна 
ерозия на кортикалиса или общи метаболитни проме-
ни на организма – остеопороза, остеопетроза.  

Наред с широкото приложение на ендоскопските, сре-
зовите рентгенови и магнитно-резонансни изследва-
ния, свой принос имат и рентгеноскопичните техники 
при заболявания на стомашно-чревния тракт. Тук при-
ложими са контрастните изследвания на хранопрово-
да, стомаха, тънките и дебелите черва с прилагане на 
водно разтворима или бариева контрастна материя 
чрез директно поглъщане на веществото с последващо 
проследяване – пасаж или чрез въвеждането му, по-
средством назо-гастрална сонда (тънкочревна ентеро-

клиза) или клизма (иригоскопия на дебелото черво). 
Получава се едновременно анатомична и функцио-
нална информация. Чрез контрастната „отливка” се 
прави оценка както на топика, форма и контури на 
органа, така и на лигавичния релеф, наличие на дефе-
кти в изпълването, които могат да говорят за обемни 
формации или наличие на добавни контрастни сенки 
– при улцерация, дивертикули, фистули, перфорация. 
Функционалната оценка е предимство тук, тъй като 
се отчита перисталтиката на органа, бързината на из-
празване и тонуса. 

Мамографията остава основен образен метод за ди-
агностика при заболяванията на гърдата, въпреки че 
при жени под 35 годишна възраст се прилага огра-
ничено. Използва се специален мамографски апарат, 
който се отличава с някои особености от конвенцио-
налните рентгенови апарати не само визуално. Ка-
тодът му е изработен от Молибден, а не от Волфрам, 
което позволява нискоенергийно лъчение за постига-
не на по-висок контраст между отделните анатомични 
структури на гърдата. По-кратката експонация намаля 
артефактите от движение, а малкия фокус повишава 
пространствената разделителна способност. Използ-
ват се специални филтри за отсяване на нежеланото 
лъчение. Основен момент е необходимостта от при-
тискане на млечната жлеза, подобряващо информа-
тивността на образа и редуциращо ефективната рент-
генова доза. Техниката е изключително прецизна, тъй 
като има най-високата разделителна способност сред 
всички останали рентгенови методи, което позволява 
детекция на калцификати с диаметър от порядъка на 
100μм сред жлезния паренхим. Основни индикации 
за приложение са оценка на симптоматични пациент-
ки, скрининг, проследяване след лечение, контрол при 
биопсия или маркиране на сонографски негативни на-
ходки. Използват се две стандартни проекции за всяка 
гърда – коса медиолатерална  и краниокаудална, както 
и няколко допълнителни при нужда. Позициониране-
то на пациентката е от основно значение за детекция на 
разположени по периферно находки. Преди интерпре-
тация на образите, рентгенологът оценява качеството 
на извършените мамографии по определени критерии. 
Това е важно, поради високата честота на злокачестве-
ни заболявания на млечната жлеза и необходимостта 
от високо диагностично качество. 

Въпреки ограниченото приложение на рентгенограф-
ските и рентгеноскопичните изследвания в общия диаг-
ностично-лечебен алгоритъм, всяка една от споменати-
те техники намира своето място в голямото семейство 
на образната диагностика и в мултидисциплинарния 
подход при онкологично болните пациенти. 

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА 

Ултрасонографията, или по-популярна у нас като 
ехография, е ултразвуков метод за образна диагности-
ка. Благодарение на бурното развитие на технологията 
от създаването и в края на 50-те години до днес, по-
настоящем ехографията  е най-широко застъпената и 
достъпна диагностична техника. Използва се както за 
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скрининг, така и за високоспециализирана прецизна 
диагностика практически във всички клинични спе-
циалности. Основни предимства на метода са: изслед-
ване в реално време; липса на йонизираща радиация и 
вредни биоефекти, което позволява често динамично 
приложение вкл. и при бременни и малки деца; лип-
са на контраиндикации; размери на апаратурата и до 
джобен формат с възможности за лесна мобилност и 
работа извън кабинета и до леглото на болния; стан-
дартна техника за асистиране и контрол   при интер-
венционални диагностични и терапевтични процеду-
ри; ниска цена на изследването; достъпна цена на апа-
ратурата. Недостатъци са: инсуфицинтен достъп до и 
зад  зони с висок акустичен импеданс (кости, въздух) 
и зад масивни костни структури; оператор - зависим; 
възможност за неточна интерпретация при наличие 
на артефакти.

Физическият  принцип на метода се състои в образ, ге-
нериран от комплекс от еха, получени  от ултразвуко-
вите вълни (1-50MHz), отразени от гранични повърх-
ности с различен акустичен импеданс и на различна 
дълбочина (1,2). Съществен елемент от устройството 
на ултразвуковия апарат е трансдюсерът, в който се 
създават ултразвуковите вълни чрез осцилации на 
пиезоелектрични елементи, транслират сe с висока 
скорост - 1540m/s  до тъкани и структури в тялото и 
пак чрез него се получават отразените еха. Централ-
ният процесор управлява целия процес – изпраща  
електрически импулси към пиезоелементите, генери-
ращи ултразвукови вълни;  приема, обработва,  усил-
ва и филтрира отразените еха, конвертира дигитално 
информацията и я съхранява във вид на кадри. Край-
ният продукт е изображение в реално време на екрана 
на монитора. Образът е съвкупност от милиони тран-
смитирани еха. Качеството на реалното изображение 
зависи от разделителната способност - темпорална и 
пространствена резолюция. Значимо подобрение на 
пространствената резолюция-латерална и аксиална 
в дълбочина с редукция на шумове и артефакти се 
получава чрез тъканното хармонично изображение. 
Множество други хардуерни и софтуерни иновации и 
подобрения оптимизират образа, ергономията на апа-
ратурата и създават значими нови приложения.

В зависимост от предназначението се различават ня-
колко типа ехография (1,2).

Конвенционална (В-brightness mode) ехография: Ос-
новният тип ехографско изследване. Изображението е 
двуизмерно (2D), в реално време (real time), в сивата 
скала (grey scale). Използва се във всички клинични 
специалности. Разграничаването на тъкани и струк-
тури, разположени на различна дълбочина, зависи 
основно от честотата на ултразвука. При ниска често-
та атенюирането на вълните е по-слабо, с по-голяма 
прониквателната способност за сметка на намаляваща 
разделителна способност в дълбочина. Обратно, при 
използване на по-високи честоти, атенюирането е по- 
слабо, разделителната способност е висока, при по- 
слаба прониквателна способност. На този принцип са 
изградени трансдюсерите с различно предназначение. 

Значение имат и формата и размерите на главата на 
трансдюсера, броя и разположението на активните 
елементи и начина на активирането им. В съвременни-
те апарати най- често трансдюсерите са с множествени 
честоти- мултибандови. Линейните трансдюсери  са 
най- често с  честотата 5-18MHz, генерираният образ е 
правоъгълен, използват  се при изследване на повърх-
ностни структури - щитовидна жлеза, шия, гърда, мус-
куло-скелетни, нерви, периферни съдове. Конвексни-
те сонди са с честота 2,5-6MHz, широк трапецовиден 
образ с по-голяма дълбочина  на изображението, кое-
то определя приложението им при множество инди-
кации. Фазовите трансдюсери са с електронно насоч-
ване и фокусиране на сигнала, секторен образ с малък 
размер и честота 2-8MHz. Използват се главно при 
малки акустични прозорци - краниум и интеркостал-
но в кардиологията. Ендокавитарните трансдюсери 
са с приложение в различни кухини- ендовагинални, 
ендоректални, ендокавитарни, ендоваскуларни, тран-
сезофагеални (ТЕЕ), ендоскопски минисонди, горно-
ендоскопски, лапароскопски, интраоперативни. Те са 
линеарни или конвексни, с честота 3-11,5MHz с малки, 
дори мииатюрни глави, самостоятелни или интегрира-
ни в ендоскопски апарат.

3D ехография : създаване на триизмерен образ на 
базата на 2D скенове в три ортогонални  равнини с 
последваща реконструкция. Волуметричното изобра-
жение е ретроспективно. При 4D изображението се 
получава чрез наслагване на  множество 3D скенове, 
генерирани за определено време, така че триизмерни-
ят образ е в реално време.  Засега методът се използ-
ва най - често в акушерството и гинекологията, вкл. 
и при изследване на фетална морфология, както и в 
кардиологията. Технологичното усъвършенстване и 
редуциране на цената се очаква да разширят значител-
но приложението му при  изследване на тумори, съдо-
ва морфология и др. 

M mode (motion) ехография: 2D запис на промяна на 
позицията при движение на определена структура във 
времето. Използва се за схематично регистриране на 
движението на сърдечните клапи.

Доплер (Doppler) ехография: Метод за изследване на 
кръвоносни съдове и васкуларизация на определени 
структури (3). Базира се на Доплеровия ефект, който 
представлява промяна в честотата на звука  на рефлек-
тор, движещ се права и обратна посока на даден обект, в 
случая трансдюсера. Рефлекторите при Доплер ехогра-
фията са движещите се еритроцити, както и движение 
на тъканите. Анализът на доплеровите параметри в 
реално време позволява изграждане на крива на спек-
тралния анализ с характеристика за различните ви-
дове артериални и венозни съдове -пулсов (PW-pulse 
wave) Доплер. Цветният (CF-Colour fl ow) Доплер  е 
производен на пулсовия Доплер. Представлява сборен 
образ от  множество трансимитирани честоти от опре-
делен пробен обем. Изобразява в цвят кръвоносните 
съдове- обикновено в червено при кръвоток по посока 
на трансдюсера и синьо в обратна  посока и създава 
съдова карта.  Постоянно-вълнов (CW- continuous 
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wave) Доплер – изследва съдове с висок PRF (отгова-
ря на скорост на кровотока). Мощностният (Power) 
Доплер се базира на измерванена амплитудата на До-
плеровия сигнал, не зависи от скоростта и посоката на 
кръвотока, около 4 пъти по- силен е и позволява ви-
зуализиране на по- малки съдове. Заедно с това чувст-
вителността често е намалена поради флаш артефакти. 
Дуплекс ехография – PW или CF на фона на изобра-
жение в В- мод. Триплекс ехография- едновременно 
изображение  на образ в В-мод, цветен и пулсов До-
плер. Последното изисква апаратура от висок клас с 
мощен компютър и високоскоростен процесор. 

С Доплер се оценява съдовата карта - проходимост на 
съдове, посока, спектър и  параметри на кръвотока. 
Визуализира се наличието на аневризвми и усложне-
нията им, особено значимо при абдоминалната аорта, 
както и наличието на псевдоаневризми (4,5). Допле-
рът е основен метод за оценка на значими стенози и 
тромбози на периферни, цереброваскуларни, ренал-
ни, мезентериални съдове, портални съдове, v.cava inf. 
(7,8,9,10) ; оценка на портална хипертония (6). Тумор-
ната васкуларизация при някои лезии е характерна; 
при неоплазми  неоангиогенезата се доказва чрез на-
личие на хранещи артерии и вътретуморни сигнали. 
Чрез Доплер се извършва контролът след съдови опе-
рации, графтове, стентове, TIPS, чернодробна и бъб-
речна трансплантация (11,12).

Контрастно-усилена ехография(CEUS contrast-
enhanced ultrasound)

CEUS представлява съвременно достижение на 
ехографския метод с все по- разширяващи се прило-
жения (13). Дава възможност за надграждане на кон-
венционалното изследване в В-мод и Доплер с изо-
бразяване на микроваскулатурата, откриване и харак-
теризиране на структури и огнищни лезии с размери 
до 3-5mm.  Изследването изисква  софтуер за работа 
нисък механичен индекс- MI (0,05 -0,30) и  специфич-
ни техники- пулс-инверсна, хармонично контрастно 
изображение, които осигуряват потискане на  тъкан-
ния сигнал и забавено разрушаване на контраста. Из-
ползваните  контрастни агенти са инертни газове с 
липидна мембрана, осигурявщи стабилност и възмож-
ности за осцилация (sulfur hexafl uoride- SonoVueTM, 
octafl uoropropane- Defi nityTM/LuminityTM, perfl uorbutan- 
Sonazoid TM) . Най-често к.м се въвежда с венозен болус 
и е стриктно интраваскуларна. При повечето органи 
(без черен и бял дроб)  са налице две фази : артериално 
усилване от 10-20s до  30-45s  с последващо различно 
по скорост и интензитет  изчерпване на к.м. до 5-6 ми-
нута. Само при Sonazoid  изчерпването е след около1 
час поради натрупване в Купферовите клетки. Из-
ползва се и въвеждане на к.м. интракавитарно и  тран-
скатетърно. Контрастът е с много добра поносимост, 
докладваните анафилактични  реакции са 1:10000, при 

незначителни странични реакции. CEUS следва да се 
избягва при тежка коронарна болест и 24 ч. преди SW 
литотрипсия.   

Най-честите приложения на CEUS e за диференциране 
и характеризиране на солидни, кистични, възпалител-
ни огнища, инфаркти и хематоми (14,15). Най-добре 
валидиран и широко използван е при  черния дроб. 
Налице са и препоръки за  индикации при панкреа-
са, слезката, гастроинтестиналния тракт,  бъбреци-
те, пикочния мехур, тестисите, след чернодробна и 
бъбречна трансплантация. Оценява се  наличието  и 
характеристиката на огнищна зона с оглед бенигне-
ност/малигенност и вид. Методът е стандартен при 
контрол по време и след интервенционална терапия 
на тумори-аблация. CEUS e от съществена полза в ди-
агностиката на аорта и периферни съдове за оценка 
на стенози, тромбози, плаки, дисекации, както и след 
терапия. CEUS с изработване на крива на контрасти-
рането- TIC e метод за оценка на отговора на системна 
онкотерапия. При деца изследването е безвредно и е 
прието като първи диагностичен метод от FDA в САЩ 
за  оценка на  тумори, травми, везикоуретерален ре-
флукс т.н.

Ултразвукова еластография

Метод за неинвазивна оценка на плътността. Базира 
се на измерване и оценка на биомеханичните характе-
ристики на възстановяване на еластичността на тъка-
ните при компресия (16,17). Стрейн еластографията 
(SE-Strain elastography) e  ултразвуков квазистатичен 
метод, създава образ на базата на аксиално тъканно 
разместване на максимална дълбочина 3-4 см, не е 
подходящ за количествен оценка. Недостатъци са ар-
тефакти, неясни граници по периферията на лезии, 
т.н. Динамичните методи са водещи в съвременната 
практика, използват  високочестотни пулсови сили на 
компресия и измерване на пропагацията на вълните 
на деформация (SW-shear waves). Транзиентна еласто-
графия (TE-transient elastography) e специализиран, 
най- добре валидиран до момента метод, създаден за 
измерване на чернодробната еластичност посредством 
сляпа сонда. Невалиден при налие на асцит. Другите 
ултразвукови динамични методи са образ-базирани. 
ARFI (acoustic radiation force image), point shear wave 
elastography (pSWE): измерване в определена „точка“. 
Мултидимензионните методи – 2D, 3D-SWE –shear 
wave elastography  използват  голяма зона на интерес, 
вкл. и в реално време- 3D SWE. Резултатите са в m/s 
и/или kPa, точността им е най- голяма при разрани-
чаване на фиброза в стадий на цироза. Ограничения 
и недостатъци на SW еластографията са: наличие на 
възпаление  с повишение на AsT,AlT > 5ULN, обстру-
ктивна холестаза, чернодробна конгестия, остър хепа-
тит, инфилтративни заболявания на черния дроб. 
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 КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ          

Компютърната томографията е един от водещите и 
най-широко разпространени методи в съвременната 
образна диагностика , като нейното начало датира от 
недалечната 1971г. Благодарение на съвместната си ра-
бота с физика Алън Кормак, който поставя основите 
на математичната теория за реконструиране на образа, 
английският учен Годфри Хънсфилд разработва пър-
вия скенер за изследване на главния мозък /EMI Mark 
I/ и за своето епохално откритие двамата получават 
Нобелова награда за медицина през 1979 г. По-късно 
през 1974 г. е създаден целотелесен скенер / второ по-
коление КТ/ и това дава бурен тласък на процеса на 
усъвършенстване на този вид апаратура. Създадените 
по-късно различни поколения компютърни томогра-
фи /КТ/ се различават по формата на снопа рентгено-
ви лъчи, геометрията и броя на детекторите, времето 
на скениране, броя на тръбите и разработените мно-
жество софтуерни продукти.

Какво представлява най-общо компютърната томо-
графия - високо информативен   рентгенов  образен 
метод, който дава възможност за едновременна визуа-
лизация на всички структури, изграждащи определена 
анатомична зона без наслагване на образите.  Скене-
рите са оборудвани с една или две рентгенови тръби, 
които се въртят около пациента, като срещу тръбата са 
позиционирани различен брой детектори, които реги-
стрират енергията на йонизиращото лъчение. Детек-
торите отчитат степента на отслабване и абсорбция на 
рентгеновия лъч при преминаването му през тялото, 
като изпращат получения сигнал в компютър, къде-
то той се преобразува в цифрови сигнали и образи. 
Коефициентът на отслабване на лъчението при преми-
наването му през различните органи и тъкани се от-
чита в т.нар. Хънсфилдови единици /ХЕ/. За водата е 
0ХЕ единици, за въздуха минус 1000ХЕ , а за костите 
от плюс 1000 до плюс 3000ХЕ. Полученият на екрана 
образ е в една равнина, като чрез поструконструкции 
се получават изображения и в останалите две равни-
ни. Голям напредък в развитието на КТ е въвеждане-
то на многосрезовите/ мултидетекторни скенери. При 
тях  системата рентгенова тръба–детектори, се върти 
непрекъснато, докато масата с пациента  се движи по-
степенно напред и назад и така се получава спирално 
сканиране. През  1992 г. са пуснати в употреба 2-срезо-
вите, през 1998г- 4-срезовите, през 2001-2003 г. 6,8,10 
и 16-срезовите, а през 2004г. и 64-срезовите. Увелича-
ването броя на детекторите дава възможност за полу-
чаване на повече успоредни среза с по-малка дебелина 
и много добро качество на полученото изображение, 
съкращава времето на скениране и позволява извърш-
ването на динамични изследвания. В последните десе-
тилетия се разработиха 128, 320 , 640 до 1024 детектор-
ни КТ, като в процес на пускане е КТ с ултра висока 
резолюция, изразяващ се в стойност на реконструк-

ционната матрица от 2048.  Процесът на навлизането 
на технологиите в сферата на образната диагностика е 
най-осезаем в сравнение с другите медицински специ-
алности и това доведе до разработването в рамките на 
няколко години на най-висок клас компютърно томо-
графи, даващи възможност за провеждане на изслед-
вания с 3D, с функционални 4D изображения при из-
ползване на изключително ниски дози без компромис 
в качеството на получените образи. Четириизмерната 
диагностика предоставя информация за функцията и 
морфологията на органите и съдовете, което е от ре-
шаващо значение за онкологично болните. Най-висо-
кият клас скенери дава възможност за индивидуално 
разработване на протоколи при такъв тип пациенти, 
при деца и много млади хора, при хора с бъбречна 
недостатъчност или наднормено тегло. Увеличеното 
поле на визуализация, бързият режим на скениране, 
който позволява изследване на една област в рамките 
на 1 секунда, при което дори високия пулс и дишането 
не водят до артефакти и намаляването на количество-
то аплицирано контрастно вещество /от 100мл на 25-
30мл/ правят този метод незаменим в съвременната 
практика. 

Предимствата на този метод са значителни и се изра-
зяват в следните насоки: липса на наслагване на обра-
зите, възможност за измерване на плътността на обек-
тите, голямата разделителна способност, кратко време  
за провеждане на самото изследване което от своя 
страна води до редукция на артефактите от движение 
на пациента напр.  изследването може да се осъществи 
в рамките на едно вдишване, което е особено важно 
предимство при изследване на малки деца и тежко 
болни пациенти. Особено ценно за целите на диагно-
стиката е възможността за корекция на параметрите в 
зависимост от областта на изследване и използването 
на много нискодозови  протоколи, което значително 
намалява степента на облъчване на пациента и удъл-
жава живота на тръбата. Аплицирането на контрастна 
материя интравенозно улеснява  отдиференцирането 
на патологичните находки и съдовите структури и е 
задължителна част от протокола при онкологично бо-
лни. Използваните контрастни вещества са нейонни 
ниско-или изоосмоларни, като последните са за пред-
почитане при пациенти, застрашени от контраст ин-
дуцирана нефропатия, при малки деца и онкологично 
бални. Интравенозното скениране включва няколко 
фази: ранна артериална, късна артериална, чернод-
робна или късна портална, нефрогенна и много къс-
на, наречена още „wash out phase“. Ранната артериална 
фаза започва на 15-20-та сек от началото на аплици-
ране на контрастната материя /к.м./, като последната 
изпълва артериите, без насищане на органите и дру-
гите структури. Късната артериална, наречена още 
ранна венозна/портална фаза стартира на 35-40-та 
секунда от началото на инжектирането на к.м. или 15-
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20 сек след болуса. Всички артериални съдове са добре 
контрастирани, като може да се наблюдава и частич-
но изпълване на порталната вена. Късната портална 
фаза започва 70-80 секунди след началото на вкарване 
на к.м.  или 50-60 секунди след болуса, следва нефро-
генната фаза, която стартира на 100-та сек. или 80 сек. 
след болус инжектирането и много късната фаза – 6 
до 10 минути след апликацията на к.м. В зависимост 
от вида на компютърния томограф, както и на поста-
вения абокат, скоростта на контрастиране / 2-5мл/сек 
/ и търсената патология се използват различни про-
токоли, включващи различни фази на контрастиране 
и различни технически параметри. Количеството на 
венозно аплицираното контрастно вещество е обик-
новено 1,5мл/кг тегло, но при най-новото поколение 
апарати при възрастен с тегло около 80-85 килограма и 
25 мл контрастна материя е достатъчна за извършване 
на КТ ангиография. Контрастирането е задължително 
при съмнение за онкологично заболяване, като благо-
дарение на него се прави оценка на местоположението, 
размера, контурите и характера  на патологичната ле-
зия, както и степента на инвазия към околните органи 
и тъкани. Болните с анамнестични и клинични данни 
за анафилактоидни, токсични или алергични прояви, 
предизвикани от медикаменти или водоразтворими 
йодни контрастни вещества, както и други фактори, 
при които има жизнено важни показания за извърш-
ване на изследването, се подготвят предварително с 
антихистаминови препарати и кортикостероиди.  

Приложението на КТ е с особена важност при онко-
логичните заболявания. По отношение на главовия 
мозък, освен спешните исхемични или хеморагични 
инциденти, основно място заемат първичните и вто-
рични неоплазии. Това е първи метод на избор при 
суспектни данни за обемни процеси в областта на ла-
ринкса, фаринска, околоносните кухини, жлезисти-
те структури на шията и темпоралните кости. Заема 
основно място и в диагностиката на заболявания на 
плеврата , медиастинума , белодробния паренхим  и 
въздухоносните пътища, прави оценка на патологич-
но уголемени лимфонодули, на първични и вторични 
белодробни тумори, ангажирането на плеврата и ме-
диастинума, както и на състоянието на бронхиалното 
дърво, чрез различни софтуерни продукти. Широко е 
използването на КАТ и при патология в абдоминална-
та и малкотазовата области, а имено при чернодроб-
ните обемзаемащи процеси , карциномите на бъбре-
ците, панкреаса, яйчниците, матката, пикочния мехур. 
Лимфопролиферативните процеси подлежат също на 
КАТ диагностика и проследяване. Методът позволява 
сравнително добра диагностика и при доброкачестве-
ните и злокачествените  тумори на костите. КТ заема 
важно място в пред- и следоперативния период, при 
проследяване на онкологичното заболяване в динами-
ка, както и при неговата оценка по време и след химио- 
или лъчетерапия. Под компютъртомографски контрол 
се извършват и множество терапевтични и диагно-
стични процедури, като с особено значение е тънко-
иглената аспирационна биопсия, като най-сигурен 
метод за доказване на патологията и хистологичнното 

и верифициране. Като недостатък на КТ години наред 
се цитира лъчевото натоварване, но с възможностите 
на съвременната апаратура, изключително бързия ре-
жим на скениране, въвеждането на итеративната ре-
конструкция, както и разработването на нови детек-
тори, генериращи образи с много високо качество, при 
драстично занижени дози на облъчване и минимална 
консумация на енергия този проблем също е преодо-
лян в максимална степен. На съвременния етап дозата, 
получена при едно скениране на шийна област, около-
носни кухини, главов мозък  може да се равнява на 
тази на една конвенционална пулмография. Разработ-
ването на много софтуерни продукти за всяка област 
на човешкото тяло, наред с иновациите по отношение 
на значителното редуциране на облъчването и изклю-
чителното кратко време на изследване правят компю-
търната томография първи метод на избор при почти 
всички групи онкологични заболявания.   

МАГНИТНО РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 

Магнитно-резонансната томография (МРТ) използва 
атомите на водорода в човешкото тяло за получаване 
на образи. Когато водородните атоми се поставят в 
силно магнитно поле, те се ориентират по посоката на 
полето, като малки магнитни диполи. Допълнително-
то прилагане на радиочестотен импулс (RF) с опреде-
лена честота доставя енергия на атомите и предизвик-
ва ориентирането на някои от тях в различна посока. 
При прекратяването на въздействието на RF импулса 
атомите постепенно се връщат в първоначалното си 
състояние, като при това излъчват енергия под форма-
та на радиочестотен сигнал. Този сигнал се улавя и се 
трансформира в образ.

Сигналът, използван при МРТ се излъчва от водород-
ните ядра (единични протони) на водните и мастни-
те молекули в човешкото тяло. Тези протони, както и 
останалите елементарни частици и ядрата на атомите, 
притежават свойството  изразявано във физиката чрез 
т.нар.  spin (спин или спиново число), което е причи-
ната да се държат като малки магнити. Когато се по-
ставят във външно магнитно поле тези протони ( или 
спинове) се ориентират по посока (spin up- плюс към 
плюс, паралелна ориентация) или в обратна посока 
(spin down- плюс към минус, антипаралелна ориента-
ция) на магнитното поле.

Ориентацията в обратна на полето посока изисква 
повече енергия отколкото по посока на полето, пора-
ди което по-голяма част от протоните се ориентират 
„паралелно” и създават собствено магнитно поле в чо-
вешкото тяло, т.нар „нетна магнетизация”. Разликата 
в енергията е пропорционална на силата (напрегна-
тостта) на външното магнитно поле, но при полетата, 
използвани в практиката и при стайна температура тя 
е малка. Поради това разликата в броя на паралелно 
ориентираните протони и съответно силата  на нетна-
та магнегизация (напрегнатостта на полето в човеш-
кото тяло) също е малка. Това налага използване на 
чувствителни приемателни антени (coil-шпули) и зна-
чително усилване на сигнала за получаване на образ.
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Когато протоните са поставени в магнитно поле, освен 
че се ориентират по посока на полето те започват да 
извършват ротационно движение (precess, пресцесия) 
около оста си и около оста на магнитното поле. Това 
движение е подобно на въртенето на гироскопа и е с 
честота, специфична за конкретния химичен елемент 
и напрегнатостта на магнитното поле, известна като 
честота на Лармур.

В резултат на това магнитният момент на  всеки от-
делен спин, който извършва пресцесионно движение 
може да се представи като съставен от два отделни 
компонента – надлъжен (лонгитудинален), ориенти-
ран по посока на постоянното магнитно поле и напре-
чен (трансверзален), ориентиран перпендикулярно на 
оста на постоянното магнитно поле. Лонгитудинални-
ят магнитен момент на всеки протон е постоянен и е 
ориентиран паралелно или антипаралелно; тъй като 
броят на паралелно ориентираните спинове е по-го-
лям, магнитните моменти на останалите „несдвоени” 
спинове се сумират и формират нетна „лонгитудинал-
на” магнетизация, насочена по посока на постоянно-
то магнитно поле. От друга страна трансверзалната 
компонента на всеки протон променя посоката си във 
времето с честота, равна на честотата на Лармур. Тъй 
като при равновесното състояние на системата от про-
тони напречните компоненти на магнитните моменти 
се ориентират случайно, те в крайна сметка се нули-
рат взаимно и нетната стойност на магнетизацията в 
трансверзалната равнина е нула.

Популацията от протони може да бъде „екситирана” 
(„възбудена”) посредством прилагане на кратък пулс 
радиочестотна енергия (радиовълни). Честотата на 
радиовълните трябва да съвпада с честотата на Лар-
мур; това е причината явлението да се нарича „ядре-
но-магнитен резонанс”. Енергията на радиочестотни-
ят импулс „завърта” вектора на нетната магнетизация 
спрямо оста на постоянното магнитно поле. Ъгълът на 
това отклонение зависи от амплитудата и продължи-
телността на приложения радиочестотен импулс (на-
пример 90° или 180° радиочестотен импулс).

След изключване на радиочестотния импулс водород-
ните ядра (протоните) започват да се връщат в първо-
началното си равновесно положение, като ориентира-
лите се антипаралелно се връщат към паралелна ори-
ентация и надлъжната магнетизация се възстановява. 
При това се освобождава част от енергията, внесена 
от радиочестотния импулс под формата на радиовъл-
ни и така се генерира малък сигнал. След значително 
усилване и обработка сигналът може да се използва 
за генериране на образи. Този сигнал се нарича „сво-
бодно затихване на индукцията” (free induction decay, 
FID) и е с честота, равна на честотата на Лармур. Вре-
мето за затихването на сигнала е известно като „време 
на трансверзална релаксация” или Т2. Т2 времекон-
стантата е фундаментално свойство на всяка тъкан. 
Възстановяването на вектора на лонгитудиналната 
магнетизация до изходните му стойности също става 
за определено време, характерно за всяка тъкан. Това 
време се нарича „време на лонгитудинална релаксаци” 

(Т1) и е по-дълго от Т2.

За получаване на магнитно-резонансен образ е необ-
ходимо да се направят следните стъпки:

• Пациентът се поставя в постоянното магнитно 
поле на машината

• Протоните в зоната на интерес се екситират с по-
мощта на радиочестотен импулс

• Радиочестотният импулс се изключва и започва 
процесът на релаксация, по време на който      про-
тоните емитират сигнал

• Сигналът от протоните в зоната на интерес се ре-
гистрира

• Данните се обработват за получаване на простран-
ствено-кодиран образ

За получаване на пространствено-кодиран образ е 
необходимо да се идентифицират позициите на от-
делните протони, които излъчват сигнал. При всяка 
екситация се въздейства само върху ограничен обем 
или дори тънък „срез” от обекта. За да се получи това 
е необходимо да се внесе известна нехомогенност в 
постоянното магнитно поле. Това става с помощта 
на променящи се в пространството магнитни полета 
- магнитни градиенти, които променят честотата на 
Лармур и позволяват екситация на протоните от огра-
ничен обем от тялото на пациента. За пространствено 
кодиране на сигнала в равнината на среза е необходи-
мо да се идентифицират позициите на протоните след 
екситацията. За локализацията на отделните спинове 
се използват честотата и фазата на излъчвания от тях 
сигнал.

Съществуват множество начини да се организират 
радиочестотните импулси и градиентите, да се полу-
чат различни типове магнитно-резонансен образ. „Ре-
цептата“ (точната последователност на радиочестотни 
и градиентни явления) за получаване на всеки отделен 
тип образ се нарича пулсова последователност. Тъй 
като за поставяне на диагноза се изискват няколко 
различни типа образи, едно МРТ изследване типич-
но включва няколко пулсови последователности. В 
зависимост от структурата си различните пулсови 
последователности генерират различни типове обра-
зи. Повечето от използваните в рутинната практика 
пулсови последователности генерират морфологични 
образи. При тях контрастът се формира за сметка на 
разликите във фундаменталните магнитнорезонансни 
характеристики на тъканите. Така например, обра-
зите, при които контрастът се формира предимно за 
сметка на разликите в Т1 релаксацията на различните 
тъкани са предимно Т1 образи (Т1 weighted), при кои-
то тъканите с дълга Т1 релаксация ( напр. течности) са 
тъмни, а тъканите с къса Т1 релаксация (напр. мастна 
тъкан, муцин, меланин)- са светли. Други пулсови по-
следователности дават образи, при които контрастът 
се формира предимно за сметка на разликите в Т2 ре-
лаксацията - предимно Т2 (Т2 weighted) и от разликите 
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в количеството водни протони в единица обем тъкан 
– предимно PD ( протон денсити- PD weighted ). При 
тези образи тъканите с дълга Т2 релаксация и висока 
протонна плътност са светли (напр. течности), а тези с 
къса Т2 релаксация са тъмни (напр. фиброзна тъкан). 
В зависимост от варианта на пулсовата последовател-
ност, освен основният източник във формирането на 
контраста на образа могат да участват и допълнител-
ни – напр. наличие на кръвоток, хемоглобиндеграда-
ционни продукти, макромолекули и др. Това позво-
лява допълнително характеризиране на тъканите и 
подчертаване на контраста между тях, например му-
цин-съдържащата киста (муцинозен цистаденокарци-
ном) дава силен сигнал на Т2 образите с потискане на 
сигнала от свободната вода (TIRM образи), за разлика 
от не съдържаща макромолекули киста. 

Различните морфологични образи позволяват иденти-
фициране, локализация и до известна степен тъканно 
характеризиране на туморите. Те дават възможност и 
да се определи отношението им към съседните струк-
тури (компресия, инвазия и др.). Използването на кон-
трастни материи (най-често гадолиний-съдържащи 
хелати) увеличава възможностите за характеризиране 
на туморните процеси, напр. за оценка на интегритета 
на кръвно-мозъчната бариера при мозъчни тумори. 

Множеството допълнителни източници на контраст 
на магнитно-резонансния образ позволяват извли-
чането на информация отвъд морфологичното ха-
рактеризиране на туморите. Ред пулсови последо-
вателности генерират образи, при които контрастът 
се формира от разликите във функционалните, ми-
кроструктурните и метаболитните характеристики 
на тъканите. Това са предимно дифузионните (DWI), 
дифузионно-тензорните (DTI) и предимно перфузи-
онните (PWI) образи, Т2 образите с преобладаване на 
ефектите на магнитна възприемчивост (SWI и BOLD 
образите, като върху последните се базира функцио-
налния магнитен резонанс, fMRI), магнитно-резонан-
сната ангиография и количественото измерване на 
кръвотока (MRA и Q-Venc cine) и магнитно-резонан-
сната спектроскопия (MRS).

Контрастът на предимно дифузионните образи се 
формира за сметка на разликата в сигнала на водните 
молекули, при които Брауновото движение е свобод-
но („свободна дифузия“) и на тези в молекули с огра-
ничено Брауново движение („ограничена дифузия“). 
Тази разлика възниква при прилагане на допълните-
лен (“дифузионен“) градиент в трите посоки на прос-
транството; при това свободно подвижните молекули 
изпитват въздействието на различно по сила ефектив-
но магнитно поле и губят сигнал, докато молекулите 
с ограничена подвижност остават под въздействието 
на относително постоянно ефективно магнитно поле 
и запазват сигнала си. Ограничена дифузия се наблю-
дава в тъкани с висока степен на „компартментализа-
ция“, например в хиперцелуларни тъкани (тумори) и в 
тъкани с високо-организирана фибрилерна структура 
(бяло мозъчно вещество, тумори със структурна стро-

ма); това позволява предимно дифузионните образи да 
се използват за идентифициране на първични и метас-
татични тумори. Предимно дифузионните образи поз-
воляват разграничаване на тумори от тумороподоб-
ни лезии (например на рецидивен тумор от масивна 
постоперативна фиброза или костномозъчен едем от 
метастаза), както и диференциране на различни тумо-
ри (например на глиален тумор от лимфом на ЦНС). 
Използването на дифузионни градиенти с различна 
сила позволява количествено измерване на степента 
на подвижност на водните молекули в определена тъ-
кан – тъй наречения „коефициент на видима дифузия“ 
(“apparent diff usion coeffi  cient”, ADC). Коефициентът на 
видима дифузия корелира много добре с целуларитета 
на солидните тумори и може да се използва за неинва-
зивно определяне на степента на малигненост на даде-
на лезия (например при карцинома на простатата или 
при глиални тумори) и за мониториране на „отговора 
на лечение“ на първичните и вторичните тумори.

При дифузионно-тензорните образи се използва 
физическият принцип на предимно-дифузионните 
образи, като от първичните данни освен коефици-
ентът на видима дифузия допълнително се изчис-
лява и свободата на дифузия в отделните посоки на 
пространството – тъй наречената „фракционална 
анизотропност на дифузията“. Получените карти на 
фракционална анизотропност позволяват да се про-
следят структури с висока степен на пространствена 
организация, например проводните пътища в мозъка 
и се използват в невроонкологията за диференцира-
не на експанзивни, инфилтративни и деструктивни 
лезии, за диференциране на тумори от тумороподоб-
ни лезии (рецидив от радионекроза) и при планиране 
на хирургично лечение.

При предимно перфузионните магнитно-резонансни 
образи се проследява преминаването на кръвта през 
зоната на интерес. За целта кръвта се маркира посред-
ством инжектиране на контрастна материя или по-
средством предварително манипулиране на протони-
те във водните молекули на навлизащата в зоната на 
интерес кръв („маркиране на артериалните спинове“, 
“arterial spin labeling” ASL). Техниките с използване на 
контрастна материя са далеч по-популярни. Използ-
ват се свръхбързи пулсови последователности, които 
позволяват проследяване на първото преминаване на 
контрастния ембол през зоната на интерес. Предимно 
перфузионните образи позволяват да се изчислят па-
раметрите на регионалния кръвоток, например вре-
мето за поява на основния обем на ембола („време до 
пик“, time to peak, TTP), което говори за произхода на 
основното кръвоснабдяване, времето за преминава-
не на ембола („средно транзитно време“, mean transit 
time, MTT) и локалните кръвоток (regional blood fl ow, 
rBF) и кръвен обем (regional blood volume, rBV), които 
говорят за пропускливостта на капилярите и обема на 
микроциркулаторното русло, т.е. за наличието на не-
оангиогенеза. Перфузионно изобразяване, базирано 
на маркирането на артериалните спинове се използва 
относително малко в онкологията.
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Контрастът на образите с преобладаване на ефектите 
на магнитна възприемчивост се базира върху ефекти-
те на парамагнитните субстанции (деоксихемоглобин, 
интрацелуларен метхемоглобин, хемосидерин и т.н) 
върху магнитно-резонансния сигнал – ускоряване на 
Т2 релаксацията и съответно „загуба на сигнал“. SW 
образите позволяват да се идентифицират хемора-
гии (включително микрохеморагии) и хемоглобин-
деградационни продукти, както и да се картират мо-
зъчните венозни съдове.  Зависимите от нивото на 
оксигенация на кръвта образи (Blood oxygenation level 
dependent, BOLD) се базират на парамагнитния ефект 
на деоксихемоглобина и са основа на функционалното 
магнитно-резонансно изобразяване. Функционално 
активните зони на мозъчната кора извличат повече 
кислород от кръвта и водят до по-високи регионал-
ни нива на деоксихемоглобин. Тази техника намира 
приложение в невроонкологията за определяне на от-
ношението на първичните и вторичните тумори към 
различните функционални зони на мозъчната кора и 
за избор на оперативен подход и планиране на локална 
радиотерапия.

Образите, при които контрастът се доминира от дви-
жението на кръвта (или ликвора) намират относител-
но малко приложение в онкологичната диагностика. 
Безконтрастната магнитро-резонансна ангиография 
(time-of-fl ight и phase contrast техниките) може да се 
използва за определяне на отношението на туморна-
та формация към прилежащи съдове и за оценка на 
ефекта й върху кръвотока. Поради тенденцията на 
тези техники да надценяват стенозите предпочита-
ния подход е контрастно-усилената МР ангиография, 
а безконтрастните техники се използват при наличие 
на контраиндикации за инжектиране на контрастно 
вещество. Базираните на фазовия контраст техники 
за измерване на ликворния ток се използват за оцен-
ка на необходимостта и за планиране на палиативни 
ликвор-деривационни процедури (например при ин-
фратенториални тумори).

Магнитно-резонансната спектроскопия се базира на 
промяната в честотата на Лармур за протоните в раз-
лично химично обкръжение (образи, базирани на „хи-
мичното изместване“, chemical shift  imaging) и позво-
лява изследване на биохимичния състав на тъканите 
и количествено определяне на нивата на основните 
метаболити. Като източници на сигнал се използват 
както водородните (Н1), така и фосфорните (P13) ядра. 
Изследват се нивата на клетъчни маркери (n-ацети-
ласпартат, аланин), компоненти на клетъчните мем-
брани (холин, липиди), медиатори (глутамат, GABA), 
продукти на аеробния и анаеробния метаболизъм 
(креатинин, аденозин-фосфат, глюкоза, лактат), други 
метаболити (цитрат) и екзогенни вещества (алкохол, 
манитол). Наличието и концентрацията на различни-
те метаболити носи информация за процесите, които 
протичат в зоната на интерес, например високите нива 
на холин и липиди говорят за бързо разрушаване на 
клетките (напр. при високостепенни глиални тумо-
ри), ниските нива на креатинин и аденозин-фосфат и 

високите нива на лактат показват преобладаване на 
анаеробната гликолиза и т.н. Техниката се използва 
най-широко в невроонкологията, например определя-
нето на нивата на n-ацетиласпартат, креатинин и хо-
лин позволяват да се диференцират първичните гли-
ални тумори от метастази или радионекроза, отно-
шенията n-ацетиласпартат/холин, n-ацетиласпартат/
креатинин и холин/креатинин позволяват да се гра-
дират глиалните тумори, аланинът е маркер за произ-
хождащи от менингите тумори. Н1 и фосфорните P13 
спектроскопията намира приложение и при диагно-
стиката на туморите на мускуло-скелетната система.

Многообразието на Образната диагностика в днеш-
ни дни е неотменима част и в петте основни етапа на 
лечението на рака: скрининг и профилактика, откри-
ване, стадиране, контрол на ефекта от лечение и про-
следяване.

Онкологичният скрининг има за задача да открива 
злокачествени тумори или техните прекурсори, пре-
ди появата на клинични симптоми. Чрез скрининга 
не се цели диагностициране на клинично изявените 
случаи, а се търсят активно сред здрави индивиди, ли-
цата които вероятно имат заболяване или са с висок 
риск да го развият. В последните десетилетия се по-
стигна значително намаляване на смъртността от рак 
на гърдата, чрез въвеждане на национални скрининг 
програми при използването на мамография, като 
първи и единствен тест. Международната агенция 
за изследване на рака (IARC) отчита 30% намаление 
на смъртността при жени, участващи в скринингова 
програма. Увеличаване на чувствителността и ефек-
тивността на скрининга е постигната през годините 
чрез въвеждане в практиката на четири мамографски 
проекции, по две за всяка гърда и чрез въвеждане на 
дигиталните технологии. 

Развитието на мултидетекторната компютърна то-
мография откри нови хоризонти при използване на 
рентгенови образни методи за изобразяване на пре-
малигнени и начални форми на рак. Компютърно 
модулираното 3D изображение на дебелото черво, 
виртуалната колоноскопия, изобразява и характери-
зира полипи на дебелото черво и се приема в днешно 
време за надеждна алтернатива на рутинното профи-
лактично ендоскопско изследване, което е свързано 
с по-голям дискомфорт и по-трудно се възприема от 
пациента. 

Разработването и въвеждането в практиката на нис-
кодозови апарати за компютърна томография дават 
възможност за провеждане на скринингови прегледи 
на дългогодишни пушачи за ранно диагностициране 
на рак на белия дроб. 

В днешно време е неоспорим факта, че с използване-
то на методите на образната диагностика при скри-
нингови програми възможността за ранно откриване 
на раково заболяване преди клиничната му изява е 
неотменна част от цялостния процес  за противодей-
ствие рака.



166

Образната диагностика играе съществена роля при 
поставяне на първичната диагноза рак, защото позво-
лява както точно и ясно анатомично изобразяване в 
конкретния орган, така и определяне на взаимоотно-
шението на тумора с околните структури. Диагности-
цирането на онкологично заболяване често е случайна 
находка. Не рядко при извършване на рутинен преглед 
по повод на неясен клиничен симптом, например УЗ 
преглед при абдоминален дискомфорт или рентгено-
графия при кашлица,  рентгенологът  диагностицира 
туморно образувание. В повечето случай пред образ-
ния диагностик е поставена конкретна задача, да от-
крие причината за клиничен симптом, който би могъл 
да е вследствие на поява на рак или да изобрази и оп-
редели вида на клинично доказана  периферна, гръдна 
или абдоминално разположена формация. В днешно 
време лекарят специалист по образна диагностика 
разполага с широка гама от диагностична апаратура. 
Негова е преценката, кой образен метод е най-подхо-
дящ за конкретния случай. Обикновено в практиката 
първо се използват конвенционалните методи,  рент-
генография, мамография  и ултразвуков преглед. В по-
вечето случай те се последват от компютърна томогра-
фия, която се превърна в масов и общодостъпен метод 
на изследване. Навлизането на магнитно-резонансна-
та томография в нашата практика допринесе значител-
но за прецизиране на първичната диагноза рак при не 
малко локализации.

Цялостният лечебен план при онкологичните забо-
лявания се базира на стадирането на туморния про-
цес. Определянето на локалния статус на тумора се 
осъществява при визуализиране чрез съвременните 
образни методи. В много случай поставянето на диа-
гнозата рак се опосредства чрез вземане на хистоло-
гична биопсия под образен контрол или се насочва за 
интервенционна процедура след точно локализиране 
на тумора, например бронхоскопия при рак на белия 
дроб изобразен с компютърна томография. След по-
ставяне на хистологична диагноза рак, чрез оператив-
на интервенция или хистологична биопсия съвремен-
ната онкологична практика изисква определяне на 
наличието или отсъствието на далечни хематогенни, 
в паренхимни органи или кости и лимфожлезна ди-
семинация. Образно диагностичните методи са един-
ствената медицинска процедура способна да отговори 
на този изключително важен въпрос, от който зависи 
цялостното лечебно поведение. Точното стадиране  е 
от съществено значение за се избере правилният ал-
горитъм за лечение. Стадирането на рака извършвано 
от специалистите по образна диагностика определя 
целия лечебен план. 
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10. ЕНДОСКОПСКИ 
МЕТОДИ НА 
ДИАГНОСТИКА В 
ОНКОЛОГИЯТА:
Б. ВЛАДИМИРОВ

Ендоскопските методи за диагноза на заболяванията 
на храносмилателната система включвят горна и долна 
гастроинтестинална ендоскопия и ентероскопия - за 
оглед на тънкото черво. Съществуват и комбинирани с 
ендоскопията методи като ендоскопската сонография 
(ендоскопия с ехография - ЕС), както и комбинирани-
ят ендоскопски и рентгенологичен метод - ендоскоп-
ска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХП),

I. ГОРНА И ДОЛНА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА 
ЕНДОСКОПИЯ

Гастроинтестиналната ендоскопия се разделят най-
общо на горна и долна ендоскопия. Ентероскопията 
се използва рядко, при по-специални индикации.

Горната ендоскопия, наричана още езофагогастро-
дуоденоскопия включва ендоскопски оглед на хра-
нопровода, стомаха и дуоденума, а когато е необходи-
мо и проксималната част на тънкото черво. Терминът 
„гастроскопия“ е добил гражданственост. Извършва 
се с ендоскопски апарат с челна оптика. Ендоскопски-
ят оглед на дебелото черво (долна ендоскопия) се осъ-
ществява през ануса след предварителна подготовка за 
почистване на червото от фекалиите. Според дълбочи-
ната на ендоскопското изследване и използваната апа-
ратура тя се дели на ректоскопия, сигмоидоскопия и 
колоноскопия. Когато е необходимо  колоноскопията 
включва и оглед на терминалния илеум (колоноилеос-
копия).

По време на стандартното ендоскопско изследване 
могат да бъдат извършени и редица допълнителни 
ендоскопски диагностични и терапевтични процеду-
ри. Ендоскопското изследване се съчетава с вземане 
на материал за хистологично изследване (ендоскоп-
ска биопсия) от всички видими или предполагаемо 
патологични изменения на лигавицата, а в някои слу-
чаи дори и от здрава лигавица. Изисква се прециз-
на топографска локализация на установената лезия 
и мястото на биопсиите. Възможно е и вземане и на 
по-голям материал за изследване чрез т.н. ендоскопска 
макробиопсия, полипектомия или изрязване на пар-
че от повърхността - ендоскопска мукозна резекция 
(ЕМР), или ендоскопска субмукозна дисекция (ЕСД). 
Материал за цитологично изследване най-често се 
взема чрез четково излющване (четкова цитология), 
поради невъзможен достъп за биопсия, напр. стеноза. 
За да се увеличи ендоскопската степен на откриване, 
реалната оценка на площта на неопластичните лезии и 
предсказване на дълбочината на инвазията им, особе-
но тези на дебелото черво, през последните години се 
препоръчва т.н. “висококачествена ендоскопия“ като 
стандартно изследване. Това включва използването 
на ендоскопия с бяла светлина, с висока разделител-
на способност (High defi nition endoscopy). Комбини-
ра се с виртуална хромоендоскопия или конвенцио-
нална хромоендоскопия, базирана на оцветяване на 
лигавицата чрез впръскване с багрила (1) Това дава 
възможност и за целенасочени (таргетни) биопсии и 
по-добро разпознаване на лошо видими ендоскопски 
промени.  Диагностичната стойност се увеличава, осо-
бено при провеждане и мониториране на ендоскопско 
лечение. Много други нови методи /допълнителни ус-
тройства/, вкл. електронни са обект на усилено проуч-
ване, но все още не са намерили широко приложение в 
рутинната клинична практика.

Показания и противопоказания

Най-важните показания за извършване на горна 
и долна ендоскопия с биопсия са следните:

– Потвърждаване или отхвърляне на заболяване на 
гастроинтестиналния тракт (ГИТ)   при клинич-
ни (симптоми и белези от физикалното изслед-
ване), лабораторни и други отклонения, както и 
данни от изобразителните изследвания
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– Контрол на еволюцията на заболяването или не-
говото лечение

– Скрининг и проследяване на неоплазми и према-
лигнени лезии

– Диагноза и лечение на кръвоизливи от ГИТ

– За извършване на други диагностични или те-
рапевтични процедури под ендоскопски кон-
трол.

Противопоказанията за горна и долна ендоскопия са:

1. Абсолютни

– Отказ на пациента

– Хемодинамично нестабилни, морибудни, кри-
тично болни пациенти (до корекция на състоя-
нието, ако е възможно)

– Документирана или съмнителна перфорация

– Перитонит

– Остър миокарден инфаркт или белодробен тром-
боемболизъм; дисекираща аневризма на аортата; 
скорошен мозъчен инсулт

Допълнителни при долна ендоскопия:

– Остър тежък дивертикулит

– Фулминантен улцерозен колит

– Скорошна (до 6-8 седмици) операция на дебело 
черво, таза или перинеум

– Бременност-трети триместър

2. Относителни

– Тежки психични нарушения, липса на сътрудни-
чество от страна на пациента (изисква се анесте-
зия)

– Коагулопатия - при сериозни промени в коагу-
лационния статус, тежка анемия; некоригирана 
антикоагулантна или антитромбоцитна терапия; 
тромбоцитопения с хеморагична диетеза; тежка 
неутропения

– Тежка дихателна или сърдечна недостатъчност 
(изисква се кардиологичен монитор, пулс-окси-
метрия, готовност за реанимация)

– Нестабилна стенокардия

– Допълнителни при горна ендоскопия:

– Голям дивертикул на Zenker!

– Тежка дисфагия без предварително рентгеново 
изследване

– Голяма аневризма на аортата

– Допълнителни при долна ендоскопия:

– Голяма херния

– Бременност (втори триместер)

– Голяма аортна или илиачна аневризма

– Изразена спленомегалия

– Недобро почистване на дебелото черво

– Масивно кървене от колона

– Противопоказания за ендоскопска полипектомия

Подготовка

Изисква се писмено информирано съгласие на паци-
ента преди извършване на ендоскопското изследва-
не; определена кръвна група; хематологични и  коагу-
лационни показатели, други лабораторни изследва-
ния; рентгенография на бял дроб и сърце;  ЕКГ, а при 
необходимост и ехография на коремни органи, рент-
генография, компютърна томография (КТ) и други из-
следвания. Извършва се оценка на общото състояние 
на болния и рисковите фактори, свързани с извърш-
ването на ендоскопските манипулации, напр.ритъмни 
и проводни нарушения, хипоксия, алергия и други. 
Оценяват се възможностите и рисковете за анестезия 
или аналгезия. Коригират се отклонените жизнено ва-
жни параметри и показатели (напр. анемия, хипогли-
кемия), придружаващи заболявания.

Изключително важна е оценката на риска от кървене 
при прием на лекарствени средства, свързани с пови-
шен риск за кръвоизливи като антитромбоцитни сред-
ства или антикоагуланти. Промяната на дозата, вида 
на медикамента или прекратяване на приема им се ба-
зира на риска от кървене, свързан с манипулацията  и 
този от тромбоза,  при спиране на антитромботичната 
или антикоагулантната терапия.

Ендоскопските процедури с нисък риск от кървене са: 
диагностичната гастринтестинална ендоскопия (гор-
на и долна) с или без вземане на биопсия, ЕРХП без 
сфинктеротомия,  диагностична ендоскопска  ехогра-
фия без биопсия или аспирация. По време на коло-
носкопия вероятността за откриване на полипи е меж-
ду 22% и 34% . Затова, всяка колоноскопия трябва да се 
приема за високорискова, тъй като може да се наложи 
ендоскопско отстраняване на полип. Високориско-
ви ендоскопски процедури са: колоноскопия с поли-
пектомия, ЕРХП със сфинктеректомия, поставяне на 
стент (хранопровод, дуоденум, дебело черво, билиа-
рен или панкреасен), ендоскопска мукозна резекция 
или субмукозна дисекция, дилатация на стриктури, 
лечение на варици, перкутанна гастро-/ентеростомия, 
ендоскопска ехография с тънкоиглена биопсия/аспи-
рация и много други.

Усложнения

Усложненията, свързани с гастроскопията са редки – 
0.2 %, а в случаите на спешна ендоскопия честотата на-
раства на 0.6%. Най-често се наблюдават кардио-пул-
монални усложнения (50%), перфорация, кръвоизлив, 
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обикновено при вземане на биопсичен материал и 
инфекции. По време на ендоскопията се наблюдават и 
разнообразни преходни ЕКГ промени. Почти липсва 
смъртност (до 0.06%). След горна ендоскопия може да 
се открият преходна бактериемия, болки в гърлото и 
субфебрилна температура.

Усложненията при ректоскопия се редки. Възможна 
е перфорация на червото, която налага хирургично 
лечение. При сигмоидоскопия или колоноскопия са 
възможни кръвоизлив (0,05%) или перфорация (0,2-
0,4%). Перфорация може да възникне и по време на 
подготовката за почистване на червото в слчаи с ди-
вертикулит. Бактериемия  се установява до 4% от слу-
чаите. Леталитет е 0,02 – 0,15%.

Повечето усложнения се изявяват и диагностицират 
по време на манипулацията или в близките 1-2 часа 
след нея, но могат да се установят и 1-2 дни след нея . 
Изключително рядко се среща късен кръвоизлив – до 
10 - 14 ден от манипулацията.

Най-големи ограничения и затруднения се уста-
новяват за извършване на тотална колоноскопия. 
Компютърната томографска колонография (КТ-ко-
лонография) или капсулната ендоскопия на колона  
могат да бъдат алтернатива на колоноскопията за ди-
агностика на колоректална неоплазма при следните 
случаи: 1) непълна клоноскоопия (КТ-колонография 
или капсулната ендоскопия ,  за предпочитане същи-
ят или на следващия ден); 2) противопоказания за 
колоноскопия или невъзможност за извършването й 
(КТ-колонография - за пациенти с алармиращи симп-
томи); 3) алтернатива до извършване на колоноскопия 
за пациенти без алармиращи симптоми (КТ-колоно-
графия, но може и капсулната ендоскопия); 4). скри-
нинг на колоректален карцином (КТ-колонография)

Диагноза

Ендоскопското изследване осигурява коректна оцен-
ка на промените по повърхността на лигавицата на 
ГИТ. Диагностичните критерии  на най-честите, ен-
доскопски видими изменения по лигавицата на ГИТ 
се определят на базата на задължителната минимал-
на стандартна терминология в гастроинтестиналната 
ендоскопия (3), (фиг. 1 и 2.). За ендоскопска характе-
ристика на суперфициалните гастроинтестинални 
неоплазми се използва  Парижката  класификация  
(фиг. 3), (4). Най-общо ендоскопската  характеристика 
при напреднал рак включва: 1) Полипоиден тип - по-
липоидна маса с неправилна форма и повърхност, с 
кръвоизливи и улцерации по повърхността; 2) Язве-
на форма - неравна, неправилна язвена ниша, неравна 
основа с некротична тъкан, прекъснати или непра-
вилно подредени лигавични гънки, промени в цвета 
на лигавицата, прекъсване на перисталтичната вълна 
в областта на язвата, променена околна тъкан по вид 
и цвят. Трудно е разграничаването между карцином, 
малигнен лимфом или друг тумор.; 3) Инфилтративен 
тип - ригидна стена и промяна на лигавицата, непра-
вилен релеф и неправилни лигавични гънки.

При лимфом се наблюдават груби лигавични гънки, 
ригидна инфилтрирана лигавица, възловидна  поли-
поидна повърхност или множествени ерозии и язви.

Гастроинтестиналните стромални тумори са предим-
но единични, рядко – множествени.

Характеризират се с екзофитен растеж (към лумена). 
Те са гладки, добре отграничени от околните тъкани 
със псевдокапсула. Невроендокринните тумори нямат 
специфични ендоскопски промени, но суспектни за 
гастрином - Zollinger-Ellison синдром са множестве-
ни язви на горния ГИТ или пептична/и язва/и на не-
обичайна локализациа (напр. постбулбарно), белези 
на хроничен атрофичен гастрит, увеличени стомашни 
или дуоденални гънки.

ІІ. ТЪНКОЧРЕВНА ЕНДОСКОПИЯ – ЕНТЕРО-
СКОПИЯ

Ендоскопският оглед на тънкото черво се осъществява 
през устата чрез специални ендоскопи – ентероскопи 
или чрез капсулна ендоскопия.

С развитието на ендоскопските методи през послед-
ните години, ентероскопията  стана приложима в 
клиничната практика. Тънкото черно е най-отдалече-
ната част от устата и ануса (дълъг път). Голямата му  
подвижност (нефиксирано с изкл. на мезентериума) и 
дължина (до 6 m при разтягане) създават допълнител-
ни затруднения - трудно придвижване на ендоскопите.

Най-честите индикации за извършване на ентероско-
пия са: неясно кървене, окултно кървене или анемия 
с предполагаем произход от тънкото черво (горната 
и долна ендоскопия не са доказали причината), съм-
нение за премалигнени и малигнени заболявания, по-
липи (ФАП, Peutz-Jeghers, особено рецидиви), съдови 
промени, ангиодисплазия, стриктури и хронични за-
болявания на червото, промени от рентгеновото или 
други изобразителни изследвания, неясна хронична 
диария или коремна болка (5,6).

Огледът на тънкото черно се извършват чрез разли-
чен тип ентероскопи. Бутащият тип (Push) -ентеро-
скопия визуализира проксималната част на тънкото 
черво (йеюнум), но не  -  дисталните части. Възможно 
е извършването на биопсии и ендоскопско лечение на 
лезии в йеюнума. В последните години, ентероскопия-
та с помощта на устройство (устройството-асистирана 
ентероскопия) до голяма степен замени Push - ентеро-
скопията, позволяваща диагностични и терапевтични 
процедури по цялата дължина на тънкото черво (дъл-
бока ентероскопия), (5). Устройството-асистираната 
ентероскопия е общ термин за изследване на тънкото 
черва чрез асистирана прогресия, т.е. с използване на  
балон, тръба или друго укрепващо устройство. Двойно 
балонната и еднобалонна ентероскопия, както и дру-
гите  методи от тази група ентероскопия са трудоемки 
и по-инвазивни, но позволяват оглед с възможност за 
вземане на проби от тъкани и ендоскопско лечение по 
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цялата дължина на тънкото черво. С последната гене-
рация ендоскопи се извършва т.н. моторизирана спи-
рална ентероскопия. Осигурява се висока резолюция 
на образа и подобрена възможност за въвеждане чрез 
допълнителна тръба, бързо навлизане в дълбочината 
на ГИТ чрез нагъване на тънкото черво върху ентеро-
скопа с помощта на спирален сегмент. Това се пости-
га чрез интегриран мотор, който завърта покривната 
тръба. Тя е снабдена с меки спираловидни перки, кои-
то внимателно следват лигавицата. Скъсява се време-
то за изследване благодарение на лесната настройка 
и начин на работа. Показва висока ефикасност като 
диагностично и терапевтично средство. Диагностич-
ните и терапевтичните възможности на съвремен-
ната ентероскопия покриват целия набор от широко 
използвани интервенции при горна и долна ендоско-
пия. Въпреки съществените подобрения в областта 
на директната ентероскопия, дори в наши дни дълбок 
ендоскопски достъп по протежение на тънкото черво 
с всички налични методи все още е сложна процеду-
ра, отнемаща време и изискваща големи ендоскопски 
умения. Ентероскопията се прилага и по време на ла-
пароскопски процедури или отворена хирургия.

От особено диагностично значение е видеокапсулна-
та или капсулна ендоскопия. Съществуват модели за 
оглед на хранопровода, тънкото черво или колона. 
Най-широко приложение намира ентероскопията. Ос-
таналите методи все още не са напълно утвърдени в 
клиничната практика.

Капсулната ентероскопия е метод на ендолуменно 
изследване на тънкото черво с помощта на безжичен 
еднократен  ендоскоп с форма на капсула (капсулен ен-
доскоп). Поглъща се орално с малко количество вода. 
Задвижва се от моториката на червото.  Предава видео 
изображения в реално време (безжично) към запис-
ващото устройство (рекордер), прикрепено с колан на 
корема (сензорна система със записващо устройство 
за данни). След като целият запис е завършен, рекор-
дерът се отстранява от пациента и изображенията се 
изтеглят в персонален компютър със софтуер за пре-
глед и интерпретация.

Навлизането на капсулната ендоскопия в клинична-
та практика доведе до съществена промяна в диаг-
ностичния подход. При пациенти с предполагаеми 
заболявания на тънките черва, особено при неясна 
причина за загуба на кръв, първо средство на избор 
е капсулната ентероскопия (6).  Дълбоката директна 
ентероскопска процедура се извършва за диагностич-
но потвърждение, биопсия или ендоскопско лечение. 
Въпреки това най-точен е индивидуалнияг подход при 
избор на най-подходящия за съответен пациент метод 
- капсулна (диагностичен) или дълбока ентероскопия 
с помощта на устройство (диагностично-терапевти-
чен метод), напр. с възможности за полипектомия, 
аблация на кървяща лезия като ангиодисплазия. Кап-

сулната ентероскопия е противопоказана при обстру-
ктивни симптоми или известна стеноза,както и при 
предшестваща резекция на тънкото черво.

Ентероскопия с помощта на устройство е за предпо-
читане пред капсулната при съмнение за тумор / суб-
мукозната маса на тънкото черво от образно изслез-
ване или капсулна ендоскопия (5). Извършва се и при  
непълна капсулна ентероскопия; за проследяване на 
лекувани тумори на тънкото черво, наследствени по-
липозни синдроми, фамилна аденоматозна полипоза 
- за идентифициране на полипи в останалата част на 
тънките черва; при синдром на Peutz – Jeghers  - ен-
тероскопия с навременна полипектомия на големи 
полипи (> 10–15 mm).

Усложненията, свързани с директна ентероскопия, 
включват усложненията, общи за всички ендоскопски 
процедури, включително свързани със седация неже-
лани събития, инфекция и аспирационна пневмония. 
Най-често се докладва за болката в корема (2-20% 
от процедурите). Използването на въглероден диок-
сид (CO2) вместо въздух за инсуфлация по време на 
процедурата, намалява спазмите след нея. Възможен 
е субилеус или илеус. Някои усложнения  се срещат 
по-често (0,2%) след двойнобалонна ентероскопия, 
включват остър панкреатит, стомашно-чревен кръво-
излив и перфорация Рискът от перфорация е повишен 
при пациенти с променена хирургична анатомия.

III. EНДОСКОПСКА СОНОГРАФИЯ

Eндоскопската сонография (ЕС), наричана още ехо-
ендоскопия, ендоскопски ултразвук или ендоскопска 
ехография (endoscopic ultrasound – EUS) е изследване, 
което съчетава ендоскопското изображение с ултраз-
вукови образи с висока разделителна способност в ре-
ално време с цел оценка на стената на ГИТ, околните 
тъкани и лезии. Извършва се с гъвкав ендоскоп с малка 
ултразвукова сонда и камера на върха. Допълнително-
то оборудване зависи от индикациите. Дава възмож-
ност за насочено вземане на материал за изследване от 
течни колекции, тънкоиглена аспирационна биопсия 
за цитология и биопсия за тъканна диагностика (ди-
агностична ЕС), както и за извършване на множество 
терапевтични процедури под ЕС контрол (терапевтич-
на ЕС). Използва се още и за напътстване на минимал-
но инвазивни хирургични процедури. EС може да се 
осъществи чрез радиално или линейно изображение. 
Последното  позволява ориентация на иглите, използ-
вани за диагностичните или терапевтични процедури. 
Комбинира се с Доплер за оценка на съдовете и анги-
отерапия. Контрастно усилената хармонична ЕС оси-
гурява по-добра визуализация на микроциркулацията 
и паренхимната перфузия и по-точно разграничаване 
на малигнено от немалигнено  заболяване. EС еласто-
графията е обещаваща техника, която също може да 
подобри разликата на доброкачествени от злокачест-
вени лезии, напр. на панкреаса. Анализ на молекуля-
рен маркер  / ДНК анализ на проби, получени под EС 
контрол може да помогне за диагностицирането на 
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неоплазми, особено при кистите на панкреаса. Висо-
кочестотната радиална EC създава изображение на 
лигавичната стена, включващо девет отделни слоя, от-
личаващи се по тяхната ехогенност. Чрез внимателно 
изследване на дълбочината на проникване на лезиите 
в лигавичните и субмукозните слоеве може да се опре-
дели рискът от метастази в лимфните възли.

ЕС е отдавна утвърден метод с доказана диагностична 
и терапевтична стойност и добра поносимост. Непре-
къснато се развива и усъвършенства, и придобива все 
по-голямо значение за рутинната клинична практика. 
Показанията за ЕС са много широки и продължават 
да се разширяват и утвърждават (7,8).  Днес ЕС проме-
ни диагностиката и поведението при неоплазмите на 
жлъчните пътища и панкреаса (8).

Диагностичните възможности на ЕС се простират 
върху хранопровод, стомах, дуоденум, ректум и окол-
ните тъкани и органи.  Включва: оценка / диагноза на  
огнищна лезия (характеристика, големина, очертания 
и топография); промени в стената на ГИТ или съседни 
структури (напр.субмукозна маса, задебелена стена, 
външна компресия), както и на панкреаса, хепатоби-
лиарна система, медиастинална и ретроперитонална 
маса, лимфни възли с неясна етиология. Възможно 
е и локално стадиране на неоплазми  (дълбочина на 
туморна инвазия, локорегионални метастази, съдова 
инвазия). Морфологична диагноза под ЕС контрол 
чрез тънкоиглена аспирация (EUS-FNA) или биопсия 
с Trucut (EUS-TCB) или core (EUS-CNB) игли, осигуря-
ва цитологично, хистологично, имунохистохимично и 
генетично изследване и анализ. Понастоящем биопси-
ята под ЕС контрол е неразделна част от диагностич-
ния алгоритъм

Показания и противопоказания

Показания

Диференциране между доброкачествени и злокачест-
вени лезии

Оценка и стадиране на неоплазми , вкл. преди тера-
певтична ЕМР, ЕСД или аблация

Цитологично/хистологично  доказване на злокачест-
вено заболяване преди лечение

Терапевтични процедури

ЕС не е показана

Не предстои лечение

Разпространен тумор, освен при нужда от хистоло-
гична диагноза преди лечение Некоригируема хемора-
гична диатеза

Неясно видима лезия

Кръвоносен съд по пътя на иглата

Клинично приложение и препоръки

Общи положения

Малкият обем на материала при тънкоиглената аспи-
рационна биопсия изисква  стандартно изработване на 
т.н. “клетъчен блок” и оцветяване с hematoxylin- eosin. 
За гарантиране на адекватен материал, получен от 
процедурата помага незабавната цитологична оценка 
на място, Осигурява обратна връзка за съдържанието 
и качеството на материала – повишава ефективността 
на манипулацията за адекватна диагноза. Допълни-
телно имунохистохимично изследване за идентифи-
циране на цитоплазмена или ядрена диференциация, 
имунопероксидаза  –за идентифициране на типа на ту-
мора са от значение за определяне на прогнозтаа или 
лечението

ГИТ

EС може да се използва за доказване на доброкачестве-
ни тумори, включително субмукозни езофагогастрал-
ни тумори. Аспирация и биопсия под контрола на EС 
може да подпомогне цито-/хистологичната диагноза 
на езофагогастриални солидни субепителни лезии. ЕС 
се използва рутинно за диагнозата и стадирането на 
злокачествени тумори на хранопровода. Процедурата 
може да не е технически осъществима при високосте-
пенна злокачествена стриктура на хранопровода, ко-
гато ехоендоскопът не може да проникне. Оценката 
и биопсията, под EС контрол са особено полезни за 
диагностицирането на linitis plastic. Задебеляването 
на по-дълбоки слоеве на стомашната стена затруднява 
диагностицирането чрез ендоскопски биопсии от по-
върхностна лигавица.

Субепителни лезии

Извършването на ендоскопска биопсия е първа диаг-
ностична процедура. Ако това не осигури хистологич-
на диагноза се препоръчва биопсия под ЕС контрол 
при следните ситуации:безсимптомна хипоехогенна 
субепителна лезия ≥ 2 cm от стомаха или гастроезофа-
геалната връзка; за таргетна терапия на предполагаем 
стромален тумор;  подозрение за карцином, невроен-
докринен тумор, лимфом или интрамурална метас-
таза. Допълнителните индикации за биопсия под ЕС 
контрол при субепителни лезии са: симптоми, налага-
щи резекция; малка (<2 cm) лезия, разположена в хра-
нопровода или стомах; EС белези за липом или дубли-
раща киста; пациент, неподходящ за лечение.

Според местния опит и наличните ендоскопски техни-
ки за получаване на тъканна диагноза от субепителни-
те лезии, те могат да бъдат разглеждани като алтерна-
тива на EС за вземането на тъканни проби.

Не се препоръчват биопсии от езофагеални субепи-
телни кисти. Броят на митозите и изследванията за 
Ki67, определени върху проби, придобити под EС кон-
трол от стромални тумори, да не се използват като до-
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казателство за нисък малигнен потенциал на тумора.

Дифузно задебеляване на стените на хранопровода / 
стомаха / ректума

След неуспех на стандартните ендоскопски методи за 
биопсия, се предлага биопсия, ръководена от EС. При 
съмнение за лимфом на ГИТ трябва да се направи по-
точна цитометрия.

Рак на хранопровода, стомаха и ректума

За рак на хранопровода се препоръчват биопсии 
под ЕС контрол за оценка на регионалните лимф-
ни възли при аденокарцином T1 (и в зависимост 
от местната политика на лечение, T2) и на лезии, 
подозрителни за метастази, като отдалечени лимф-
ни възли, лезии на черния дроб и съмнение за пе-
ритонеална карциноматоза. За повторна оценка на 
лимфни възли и за предсказване на пълен хисто-
морфологичен отговор след неоадювантна терапия 
се препоръчва интегриран FDG-PET-CT, евентуал-
но ЕС, а вземането на проби под ЕС контрол - само 
при подозрителна находка. Повечето лимфни възли 
са по-малки от 6 mm, което прави директната визуа-
лизация предизвикателна с настоящите техники за 
изобразяване. Фалшиво положителните образи при 
ЕС се приписват на перитуморно възпаление, докато 
фалшиво отрицателните резултати за стадиране, чес-
то се дължат на микроскопското разпространение на 
тумора, което не се открива от EС. Микрометастазите 
в лимфните възли на ранните тумори на хранопровода 
не са редки. а Въпреки тези ограничения, ЕС с послед-
ваща EMР и хистологичен анализ на отстранената тъ-
кан, остава стандартът за ранно стадиране на рак на 
хранопровода.

При аденокарцином на стомаха се препоръчва се да 
се вземат биопсични проби под ЕС контрол от ло-
калните и от отдалечените лимфни възли, ако това 
може да повлияе на решенията за лечение. Трябва 
да се има предвид и при други лезии, за които се 
предполага, че са отдалечени метастази.

При рак на ректума се предлага вземане на тъкан-
ни проби под ЕС контрол от локалните лимфни въ-
зли. При анамнеза за рак на ректума -  проби и от 
периректални маси, ако това е важно за лечението.

Панкреас

Панкреасна солидна маса

Биопсия под  ЕС контрол е първо средство на избор, 
когато се изисква хистологична диагноза. Като ал-
тернатива -  перкутанното вземане на проби може 
да се има предвид при метастатично заболяване. В 
случай на отрицателни или неубедителни резултати 
и висока степен на съмнение за неопластично забо-
ляване се препоръчва повторна оценка на хистоло-
гичния материал, повтарна биопсия под ЕС контрол 
или операция. При пациенти с хроничен панкреа-
тит, свързан с панкреасна маса, резултатите от про-
бите, взети под ЕС контрол, които не потвърждават 

рака, трябва да се тълкуват с повишено внимание. 
Настоящите проучвания показват, че EС има чувстви-
телност от 90% до 95% за откриване на неоплазми на 
панкреаса с размери 2 до 3 cm. EС е допълващо изслед-
ване на КТ и  ЯМР в диагнозата на аденокарцинома 
на панкреаса, ако резултатите от КT или ЯМР са двус-
мислени. EС в комбинация на тъканна биопсия с аспи-
рационна биопсия подобрява диагностичната точност 
при солидни панкреатични маси. EС еластографията 
от друга страна, подпомага диагностицирането на не-
опластично заболяване при лица с хроничен панкреа-
тит. ЕС притежава и допълнителна възможност за от-
криване на метастази в далечни л.в., перитонеум и че-
рен роб, неустановими с други изобразителни методи

Панкреасна кистична лезия (новообразувание)

Диференциацията на премалигнените муцинозни 
кисти от доброкачествени немуцинозни кисти от 
ЕС чрез иглена аспирация на течност се превърна 
в ценен метод, осигуряващ висококачествени изо-
бражения на кистата и проби за анализ на течност-
та, водещи до повишена диагностична точност. 
Аспирираната течност се изпраща за биохимичен 
анализ и цитологично изследване, ако прецизната 
диагноза може да промени терапевтичното пове-
дение. Изключение правят лезиите с диаметър ≤ 10 
mm, без висок риск. Ако обемът на аспирата е ма-
лък, като първи анализ се определя нивото на кар-
циноембрионния антиген (CEA). Четковата биопсия 
от стената има висока диагностична стойност, но е 
свързана с чести усложнения. Директната пункция 
на стената и/или изследването на мутация на KiRAS 
може да бъдат полезна при добре подбрани случаи, 
например ако аспиратът е твърде оскъден за опре-
деляне на концентрацията на CEA. Допълнително 
може да се изследва и глюкоза, амилаза и муцин, но те 
имат много по-малка стойност и не се препоръчват ру-
тинно. Перипроцедурното приложение на антибиотик 
намалява риска от инфекция.

Жлъчни пътища

Билиарни стриктури, вкл. холангиокарцином

Обструктивна жълтеница може да е резултат от до-
брокачествени и злокачествени заболявания (холанги-
окарцином, карцином на жлъчния мехур, панкреасни 
неоплазми, ампуларен карцином, метастази, компре-
сия от метастатични лимфни възли върху жлъчните 
пътища и хепатоцелуларен карцином). Близостта на 
стомаха и дванадесетопръстника до екстрахепатал-
ната жлъчна система прави ЕС полезен метод за изо-
бразяване на билиарната анатомия. Биопсията под EС 
контрол при съмнение за злокачествена билиарна 
стриктура, подобрява диагностичните възможнос-
ти. Тя е алтернатива или комбинация с вътрелумен-
ната билиарни биопсии. Може да се съчетае и с би-
опсия на околните лимфни възли.

ЕС е алтернатива на ЕРХП –дренажните процеду-
ри при хирургично  променена анатомия, както и при 
туморна инфилтрация на bulbus duodeni. ЕС холанги-
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опанкреатография при невъзможност за  EРХП изис-
ква високо ниво на техническа компетентност. Може 
да причини усложнения като перфорация и изтичане 
на жлъчка. Пробите за анализ на течности повишават 
диагностичната точност. Перипроцедурно се прилагат 
антибиотици за да се сведе до минимум риска от ин-
фекция от аспирацията с игла.

Няма достатъчно доказателства, за да се препоръча 
или  отхвърли EС-ръководено вземане на тъканни 
проби за диагностика на ампуларните лезии.

Медиастинална и коремна лимфаденопатия с не-
известен произход

Лезии в задния и долен медиастинум, и коремни /
ретроперитонеални са особено подходящи за EС-ръ-
ководена аспирация и биопсия за хистологична диа-
гноза, като по този начин се избягват по-инвазивни 
процедури. За лимфаденопатия с неизвестен про-
изход се препоръчва извършването на EС или ал-
тернативно ендо-бронхиално ултразвуково кон-
тролирано вземане на проби, ако патологичният 
резултат има значение за решенията за пациента 
и липсва лесно достъпна повърхностна лимфаде-
нопатия. ЕС с цитология/биопсия са полезни и при 
пери-чревни и пери-езофагеални лимфни възли. Ос-
вен осигуряване на адекватна тъкан за диагноза при 
лимфопролиферативни процеси и тумори, EС е много 
полезна при непанкреасна ретроперитонеална маса 
като надбъбречна жлеза, метастази, лейомиосарком, 
параганглиом и лимфангиом.

Черен дроб

В случай на огнищни чернодробни лезии, подозрител-
ни за метастази, биопсии под EС контрол се препо-
ръчват, ако хистологичният резултат е от значение за 
поведението при пациента, и ако лезията е недостъпна 
(не се открива при стандартното изследване) или ма-
териалът от перкутанни биопсии, многократно дава 
неубедителен резултат.

Терапевтични възможности на ЕС

Широк терапевтичен канал и Doppler, real-time визуа-
лизиране на иглата,  позволява едноактно диагноза и 
лечение.

ЕС при ЕМР и ЕСР осигурява по-добро локално ста-
диране, важно за радикалното ендоскопско лечение..

Директен билиарен дренаж чрез протезиране под 
ЕС конрол осигурява билиарна декомпресия при 
обструкция от неоперабилен тумор и невъзможност 
за ЕРХП, напр. стомашен байпас (Roux-en-Y анасто-
моца). Успехът достига от 75% до 100% (средно око-
ло 90%), но макар и рядко със сериозни усложнения: 
перфорация, перитонит и кървене, изискващи хирур-
гия.  Техническите подходи са три - транспапиларен 
дренаж (rendezvous),  холедоходуоденостомия  чрез 
фистула и хепатикогастростомия. Създава се фисту-
ла с поставяне на метален стент. При трансгастрално 
протезиране може да се наблюдава разместване на 

стента,  а при трансдуоденален подход – излив. Други 
възможни усложнения са билиарен перитонит и пнев-
моперитонеум. При сравняване на ЕРХП с ЕС проте-
зиране с метални стентове няма разлика по отношение 
на ефективността (94%), при еднаква честота на ранни 
усложнения (9%). Билиарният дренаж  чрез ЕС-хепа-
тикогастростомия или холедоходуоденостомия са със 
сходни резултати. Хепатикогастростомия с последващ 
трансгастрален билиарен достъп може да бъде алтер-
натива на ЕРХП, проведено чрез балонната ентероско-
пия (след хирургия).

Таргетно въвеждане на медикамент  или друго веще-
ство в лезия/орган, напр. абсолютен алкохол (аблация 
на муцинозна киста) или склерозиращо вещество; 
блокада или невролиза на plexus celiacus.  Ицвършва се 
и радиофреквентна аблация под ЕС контрол.  Подхо-
дящи за аблация са кистични панкреасни неоплазми, 
малки невроендокринни тумори, напр. инсулином, 
първични неоплазми на черния дроб, чернодробни и 
надбъбречни метастази, ГИСТ, лимфни възли.

Усложнения

Множество мултицентрични проучвания показват, че 
усложненията от ЕС с тънкоиглена аспирация са отно-
сително редки ( 0.98%). Панкреатит и болка след про-
цедурата са по-чести.  Значими  усложнения като пер-
форация, инфекция и/или хеморагия са изключително 
редки. За разлика от това при аспириране на кисти, 
инфекция възниква  до 15%. Препоръчва се профи-
лактично приложение на антибиотици. Посяването 
на клетки по пътя на иглата е изключително рядко, но 
може да влоши прогнозата на пациента. Използването 
на цветен Doppler-ЕС намалява риска от усложнения, 
особено съдово увреждане.

IV. ЕНДОСКОПСКАТА РЕТРОГРАДНА ХОЛАН-
ГИО-ПАНКЕАРОГРАФИЯ 

Ендоскопската ретроградна холангио-панкеарогра-
фия (ЕРХП) е комбиниранендоскопски и рентгено-
логичен метод за изобразяване на жлъчнитепътища 
(холангиография) и панкреасната каналчеста систе-
ма, самостоятелно или едновременно. Извършва се с 
дуоденоскоп със странична оптика, който осигурява 
по -добър оглед на papilla Vateri, съответно улесня-
ва канюлирането й. След канюлирането на papilla 
Vateri и sphincter Oddi с или без извършване на па-
пило-сфинктеротомия или балонна дилатация, се 
въвежда контрастната материя. ЕРХП е инвазивна 
манипулация, свързана с риск за усложнения, някои 
от които сериозни и животозастрашаващи. Това е ос-
новната причина за ограничаване на приложението й 
за диагностични цели.

През последните години, неинвазивните методи за 
изобразяване на жлъчните пътища стават средство на 
първи избор за диагноза при екстрахепатална холеста-
за и заболявания на жлъчната и панкреасна каналчес-
та система. Така магнитнорезонансната холангиогра-
фия измести  ЕРХП. ЕРХП все още се приема за „златен 
стандарт”, въпреки, че индикациите й са изключително 
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стеснени. Относно диагноза на причината и локализа-
цията, чувствителността е 89-98%, а специфичността 
-  89-100%. ЕРХПГ осигурява по-добро изобразяване 
на дисталните промени  на жлъчните пътища, а маг-
нитният резонанс – на проксималните. Ендоскопска-
та сонография допълва контрастните изследвания на 
билиарния тракт и панкреаса. Може да визуализира 
малки лезии, особено около папилата и малки камъни 
(под 4 mm), например при рецидивиращ панкреатит. 
Осигурява достъп за лечебни процедури или тънко-
иглена аспирационна биопсия. Оценява стадий на ло-
кално разпространение при туморен процес.

Показания

Основната индикация за ЕРХП днес е извършването 
на свързаните с нея ендоскопски терапевтични про-
цедури. Дианостична ЕРХП е показана при недос-
татъчно изяснени случаи от другите изобразителни 
изследвания

ЕРХП  е първо средство на избор за извършване на 
терапeвтични процедури на sphincter Oddi, жлъчните 
пътища и панкреаса. Показана е при екстрахепатална 
холестаза от предхождащите изобразителни изслед-
вания у лица, претърпели холецистектомия (особено 
лапароскопска); при съмнение за холедохолитиаза с 
или без усложнения; съмнение за стеноза на sphincter 
Oddi ; съмнение за доброкачествени и злокачествени 
стриктури на екстрахепаталните жлъчни пътища или 
обструкция на холедоха от процеси, ангажиращи гла-
вата на панкреаса и други заболявани на жлъчните 
пътища или панкреаса, при които ЕРХП базираните 
терапевтични процедури са показани.

Най-важните ЕРХП- базирани терапевтични ендос-
копски процедури на sphincter Oddi , жлъчните пъти-
ща и панкреаса  в областта на онкологията включват:

– Ендоскопска сфинктеротомия (класическа и не-
класическа) или балонна дилатация на sphincter 
Oddi

– Ендоскопско протезирне (поставяне на стент) с 
или без предварителна ендоскопска балонна ди-
латация и/или ендоскопска сфинктеротомия при 
злокачествени стрикури на жлъчните пътища 
(ductus choledochus, ductus hepaticus communis, 
dexter или simister) или общия панкреасен ка-
нал; притискане на жлъчните пътища от проце-
си, разположени в главата на панкреаса (тумори, 
кистични неоплазми) или лимфни възли

– Жлъчен или панкресен вътрешен или външен 
дренаж

– Комбинирани процедури (напр. Двойно протези-
ране – билиарно, на холедоха и панкреасния,  ка-
нал, жлъчно и стомашноили дуоденално, и други.

Противопоказания

EРХП е противопоказана, когато липсват доказа-
телства за жлъчно или панкреасно заболяване и 

когато са налични (възможни) по-безопасни диаг-
ностични методи.

Най-важните предимства на ЕРХП-базираната диа-
гноза са:

– Комбинира се с терапевтични манипулации

– Най-добрият метод за диагноза на ампуларните 
тумори

– Възможност за изследване на жлъчен и панкреа-
сен сок (биохимично и цитологично)

– И звършване на четкова биопсия с последващо 
цитологично изследване или биопсия с хистоло-
гия от papilla Vateri и sphincter Oddi

– Перорална транспапиларна ендоскопска холан-
гиоскопия (майка-бебе) за диференциране на до-
брокачествени от злокачествени стриктури /ту-
мори. Директната трансназална холангиоскопия 
с много тънък ендоскоп с балон за фиксиране и с 
високо-резолюционен образ дава възможност за 
извършване на терапeвтични манипулации под 
контрола на окото. „SpyGlass“ (директна визуали-
зираща система за холангиоскопия)  и „SpyBite“ 
биопсии. Последните има висока диагностична 
стойностз отдиференциране на доброкачестве-
ните от злокачествени стриктури и лигавични 
лезии.

Недостатъците на метода са:

– Труден или невъзможен достъп при някои ди-
вертикули, стеноза, постхирургични анатомични 
промени, анатомични варианти и аномалии

– Пълно запушване - “ампутационен” образ

– По-лошо изобразяване на дисталните разклоне-
ния на жлъчните пътища и панкреаса

– Трудности в отдиференцирането на доброкачест-
вена от злокачествена стриктура/обструкция, 
както и за за хистологично/цитологично верифи-
циране

– Усложнения, особено, сериозните и животоза-
страшаващите усложнения

Необходимостта от ЕРХП трябва да се оценява вни-
манелно и дори да се избягва, особено при деца и бре-
менни жени, при малка вероятност за къмъни или 
стриктури, както и при липса на други белези за жлъч-
но заболяване (9). Ефективността и безопасността на 
ЕРХП зависи от опита на ендоскописта и от правилна-
та оценка на ползите и рисковете от манипулацията. 
Изисква се колкото е възможно по-малка експозиция 
на радиация.

Усложнения, свързани с EРХП

Честотата на усложненията и смъртността, свързани 
с ЕРХП са представени на таблица 1 (10). Усложнени-
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ята включват: остър панкреатит (5 %). Макар и ред-
ки, тежките усложнения продължават да застрашават 
живота на болните . Невъзможността за дрениране 
на контрастната материя или жлъчката/ панкреасния 
сок, както и изпълване на панкреасни кисти с невъз-
можност за дрениране повишава вероятността за ус-
ложнения и смъртност.

Европейското дружество по гастроинтестинална ен-
доскопия (ESGE), определя висок риск за сериозни ус-
ложжнения при наличие на следните рисковите фак-
тори (10):

• Висок риск за пост-ЕРХП панкреатит: наличие на 1 
сигурен или 2 вероятни рискови фактора от страна 
на болния или свързани с  процедурата (табл.2)

• Висок риск за пост-ЕРХП  кървене: прием на ан-
тикоагуланти, тромбоцити < 50 000/mm3, чернод-
робна цироза, диализа за ХБН, интрапроцедурно 
кървене или малък опит на ендоскописта; неуспеш-
но канюлиране с precut  сфинктеротомия

• Висок риск за пост-ЕРХП  холангит: непълен  били-
арен дренаж, вкл. хилусна обструкция и първичен 
склерозиращ холангит или проведена холангио-
скопия,, анамнеза за ЕРХП, възраст над 60 г.

• Висок риск за пост-ЕРХП перфорация: пост-хи-
рургични анатомични промени, наличие на папи-
ларна лезия; сфинктеротомия, дилатация на били-
арна стриктура, дилатиран холедох, дисфункция на 
сфинктер Оди или precut сфинктеротомия

Рецидив на  камъни се обсъжда при рецидив на симп-
томите след екстракция на камъни от холедоха. Пре-
поръчва се повторна консултация, особено при бо-
лните, при които са налице данни за рецидивираща 
холедохолитиаза.

Профилактика на усложненията (10):

1. Рутинното ректално приложение на 100 mg дикло-
фенак или индометацин непосредствено преди ЕРХП 
се препоръчва при всички болни, които нямат проти-
вопоказания за НСПВС

2. Профилактично стентиране на панкреаса при из-
брани пациенти с висок риск от пост-ERCP панкреа-
тит (продължителни манипулации в областта на папи-
лата, многократно канюлиране и оцветяване на пан-
креасния канал,лоша видимост на панкреасния канал)

3. Вместо рутинна ендоскопска билиарна сфинкте-
ротомия преди поставянето на единичен пластмасов 
стент при билиарна обструкция  -  да се постави не-
покрит /частично покрит саморазширяващ се метален 
стент при билиарна обструкция

4. Да не се използва рутинната антибиотична профи-
лактика преди ЕРХП

5. тя да се прилага само в случай на очакван непълен 
дренаж на жлъчката, при  тежко имунокомпромети-
ран пациент и при извършване на холангиоскопия.

Лечение на усложненията (10)

6. Тестове за коагулация не се изискват рутинно преди 
EРХП за пациенти, които не са на антикоагуланти и не 
са със жълтеница

7. Поставяне на „Спасителен“панкреасен стент при 
пост-EРХП панкреатит

8. Временно поставяне на билиарен частично покрит 
саморазширяващ се метален стент при кървене след 
сфинктеротомия, рефрактерно на стандартно лечение.

9. Да се оценят пациентите с пост-EРХП холангит чрез 
абдоминална ехография или КТ и, при липса на подо-
брение от медикаментознатаа терапия,- да се обмисли 
повторно EРХП и да се вземе жлъчна проба за микро-
биологично изследване по време на повторното EРХП

V. ЕНДОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НОВО-
ОБРАЗУВАНИЯ /ЛЕЗИИ НА ЛИГАВИЦАТА НА ГИТ

Най-важните диагностично-терапевтични процеду-
ри, свързани с ендоскопското изследване на ГИТ са  
ендоскопската полипектовия, ЕМР или ЕСД и дес-
трукцията (аблация).

Ендоскопска полипектомия

Показанията за тази манипулация са аденоматозен или 
неаденоматозен полип или плосък аденом, най-често 
на дебелото черво, фамилна полипоза и Синдром на 
Peutz Jeghers с кървене от полип.

Щипкова полипектомия се извършва при полип на 
краче или широка основа с размери под 1 cm (фиг. 4). 
Бримковата полипектомия е класическо средство за 
отстраняване на аденоми и неаденоматозни полипи на 
краче или на широка основа (фиг. 5). Полипектомията 
с примка може да бъде извършена и след субмукозно 
инжектиране на течност (фиг. 6) . Отстраненият по-
лип/аденом задължително се изпраща за хистомор-
фологично изследване за диагностициране на аденом 
или полип-карцином. Ендоскопската полипектомия 
се приема за диагностична, когато хистологичното 
изследване установи инвазивен карцином - малиг-
низация в крачето или резекционната линия, ниско-
диференциран карцином или аденом със синхронен 
карцином.

Допълнителни методи са ЕМР или ЕСД , която се 
използва при плоски или леко надигнати аденоми на 
широка основа с големина под 2 cm.(фиг. 7). Декструк-
ция (разрушаване) на аденоми или полипи на широ-
ка основа, късливи и кървящи, най-често се извършва 
чрез коагулация. Манипулацията се прилага само след 
извършване на биопсия/и за хистологично изследване.

Макроскопската характеристика на лезията, включи-
телно местоположение, размер в милиметри и морфо-
логия предоставя информация за улесняване на хисто-
логичната диагноза, прогнозирането и изготвяне оп-
тимална стратегия за лечение. За аденоматозни лезии 
без краче (Paris 0-II и 0-Is) с големина 10 mm, морфо-
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логията на повърхността също трябва да бъде описа-
на като гранулирани или негранулирани странично 
разпространяващи се (пълзящи) лезии. Необходимо е  
фотодокументиране на всички лезии с размер 10 mm 
преди отстраняване и фотодокументация на дефекта 
след резекцията. (11)

Противопоказанията за ендоскопска полипектомия 
или деструкция са скорошна операция на ГИТ,  как-
то и тези с фамилна аденоматозна полипоза и синд-
ром на Gardner поради множеството полипи и риск 
от развитие на карцином в някой от тях. Относителни 
противопоказания са некоригируема коагулопатия, 
употреба на антитромбоцитни средства и особено  ан-
тикоагуланти по време на манипулацията или масив-
но кървене от ГИТ (12).

Усложнения най-често настъпват при манипулации на 
дебелото черво. Сериозните усложнения, изискващи и 
оперативно лечение са кървене (1,7%) и перфорация 
(0,3 %). Понякога се появяват по-късно - на 3-тия ден 
от манипулацията. Най-висок е рискът за десния ко-
лон. Това налага проследяване на болните след ендос-
копското лечение, особено при напреднала възраст, 
сериозни придружаващи заболявания, големи или 
разположени на широка основа полипи, отстранява-
не на повече полипи/плоски аденоми или при едно-
временно използване на ендоскопска полипектомия 
и аргон-плазмена коагулация. “Колон коагулацинен 
синдром” – без наличие на перфорация се дължи на 
дразнене на перитонеума след коагулационна мани-
пулация в червото. Проявява се с локализирано пе-
ритонеално дразнене, коремна болка, температура, 
левкоцитоза в първите 24 часа след полепектомията 
или аргон-плазмена коагулация. Не е необходима опе-
ративна намеса. Пациентът не  трябва да се храни през 
устата 1-2 дни. Прилагат се антибиотици и вливания 
на инфузионни раствори.

Премахване на колоректален полип /лезия

Основната цел на полипектомията е пълно отстраня-
ване на колоректалната лезия и последваща профи-
лактика на колоректалния рак. Трябва да се използват 
най-безопасните, най-пълните и ефективни техники 
за резекция, базирани на наличните доказателства. 
Необходима е и оценка на дълбоката субмукозна ин-
вазия. На фигура 8 е представен алгоритъмът за пове-
дение. EMР е предпочитан метод за лечение на големи 
(20 mm) непедикулирани колоректални лезии. Ендос-
копска резекция, извършена от опитен ендоскопист 
може да осигури пълна резекция.

За да се разграничи всяка лезия, която може да изис-
ква локализация при бъдещи ендоскопски или хирур-
гични процедури, се извършва татуировка със стерил-
на суспензия от въглеродни частици. Тя трябва да се 
постави на 2-3 отделни места, разположени на 3–5 cm 
анатомично дистално от лезията (анална страна), осо-
бено когато целта е да се маркира лезията за по-късна 
ендоскопска резекция. Ако суспензията от въглеродни 
частици се инжектира в или в непосредствена близост 

до лезията, може да доведе до субмукозна фиброза и 
така да намали техническия успех или да увеличи ри-
ска от бъдеща ендоскопска резекция.

Препоръки за колоноскопско наблюдение след ен-
доскопска полипектомия (един или повече напъл-
но отстранени по време на висококачествена коло-
носкопска полипектомия).

Алгоритъмът за наблюдение е представен на фигура 
9. (13). Интервала за наблюдение зависят от размера 
на полипа.

Пациентите с пълно отстраняване на обикновени аде-
номи; отстранени 1 до 4 аденоми с размери <10 mm 
и нискостепенна дисплазия, независимо от наличие 
на вилозни компоненти, или сератен полип <10 mm 
без дисплазия, не изискват ендоскопско наблюдение. 
Трябва да се включат отново към скрининг програми-
те. Ако няма организиран скрининг, повторна коло-
носкопия е показана 10 години след процедурата.

Пациенти, изискващи наблюдение след полипектомия

Колоноскопия след 3 години се препоръчва за паци-
енти с пълно отстраняване на поне 1 аденом ≥ 10 mm 
или с високостепенна дисплазия, или ≥5 аденоми, или 
всеки сератен полип ≥ 10 mm или с дисплазия. Паци-
енти с риск от наследствени синдроми с 10 или повече 
аденоми трябва да бъдат насочени за генетична кон-
султация.

Ако при първата контролна ендоскопия не се открият 
полипи, изискващи наблюдение, следваща колоноско-
пия е показана след 5 години. След това, ако не бъдат 
открити полипи, изискващи проследяване, пациенти-
те могат да се върнат в програмата за  скрининг.Ако се 
открият полипи, изискващи наблюдение при първия 
или последващите проследяващи ендоскопски пре-
гледи, колоноскопия може да се провежда на 3 годи-
ни. Ранна повторна колоноскопия (3 до 6-месечна) се 
препоръчва след ендоскопска резекция на полипи ≥ 
20 мм, а следваща контролна колоноскопия – след 12 
месеца, за откриване на късен рецидив или колоноско-
пия на 6-ти месец, 1-ва година, а след това  след 3 го-
дини. Интервалите за наблюдение след полипектомия 
може да се скъсят при пациенти с фамилна анамнеза за 
КРК. Лица със симптоми в интервалът за наблюдение 
трябва да се оценяват според клиничните индикации  
за колоноскопия.

Ендоскопското наблюдение може да се спре след поли-
пектомия на възраст 80 години или по-рано, ако пред-
полагаемата продължителност на живота е ограниче-
на от съпътстващи заболявания.

Пациенти с нискорисков pT1 колоректален карцином, 
след ендоскопска R0 резекция, се проследяват  ендос-
копски по стандартния протокол за колоректален кар-
цином. Ендоскопското изследване се провежда на 1-та  
година след операция на КРК, вкл. ендоскопска; вто-
рата колоноскопия - 3 години по-късно, а третата - 5 
години след втората.(14) Ако се открият допълнител-
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ни високорискови неопластични лезии, последващи 
ендоскопски прегледи, на по-кратки интервали може 
да се имат предвид (15)

Ендоскопска резекция

Ендоскопската резекция (ЕМР и ЕСД)  е техника, из-
ползвана за точна хистологична диагноза, стадиране 
на ранен рак на ГИТ поради отстраняване на целия 
засегнат участък от лигавицата и лечение.  Отделена-
та тъкан може да е единична проба – едноблокова (en 
bloc) или на няколко парчета (piecemeal). Осигуряват 
по-голям материал от стандартната биопсия с форцепс, 
позволявайки точно T стадиране и установявайки на-
личието на лимфоваскуларно участие.[16] Освен това 
хистологичното изследване на резецирани проби под-
помага вземането на по-точно решение за поведението 
при пациента.

ЕМР и ЕСД може да се приеме за окончателно лечение 
на повърхностни премалигнени лезии и неоплазми 
(напр. диспластична лигавица на Баретов езофаг, ново-
образувания на широка основа на дебелото черво)  без 
ангажиране на лимфните възли или отдалечени метас-
тази (T1mN0M0). Туморът трябва да е добре или уме-
рено диференциран

Ендоскопска мукозна резекция.

Съществуват различни методи за извършването на 
ЕМР  -  с трансперантна шапка, с връзково лигиране, с 
бримка, с бримка и форцепс след субмукозна инжекция 
за повдигане на лезията (виж фиг. 7). ЕМР е минимално 
инвазивен метод, част от диагностично-терапевтичния 
алгоритмите при повърхностни неопластични заболя-
вания на ГИТ при строго подбрани пациенти. Ниско-
степенна дисплазия на хранопровода също подлежи на 
ендоскопскска ерадикация чрез ЕМР като профилак-
тика на рака при Баретов езофаг (БЕ).

Сериозните усложнения са редки. Перфорацията обик-
новено под 1%, но е по-честа при лезии с дълбока пене-
трация и множествена резекция (връзково лигиране). 
Кървенето се движи от 1% до 15%. То може да бъде 
ранно или късно. Обикновено и перфорацията и кър-
венето се овладяват ендоскопски с поставяне на клипс, 
инжекционна терапия или коагулация. Усложненията 
зависят от размера и вида на лезията/тумора, напр. 
При депресивни лезии на стомаха кървенето достига 
до 36%.    Късни стриктури след ЕМР възникват до 5%, 
но при множествено връзково лигиране или резекция 
на 50-75% от циркумференцията на хранопровода те са 
много по-чести. При поява на стриктура се извършва 
ендоскопска балонна дилатация.

Ендоскопска субмукозна дисекция

EСД може да отстрани по-големи тумори (над 20 mm) 
и се постига едноблокова (en-bloc) резекция, отколко-
то би било възможно с EMР. Основната цел на EСД е 
да се постигне резекция R0. Тя е показана при по-го-
леми или язвени лезии във всяка част на ГИТ:  тумори, 
диагностицирани като карциноми с интрамукозна до 

повърхностна субмукозна инвазия; лезии със субму-
козна фиброза от предишна резекция, които не могат 
да бъдат отстранени чрез EMР, дори ако са по-малки 
от 20 mm; случаи, при които примката е малко веро-
ятно да позволи успешна едноблокова резекция с EMР 
и за премахване на големи полипи, ранен КРК и онези 
лезиии, които не могат да бъдат достъпни трансанално 
при пациенти, които искат да избегнат голяма хирур-
гична резекция.(17)

Методът е труден и изисква допълнително оборудване 
с различни видове електроножове и допълнително ин-
жектиране (виж фиг. 7). Има по-голям риск от услож-
нения. Кървене възниква до 7%, а перфорация – до 4%. 
Острото кървене е по-често при манипулация в горна-
та трета на стомаха, а рискът за перитонит от перфора-
ция – при дебелото черно

Ендоскопска аблация или локална тъканна деструк-
ция се базира на принципа на унищожаване на тъкант-
та,  нормална регенерация и въстановяване на норма-
лен епител.

Тя може са прилага самостоятелно или като допъл-
нително лечение за унищожаване на остатъчна тъкан 
след ЕМР или ЕСД. Този метод е приложим само при 
предварително хистологично изследване. Съществу-
ват различни методи за аблация. През последните го-
дини усилено се проучна радиофреквентната аблация 
(РФА), която е циркумферентно  балонно-базирана 
ендоскопска методика, позволяваща деструкция на го-
ляма площ и дълбочина до muscularis mucosae. Днес се 
приема, че този метод е най-перспективния за ендос-
копска терапия на БЕ с дисплазия. Постига се пълно 
възстановяване на нормален епител  при добра поно-
симост без сериозни странични ефекти (<2%).

Индикации за аблация са случаите с повърхностен 
езофагеален карцином и по-специално трудни за лече-
ние метахронни множествени лезии, локален рецидив 
след ЕМР или друго ендоскопско лечение; невъзмож-
ност за повдигане след инжектиране поради фиброза; 
високостепенна дисплазия или ангажираща muscularis 
mucose лезия, без лимфни или далечни метастази; цир-
кумферентен тумор у лица с повишен оперативен риск.

Ключовата лечебна разлика между хирургична и ен-
доскопска резекция на рак е липсата на дисекция на 
лимфни възли с ендоскопска резекция. Следователно 
ендоскопската резекция не се разглежда при лезии с 
повече от незначителен риск от метастази в лимфните 
възли. Дълбочината на инвазия на тумора корелира с 
риска от метастази в лимфните възли (табл. 3) (20, 21) 
Препоръчв асе използването на ендоскопия с висока 
разделителна способност и хромоендоскопия, за да се 
установи осъществимостта на ендоскопската резекция 
и за проверка на индикациите за цялостна резекция с 
EСД. Насоките за поведение на Европейскейското дру-
жество по гастроинтестинална ендоскопия при гастро-
интестинални повърхности лезии са представени схе-
матично на фигура 10 и 11 .(17) Има и по-разширени 
индикации.



180

Лезии на хранопровода

При повърхностни неоплазми на хранопровода тряб-
ва да се оцени лезията от опитен ендоскопист, като се 
използва най-малко ендоскопия с висока разделителна 
способност и един от усъвършенстваните ендоскопски 
образни методи - NBI или хромоендоскопия. Рутинно-
то приложение EС, компютърна томография (КT) или 
позитронно-емисионна томография-CT (PET-CT) не 
се препоръчва рутинно преди ендоскопска резекция, 
но ЕС е показана при съмнение за субмукозна инвазия 
или метастази в лимфните възли.

Плоскоклетъчен карцином на хранопровода. Ендос-
копските резекции (EMР и EСД) могат да се извърш-
ват за стадиране на лезии без ендоскопски или EС 
характеристики, предполагащи дълбока субмукозна 
инвазия.

Ендоскопска едноблокова резекция е показана за по-
върхностен плоскоклетъчен рак на хранопровода, 
без очевидно субмукозно участие. EMР може да се 
обмисли при лезии под 10 мм, ако може да се гаран-
тира цялостна резекция. Въпреки това, EСД остава  
първи избар. При плоскоклетъчен рак едноблокова 
R0 резекция на повърхностна лезия е лечебна (до m2 
без лимфоваскуларна инвазия). Тя е лечебна в пове-
чето случаи при добре диференциран тумор m3 / sm1 
(≤200μm) без лимфоваскуларна инвазия. Има нисък 
риск от метастази в лимфните възли. По-нататъшната 
терапия трябва да бъде обсъдена от мултидисципли-
нарен екип. В случай на sm2 или по-напреднал тумор 
(> 200μm), слабо диференциран, с  лимфоваскуларна 
инвазия или положителни вертикални граници ре-
зекцията не е лечебна. Ако хоризонталната граница е 
положителна и не са изпълнени други критерии за ви-
сок риск,се препоръчва ендоскопско наблюдение или 
повторно лечение.

Аденокарцином на хранопровода. EСД може да се 
използва за ранен аденокарцином на езофагогастри-
алната връзка, а ЕМР -при БЕ с дисплазия и ранен 
езофагеален аденокарцином (ЕАК). EMР се използва в 
сегменти на БЕ с лигавични неравности, включително 
нодуларност, язва или плосък, но неправилен контур 
на лигавицата. Това позволява по-точно определяне на 
лезията, както и потенциална терапевтична полза, ако 
лезията бъде напълно резецирана. Както при сквамоз-
ните новообразувания, EMР се счита за окончателна 
терапия при рак, ако лезията е добре до умерено дифе-
ренцирана, ограничена е до лигавичния слой, до 2 cm 
и няма лимфоваскуларна инвазия. Ако EMР е оконча-
телна резещция на ЕАК или тежкостепенна дисплазия 
(ТСД), трябва да се извърши ендоскопска аблация на 
останалите тъкани на БЕ. EMР може да е ефективна и 
при по-големи лезии, както и при пълното премахване 
на БЕ, макар и с потенциално увеличаване на услож-

ненията. Алгоритмите за поведение са представени на 
фигура 12 (17, 18, 19).

Наблюдение след лечебна ендоскопска резекция 
включва:

Плоскоклетъчен рак: Интензивно редовно проследя-
ване (ендоскопия на 3–6 месециаи след това ежегод-
но), включително ендоскопия с висока разделителна 
способност, виртуална или класическа хромендоско-
пия и биопсии на подозрителни участъци. След блоко-
ва терапевтична резекция, проследяването е насочено 
към ранно откриване на метахронни лезии, подходя-
щи за по-нататъшни ендоскопска терапия.

Не се препоръчват EС или КT при проследяване след 
лечебна резекция.

ЕАК: Редовно ендоскопско проследяване след резек-
ция / аблация на ТСД или ЕАК, но с ЕС и повече из-
следвания, за да се определят подходящите кратки и 
дълги интервали. Рискът от инвазия на лимфни възли 
при добре диференцирани субмукозни sm1 (≤500

μm) рак  е по-нисък от хирургичния риск.

Стомашни лезии

Сласическите индикациите за ендоскопска резекция 
на ранен стомашен рак се класифицират като абсолют-
ни, разширени или без индикация.

Абсолютните показания за ендоскопска резекция 
включват: макроскопски интрамукозни (cT1a) дифе-
ренцирани карциноми с диаметър под 2 cm., без язва. 
Разширените показания включват: язва (-) cT1a дифе-
ренцирани карциноми с диаметър над 2 cm; язва (+) 
cT1a диференцирани карциноми с диаметър под 3 cm 
или язва (-) cT1a недиференцирани карциноми с диа-
метър под 2 cm. Като се има предвид рискът от непълна 
резекция с EMР за лезии с разширени показания, EСД 
се препоръчва като предпочитан метод. Стандартното 
лечение за лезии с разширена индикация обаче остава 
операцията.

Eвропейското дружество по гастроинтестинална ен-
доскопия препоръчва ендоскопска резекция за лече-
ние на стомашна повърхностна неоплазма при мно-
го нисък риск от метастази в лимфните възли. EMР 
е приемлив вариант за лезии по-малки от 10–15 mm 
(0-IIa лезия). EСД е избор на лечение. Препоръчва се 
използване на висококачествена ендоскопия с хромо-
ендоскопия от опитен ендоскопист с цел установяване 
на осъществимостта на стомашна ендоскопска резек-
ция. ЕС, КТ или други методи не се препоръчват ру-
тинно преди ендоскопската резекция.

Решението зависи в голяма степен от хистологичният 
резултат. Въпреки това, при слабо диференцирани / 
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дифузни карциноми гастректомия винаги трябва да се 
има предвид в зависимост от състоянието на пациента 
и придружаващите заболявания (мултидисциплина-
рен подход).

Наблюдение след лечебна ендоскопска резекция 
включва:

Ендоскопски контрол след 3–6 месеца и след това еже-
годно при лечебна ЕСД.

При разширени показания (язвен тип, субмукозни 
или недиференцирани тумори) може да се включи и 
КТ на корема. При резекция на части или положител-
ни странични ръбове, у неотговарящи на критериите 
за операция, се препоръчва ендоскопия с биопсии на 
3ти и 9–12 месец, и след това годишно.

Дуоденални /тънкочревни лезии

EMР и EСД се прилагат при лечението и стадирането 
на ампуларни и периампуларни аденоми, ранни кар-
циноми и ампуларни субмукозни лезии. Допълнител-
ните показания включват неампуларни аденоми, нев-
роендокринни тумори и субмукозни лезии. Налични-
те данни сочат, че EMР и EСД на дванадесетопръстни-
ка /тънкото червоса са свързани със значителна степен 
на усложнения, особено при субмукозните лезии. Не 
се препоръчва рутинно използване на EСД за лезии на 
дванадесетопръстника / тънкото черво, поради висо-
кия риск от перфорация, Стандартните полипектомия 
и EMР са приемливи терапевтични методи с добър 
профил на безопасност.

Поради липсата на научни доказателства, след ендос-
копска резекция подходът е индивидуален

Колоректални лезии

Повечето повърхностни лезии на дебелото черво и 
ректума могат да бъдат ефективно отстранени чрез 
стандартна полипектомия и / или чрез EMР. EСД може 
да се обмисли за отстраняване на лезии на дебелото 
черво и ректума при силно подозрение за ограничена 
субмукозна инвазия, при колоректална лезия, която 
не може да бъде оптимално и радикално отстранена 
от примка.

EMР и EСД обикновено се използват за резекция на 
странично разпространяващи се доброкачествени 
или злокачествени лезии на дебелото черво, включи-
телно ранен стадий на КРК, плоски аденоми, големи 
повърхностни колоректални тумори и ректални кар-
циноиди. Допълнителни индикации включват и тези 
пациенти, които отказват хирургическа интервенция 
или при които значителните съпътстващи заболява-
ния са ограничаващ фактор за хирургия.

Индикациите за EMР включват: добре диференцира-

ни или умерено  диференцирани тумори, ограничени 
до лигавицата (тип 0-IIa лезии по-малки от 2 cm; тип 
0-IIb лезии по-малки от 1 cm; тип 0-IIc лезии по-малки 
от 1 cm).

При големи лезии, чийто размер надвишава полови-
ната от обиколката на колоректалния лумен, ЕМР на 
парчета трябва да се избягва и да се извърши EСД 
или хирургична резекция. Резекция се препоръчва и 
при повърхностни депресивни лезии (тип 0-IIc), дори 
когато лезията е 5 mm или по-малка. Ранните колоре-
ктални карциноми (Tis / T1) са с малка вероятност за 
метастази в лимфните възли и по-висока очакваемост 
за излекуване с едноблокова резекция. Според разме-
ра и местоположението си, те се лекуват ендоскопски. 
T1b карциноми (дълбочина на субмукозната инвазия 
≥1000 μm) се лекуват хирургично.

Биопсията на лезията преди ендоскопска резекция 
(EСД и EMР) може да доведе до фалшиво положи-
телен резултат в резултат на фиброза на мястото на 
биопсията. Тъй като е малко вероятно резултатът от 
лигавичните биопсии да промени алгоритмите на ле-
чение, трябва да се избягва биопсия преди насочване 
за ендоскопска резекция. Ако се предприеме биопсия, 
минимизирането на интервала от време между би-
опсията и ендоскопската реакция може да помогне за 
намаляване на фалшиво положителните резултати.

Някои ендоскопски характеристики на лезиите са 
свързани с риск от субмукозна инвазия и метастази 
в лимфните възли, като хрътнала лезия (тип IIc); раз-
мер над 15 мм;  липса на повдигане с, като хрътнала 
лезия (тип IIc); размер над 15 мм;  липса на повдигане с 
подлигавична инжекция с физиологичен разтвор (вж. 
противопоказания);  гладка неясна демаркационна ли-
ния между лезията и здравата тъкан за 0-IIa или 0-IIc 
лезии. ЕС и / или MРТ може да се обмисли при ректал-
ни лезии с ендоскопски характеристики, подозрител-
ни за субмукозна инвазия.

Наблюдението след терапавтична ендоскопска резек-
ция включва:

Ендоскопско наблюдение 3–6 месеца след лечението. 
Ако липсва рецидив, трябва да се извърши последва-
ща обща тотална колоноскопия след 1 година. След 
резекция на парчета или с положителни странични 
полета без индикация за операция - колоноскопия с 
биопсии на 3 месеца.

VI. МЯСТОТО НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА 
ЕНДОСКОПИЯ В СКРИНИНГА ЗА РАК НА ХРА-
НОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

На таблица 4 е показано схематично мястото на 
гастроинтестиналната ендоскопия в скрининга за рак 
на храносмилателната система (22). Съществуват ут-
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върдени критерии и алгоритми за поведение при ня-
кои премалигнени състояния на ГИТ

Баретов езофаг

ВЕ е заместване на нормалния дистален плоскокле-
тъчен епител на хранопровода с цилиндричен епител  
(метаплазия от стомашен или от чревен тип – спе-
циализиран тип интестинална метаплазия - ИМ). 
Приема се при дължина на лигавичната лезия ≥1 cm 
проксимално от гастроезофагеалната връзка (ГЕВ) . 
Цилиндричен епител  до 1 cm се приема за неправил-
на Z линия . Това е  специализирана ИМ на ГЕВ, която 
се установява до 20% при лица без симптоми. Не е 
свързана с риск за езофагеален аденокарцином (ЕАК) 
, а с Helicobacter pylori инфекция. Дължината на БЕ 
се изчислява по единните критерии „C“ и „M“ (Пра-
га класификацията от 2004 г. (23). Определя се  мяс-
тото на ГЕВ (края на стомашните лигавични гънки),
а после последователно се измерва (в cm.) дължината 
(отстоянието) на циркумферентна метаплазия  -  “С” 
и най-дългия участък (език) с метаплазия – “M” спря-
мо ГЕВ.

За хистологично доказване на БЕ са необходими поне 
8 биопсии. Използват се стандартни или „jumbo“ фор-
цепси. Вземат се 4-квадрантни биопсии /на всеки 2 см 
в сегмента на Барет, плюс биопсия от всяка видима ле-
зия. Може да се извърши и ЕМР.  Изисква се прецизна 
топографска локализация на мястото на биопсията. 
При къс сегмент (1-2 cm) се вземат 4 биопсии по цир-
конференцията и по 1 биопсия /на 1-2 cm от езичето. 
(18,19). Биопсиите от всяко ниво се поставят- в отде-
лен контейнер.

Ендоскопски скрининг за БЕ

Ендоскопски скрининг за БЕ не се препоръчва при 
всяка гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). 
Преди да се проведе скрининг, трябва да се обмисли 
общата продължителност на живота на пациента. Ако 
първоначалната ендоскопия не докаже BE - не се пре-
поръчва повтаряне на ендоскопията заради ВЕ; Ако 
ендоскопията разкрие езофагит (Лос Анджелис Класи-
фикация B, C, D) - повторна ендоскопия се провежда 
след терапия с инхибитор на протонната помпа за 8-12 
седмици, за да се осигури лечението на езофагита, а 
след това- оценката за наличието на BE.

Трансназалната ендоскопия с ултратънък ендоскоп с 
локално анестезия, се разглежда като бъдеща алтерна-
тива за масов скрининг за BE (24)

Ендоскопско проследяване с биопсии за поява на дис-
плазия /ЕАК

Ендоскопското наблюдение при дисплазия води до 
по-ранна диагноза на ЕАК и подобрена преживяемост 

от рака.

Ендоскопско проследяване  не е необходимо при ИМ 
в кардията или неправилна Z-линия (18,19). Наблюде-
ние при недиспластичен БЕ : При адекватни биопсии 
от първоначалната ендоскопия - последващо наблю-
дение в същия център се препоръчва в интервал от 3 
(BE ≥ 3 cm и <10 cm ) до 5  (BE ≥1 cm и <3 cm) години, 
в зависимост от дължината на Баретовия сегмент. BE 
≥ 10 cm – ендоскопско наблюдение в експертен цен-
тър за BE. При липса на дисплазия - наблюдението се 
прекратяв при навършени 75 г. Наблюдение при неоп-
ределен за дисплазия БЕ: Повторна ендоскопия - 3 до 
6 месеца след оптимизиране на киселинната супресия 
с инхибитор на протонната помпа. Ако на втората ен-
доскопия се потвърди неопределена дисплазия - ен-
доскопия на интервали от 12 месеца до 2 отрицателни 
за дисплазия резултата.

Наблюдение при БЕ с леко-степенна дисплазия (ЛСД): 
Повторна ендоскопия след оптимизиране на киселин-
ната супресия с инхибитор на протонната помпа. При 
потвърдена ЛСД - ендоскопска аблация, алтернатива 
- ендоскопско наблюдение на интервали от 1 година.

Наблюдение при БЕ с ТСД: Ако ТСД се потвърди - ен-
доскопската намеса е оправдана, освен ако болният 
няма ограничаващи живота придружаващи заболя-
вания. ЕМР на всяка лигавична промяна при използ-
ване на качествена ендоскопия и други нови техноло-
гии. При плоски лезии- РФА , подходяща терапия при 
ЛСД, ТСД и интрамукозен ЕАК. Аблация не трябва да 
се прилага рутинно при пациентите с БЕ без дисплазия

Епителни преканцерозни състояния и лезии в сто-
маха (MAPS II):

Пациенти с хроничен атрофичен гастрит и/или ИM, 
засягаща и двата антрална и лигавицата на корпуса, 
са изложен на по-висок риск от развитие на стомашен 
аденокарцином.  Трябва да се предотврати  появата на 
ТСД и инвазивен карцином.  Пациенти с ендоскопски 
видима лезия, с ЛСД, ТСД или карцином трябва да бъ-
дат стадирани  и лекувани

Ендоскопия с висока разделителна способност с вир-
туална хромендоскопия е по-добра от ендоскопия 
с бяла светлина с висока разделителна способност 
(без вгадена в апарата хромендоскопия) за диагно-
стика на стомашни предракови състояния и ранни 
неопластични лезии. Хромоендоскопията, с или без 
увеличение, трябва да се използва за диагностика  на 
предраковите състояния на стомаха, заедно с насоче-
на (таргетна)  биопсия за стадиране  на атрофични и 
метапластични промени.

За адекватно стадиране на стомашните предракови 
състояния, ендоскопията на горния ГИТ трябва да 
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включва стомашни биопсии както за диагностика на 
инфекция с Helicobacter pylori, така и за за открива-
не на напреднали стадии на атрофичен гастрит. Би-
опсиите трябва да се вземат от поне (най-малко) две 
топографски области (антрум  и корпус) и от малката 
и-голяма кривина) и трябвада бъдат ясно обозначе-
ни и поставени  в отделни контейнери. Допълнител-
но трябва да се вземат и биопсии от всички видими, 
подозрителни за неопластични лезии. Трябва да се 
обмисли и допълнителна биопсия от  инцизурата. За 
идентифициране на пациенти с напреднали стадии на 
гастрит може да се използват системите за хистопато-
логично стадиране като оценка на гастрит чрез OLGA  
скор и оценка на метаплазията – OLGIM скора.

Наблюдение

Дисплазия. При пациенти с дисплазия при липса на 
ендоскопски видими лезии незабавно трябва да се 
извърши висококачествена ендоскопска преоценка 
с виртуална или класическа хромоендоскопия чрез 
оцветяване с багрило. Ако не се установи лезия, се 
препоръчват биопсии за оценка на гастрита (ако не е 
направено преди това). Последва  ендоскопско наблю-
дение в рамките на 6 месеца (ТСД) до 12 месеца (ЛСД).

За пациенти с лека до умерена атрофия, ограничена в 
антрума, наблюдение не се препоръчва. Локална ИМ. 
При ИМ само в един участък, има по-висок риск от 
стомашен карцином, но този риск не оправдава на-
блюдението за повечето случаи, особено ако е прове-
дена висококачествена ендоскопия с биопсии, изклю-
чили  напредналите стадии на атрофичен гастрит.  От 
друга страна при локална ИМ у лица с фамилна анам-
неза за рак на стомаха, ИМ от непълен тип, или с пер-
систиращ H. Pylori гастрит, ендоскопско наблюдение с 
хромоендоскопия и насочени  биопсии се препоръчват 
след 3 години.

Напреднал стадий на атрофичен гастрит.  Пациенти с 
напреднал стадий на атрофичен гастрит (тежък атро-
фични промени или ИМ едновременно в антрума и в 
корпуса, OLGA / OLGIM III / IV) трябва да се просле-
дяват на всеки 3 години с високкачествена ендоскопия 
(25).  Ако тези болни имат и фамилната анамнеза за 
рак на стомаха може да се проследяват по-интензивно, 
напр. на всеки 1-2 години.

Пациентите с автоимунен гастрит подлежат на ендос-
копско проследяване на всеки 3 - 5 години. Препо-
ръчва се ерадикацията на H. pylori за намаляване на 
възпалението и атрофията. Ерадикацията на H. pylori 
е показана и при пациенти със стомашна неоплазия 
след ендоскопска терапия.

В междинни до високорискови региони, идентифи-
кация и наблюдение на пациентите с предракови сто-
машни състояния е ефективно.

Синдром на Lynch и фамилен риск за колоректален рак

При синдром на Lynch се препоръчва рутинно да се 
използва висококачествена колоноскопия (ендоско-
пия с висока разделителна способност), а при възмож-
ност – и хромендоскопия. Първата колоноскопия да се 
проведе на възраст 25 години за носители на мутация 
MLH1 и MSH2 и на възраст на 35 години за носители 
на мутации MSH6 и PMS2, а следващите контроли- на 
всеки 2 години (15). Да се повтори пълна колоноско-
пия в рамките на 3 месеца в случай на колоноскопия 
с неоптимално качество (лоша подготовка на червото 
или непълна процедура). Не се препоръчват рутинни 
повторни гастроскопии и ендоскопско проследяване 
на тънкото черво; изследване за Нр чрез неинвазивни 
методи

При лица с фамилен риск за колоректален аденокар-
цином при наличие на първа линия (степен) роднини 
с колоректален рак, ендоскопското наблюдение (висо-
кокачествена колоноскопия) започва от 40 годишна 
възраст (15). При липса на промени в изходния пре-
глед, наблюдение на 5-годишен интервал. Проследя-
ването след ексцизия на полип, продължава според 
общия алгоритъм за наблюдение след ендоскопска по-
липектомия.

VII. МЯСТОТО НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНАТА 
ЕНДОСКОПИЯ В ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ 
НЕОПЛАСТИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГИТ

Най-чести ендоскопски палиативни терапевтични 
процедури включват:

1. Перкутанна гастро-йеюностомия  е показана при 
малнутриция за осигуряване на ентерално хранене. 
Понякота е свързана със сериозни усложнения като 
кръвоизлив, кръвоизлив перфорация/ перитонит, 
фистули, илеус, пневмоперитонеум или аспирационна 
пневмония.

2. Ендоскопско протезиране с или без предхождаща 
дилатация с балонни катетри  - поставяне на самора-
зтварящи се метални и неметални  протези (стенто-
ве) - покрити или непокрити е показано при злока-
чествени стриктури на хранопровода, гастро-езофа-
геалната връзка, пилоро-дуоденалната зона, дебело-
то черво, жлъчните пътища и панкреасния канал; и 
бронхоезофагеални или чревни фистули – до затва-
рянето им (26). 

3. Ендоскопска туморна реканализация – вътре-
луменна туморна деструкция (аблация или инжек-
ционна терапия) се прилага при запушване на учас-
тъци от ГИТ от екзофитно растящ тумор у болни с 
увредено общо състояние, напреднала възраст, ви-
сок оперативен риск, напреднало раково заболяване, 
кървене от тумор.
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Таблица 1. Честота и смъртност на най-честите пост –ЕРХП  усложнения (2).

Видове усложнения Честота 
(%)

Смъртност
(%)

Панкреатит 3.5  – 9.7 0.1  – 0.7

Холангит 0.5 – 3.0 0.1

Холецистит 0.5  – 5.2 0.04

Кървене 0.3  – 9.6 0.04

Перфорация 0.08– 0.6 0.06

Свързани с анестезия-нежелани реакции 24.6 0.02

Таблица 2. Рискови фактори (РФ)  за пост-ЕРХП панкреатит (2).

РФ  за пост-ЕРХП панкреатит Odds ratio 

Сигурни РФ-свързани с пациента

Суспекция за дисфункция на sp. Oddi 2.04 – 4,37

Женски пол 1.40 – 2.23

Предшестващ панкреатит 2.00 – 2.90

 Предшестващ пост-ЕРХП панкреатит 3.23 – 8.7

Сигурни РФ-свързани с процедурата

Трудно канюлиране 1.76-14.9

> 1 пасажи на панкреасния водач 2.1-2.77

Инжектиране на контраст в панкреасния канал 1.58-2.72

Вероятни РФ--свързани с пациента

По-млада възраст 1.59-2.87

Недилатиран холедох 3.8

Липса на хроничен панкреатит 1.87

Нормален серумен билирубин 1.87

Хронична бъбречна недостатъчност 1.7

Вероятни РФ-свързани с процедурата

Precut сфинктеротомия 2.11-3.1

Панкреасна сфинктеротомия 1.23-3.07

Балонна дилатация на сфинктера на Oddi 4.51

Остатъчни (задържани) жлъчни камъни 4.51

Интрадуктална ехограафия 2.41
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Таблица 3. Риск от метастази в лимфните възли за тумор T1 на ГИТ.

Дълбочина
Езофагеален 

плоско-клетъчен 
карцином

Езофагеален 
адено-карцином

Стомашен 
адено-карцином

Аденокарцином 
на Дебелото черво

M1 0%
0%

0-0.4% 0%M2 0.03%

M3 9% 0.02%

Sm1

15-20%

200 μm 1.9% (ако 
лезията е
< 2 cm)

До 500 μm
 < 3% 1000 μm < 1%

Sm2 10% - (-) рискови 
белези

33% - (+) рискови 
белези

Около 20%
6%

Sm3 14%

Таблица  4. Място на гастроинтестиналната ендоскопия в скрининга за рак на храносмилателната система.

Колоректален 
рак Стомашен рак

Езофагеален 
плоскоклетъчен 

карцином 

Баретов езофаг 
/ Езофагеален 

аденокарцином 
Панкреасен рак

Умерен риск – 
възраст 50-75 г.

Умерено до високо 
рискови региони – 

възраст ≥40 г.

Висок риск -  
анамнеза за рак на 

главата / шията, 
ахалазия, изгаряне/
нараняване с коро-

зивни вещества 

Висок риск за БЕ1 - 
хронични (≥ 5 г.) или 
чести (≥ седмични) 

симптоми на ГЕРБ2 + 
≥2 рискови фактори:

 възраст> 50 г., 
кавказка раса, 

мъжки пол, затлъ-
стяване, тютунопуше-
не, фамилна анамнеза 

за BE или EAК3 при 
поне един роднина от 

първа степен

Висок риск - 
фамилна 
анамнеза 
за рак на 

панкреаса (пър-
ва степен родни-
ни); наследстве-

ни генетични 
синдроми

Фекални 
имунохимични 

тестове

При възможност 
- колоноскопия 

или 
сигмоидоскопия

Горна 
гастроинтестинална 

ендоскопия

Горна 
гастроинтестинална 

ендоскопия

Горна 
гастроинтестинална 

ендоскопия

Ендоскопска 
сонография

1БЕ – Баретов езофаг, 2ГЕРБ - гастроезофагеална рефлуксна болест; 3ЕАК – езофагеален аденокарцином
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Фигура1. Видове изпъкващи лезии на лигавицата на ГИТ
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Фигура 2. Вдлъбнати лезии на лигавицата на ГИТ 

Фигура 3. Парижка класификация на суперфициалните гастроинтестинални неоплазми 
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Фигура 4. Ендоскопска полипектомия със щипка

Фигура 5. Етапи от ендоскопска полипектомия с примка

Фигура 6. Ендоскопска полипектомия със субмукозно инжектиране
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Фигура 7. Ендоскопска полипектомия, ендоскопска мукозна резекция и ендоскопска субмукозна дисекция на 
непедикулирани лезии– схематично представяне
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Фигура 8. Алгоритъм за поведение при ендоскопско премахване на неоплазми на дебелото черво. 

Фигура 9. Схема за проследяване на пациенти след ендоскопска полипектомия.
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Фиг. 10. Алгоритъм за ендоскопска резекция (ЕСД и ЕМР) за повъхностни лезии на ГИТ 

Фиг. 11. Хистологични критерии за определяне на резекцията като ниско-рискова, локално-рискова 
или високо-рискова.  
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Фигура 12. Алгоритъм за поведение при Баретов езофаг с тежкостепенна 
дисплазия/ранен рак
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11. НУКЛЕАРНО-
МЕДИЦИНСКА 
МЕТАБОЛИТНА 
ОБРАЗНА 
ДИАГНОСТИКА В 
ОНКОЛОГИЯТА (МОД).
ЕЛЕНА  ПИПЕРКОВА
Нуклеарната медицина (НМ) е клинична специал-
ност за метаболитна функционална образна диагно-
стика (МОД) и Радионуклидна метаболитна терапия 
(РНМТ), осъществяващи се с биологично-активни 
вещества, белязани с радионуклиди (РН), изграж-
дащи радиофармацевтици (РФ) или още нарича-
ни радиофармацевтични препарати (РФП), които 
се аплицират и биоразпределят в човешкото тяло с 
избирателно включване в тъкани, органи, болестни 
процеси, и излъчват: 

а. Гама-фотонни емисии, уловени и преобразува-
ни от  SPECT-скенери (гама-камери) за получа-
ване на образи на биоразпределение на РФ;

б. Позитронни емисии  за получаване на образи 
чрез ПET - скенери;

в. Алфа и бета частици за метаболитно лечение 
(“безкръвна хирургия”) [1].

С революционното навлизане след 2000-та година на 
новите хибридни скениращи системи РЕТ/СТ (пози-
тронно-емисионна компютърна томография с рент-
генова компютърна томография - ПЕТ/КТ) и SPECT/
СТ (еднофотонна емисионна компютърна томография 
с рентгенова компютърна томография – ЕКТ/КТ) с 
инжектиране само на една доза радиофармацевтик, 

едновременно се изобразяват агресията-морфологи-
ята-функцията и структурно-размерно-плътностна-
та топографска локализация и разпространение на 
злокачествения процес в цялото тяло на пациента с 
висока - 95-100% диагностична точност, верифици-
рана хистологично [2-3], както и изобразяване на бъ-
бречна функция, миокардна перфузия, функциа на 
щитовидната жлеза, белодробен тромбемболизъм и 
други функционални процеси на органи и системи с 
демонстрация на норма и патология [4-6]. Получените 
НМ-образи са функционални и изобразяват метабо-
лизма и биологията на клетъчните струпвания, физи-
ологията и патологията на органите и системите при 
най-ранни смущения и отклонения от норма с висока 
чувствителност и специфичност, докато ултразвукова-
та диагностика (УЗ), диагностичната рентгенова ком-
пютърна томография (КТ) и магнитно-резонансната 
томография (МРТ) изобразяват основно топографски 
и плътностно-размерни промени и кръвоснабдяване 
на нормалните органи и патологичните огнища и ди-
агностичната спечифичност е по-ниска [6-7]. Трябва 
да се отбележи, че функционалната патология изпре-
варва изобразяването на структурата и плътността 
на патологични лезии над определен размер, поради 
което нуклиеарно-медицинската образна диагности-
ка изпреварва по време структурната патология и е в 
състояние на диагностицира най-ранни патологични 
прояви още на функционално ниво. Ето защо МОД 
се прилага във всички случаи на неясна или противо-
речива УЗ, КТ или МРТ първична диагноза и стади-
ране на онкологичните заболявания; при неизвестно 
първично огнище с първа проява на метастатичен 
процес; за функционална оценка на най-ранния ефект 
от провежданата химиотерапия, защото оценката на 
терапевтично намаления размер на тумора е по-бавен 
процес; за откриване на лекарствена резистентност; за 
прецизиране и оптимизиране на лъчетерапевтичното 
планиране с намаляване на дозите върху здрави тъ-
кани и критични органи; за откриване на най-ранни 
„биохимични” рецидиви при краткосрочно удвоятане 
на туморните маркери и липса на структурен патоло-
гичен корелат. 

Нуклеарната онкология се формира като подспеци-
алност на нуклеарната медицина. Нейната цел е нов 
подход за оптимизиране, с все по-точна комплексна 
диагностика и индивидуализирано ефективно лече-

11ГЛАВА
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ние на онкологичните заболявания, за подобряване 
на прогнозата и качеството на живот на пациентите, 
осигурявайки:

а. Първична максимално ранна онкологична ди-
агноза и стадидарене, когато резултатите от 
клиничните и другите диагностични методи са 
противоречиви, за неясен първичен тумор и 
евентуалното му разпространение; 

б. Откриване на неизвестно първично огни-
ще (НПО) при първично клинично проявени 
лимфни или органни метастази;

в. Подобряване на терапевтичната стратегия 
на базата на диагностичната точност в оценката 
на заболяването; 

г. Изобразява следоперативна остатъчна ту-
морна тъкан и неустановени пред- и интраопе-
ративно  метастази; 

д. Оптимизиране на планирането на лъчетера-
пията с най-съвременни „рисувани-мозаечни 
обеми” на пролиферативно-активни ядра и за-
пазване на здрави, следоперативни фиброзни, 
тъкани и критични органи, за минимизиране 
на страничните усложнения и инвалидизация 
на пациентите след ефективно противотуморно 
лъчелечение; 

е. Оценяване на химиочувствителността на ту-
морите и ефективността на противотуморната 
терапия, с възможност за изобразяване на ле-
карствена резистентност, апоптоза, функцио-
нална хипоксия и некроза, давайки възможност 
за бързо персонализирано модифициране и 
контрол на избраното лекарствено лечение;

ж. Изобразяване  на ранни функционални стра-
нични ефекти от противотумарната терапия, 
като кардиотаксичност, нефротоксичност и 
други, с цел превенция на инвалидизация, за 
по-добро качество на живот на пациентите.

з. Рестадиране в периода на дългосрочно про-
следяване на онкологично-болните, особено в 
случаите на „биохимични” рецидиви, когато 
стойностите на по-специфични туморни мар-
кери нарастват и бързо се удвояват, а другите 
образни методи УЗ, диагнвостичната КТ и МРТ 
не откриват структурно-плътностно-размерно 
променени лезии. 

Исторически развитието на нуклеарната медици-
на е свързана основно с онкологията – откриване и 
прилагане на източници на йонизиращо лъчение за ди-
агностика и лечение на онкологичните заболявания, с 
изобразяване на най-ранните функционални измене-
ния в  бързо делящите се злокачествени клетки и пред-
извикване на тяхната смърт, без странични токсични 
увреждания и без интервенция върху човешкия орга-
низъм (неинтервенционална„безкръвна”метаболитна 
образна диагностика и метаболитна хирургия). 

Фундаментът за възникване на нуклеарната медици-

на са големите открития в края на XIX век, с описа-
нието на Х-лъчите от Вилхелм Конрад Рентген през 
1895 г. и на йонизиращото лъчение, с дефиниране на 
понятието радиоактивност от Antoine Henri Becquerel 
през 1986, откриването на радия и полония през след-
ващите 1897-98 гг. от Marie Sklodovska и Pierre Curie 
(Нобелови награди за физика и химия). През 1900 г. 
Ernest Rutherford развива концепцията за физическия 
период на полуразпад (Т1/2) на радионуклидите, с от-
деляне на алфа-частици, бета-частици и гама фотони,  
а през 1928 г. Paul Dirac описва позитроните – атомна 
частица, еквивалентна по маса с електрона, но с про-
тивоположен положителен заряд [8]

Развитието на Нуклеарната онкология става възмож-
но след 1932, с откритието на Irène и Frédéric Joliot-Cu-
rie на изкуктвената радиоактивност, т.с. възможността 
за изкуствено лабораторно-промишлено получаване 
на нови и различни радионуклиди (Нобелова награ-
да за физика и химия 1932), според изискванията на 
медицината, чрез контрол на радиоактивния разпад 
и при възможност за осъществяване на биохимична 
връзка с химични, биологично-активни  или лекар-
ствени вещества (нерадиоактивни китове) се получа-
ват клинично приложими радиофармацевтици (РФ) 
за тергетно метаболитно изобразяване на злокачест-
вени клетъчни струптания и таргетно метаболитно 
лечение. Скоро след откриването на радия, през 1903, 
Александър Греъм Бел предсказва неговата роля в ле-
чението на туморите и в продължение на 10 годишен 
период е бил прилаган за лечение на болни с различни 
онкологични заболявания. 

Типичен пример за изкуствено получен радионуклид 
е метастабилният 99m-Technetium от 99Mo-Молибде-
нов (99-Мо)-генератор за ежедневно маркиране на 
различни биологично активни химични, рецептор-
ни и др. вещестества с получаване на различни РФП, 
в индивидуални дози за всеки пациент, в клиниките 
по нуклеарна медицина за извършване на плеада, 
полезни за медицинската диагностика изследвания. 
99m-Technetium е получен за първи път чрез бом-
бардиране на 99Мо през 1938 от Emilio Segrè и Glenn 
Seaborg и назован така, защото е получен изкуствено 
„технически“ и към момента все още отговаря на оп-
тималните изисквания за „идеален“ РН с подходяща 
енергия за сцинтиграфско скениране на SPECT, период 
на полуразпад и енергия с минимално лъчево натовар-
ване на изследваните.

За Нуклеарната медицина, а в случая за Нуклеарната 
онкология е необходимо, от една страна производ-
ство на „идеални” РФ-лекарствени препарати за ме-
таболитна образна диагностика (гама и позитронни 
РФП) и за метаболитна терапия (алфа и бета РФП), а 
от друга лъчението и биоразпределението на тези РФП 
трябва да бъде „улавяно” и трансформирано в обра-
зи от специализирана скенираща техника.  Benedict 
Cassen конструира първият топографски „чертичков” 
скенер с подвижен детектор, с помощта на който чрез 
„обхождаве” бавно над повърхността на тялото на па-
циента, може да бъде получен образ в реален размер 
на биоразпределението на радиактивното излъчване 
от различни РН и РФП, въведени в човешкия органи-
зъм перорално или парентерало (Нобелова награда 
през 1956). Тези образи се получават много бавно, като 
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времетраенето зависи от корполентността на пациен-
та, от броя на проекциите, които искаме да направим 
и избраната зона на скениране. Те не могат да бъдат 
възпроизвеждани и реконструирани и остават само 
на лист хартия. Тези недостатъци на първите нукле-
арно-медицински скениращи системи са избегнати 
с епохалното технологично откритие от Hal Anger 
(Нобелова награда 1966) на аналоговия планарен яд-
рен томограф (гама-камера) с множество фиксирани 
детектори в една „гледаща” пациента ( „глава на га-
ма-камерата”) равнина и събираща информация едно-
временно от по-голяма площ на човешкото тяло.  До-
билата гражданственост “гама-камера”,  днес се нарича 
SPECT (Single photon emission computed tomography) 
и е с все повече на брой детектори и фотомножители, 
със значимо по-широко зрително поле, обхващащо 
много по-големи обеми от човешкото тяло с 360о ре-
жим на ротация и 3D реконструкция на получените 
образи, както  и възможност за автоматичен целоте-
лесен режим на скениране. От 2010 година навлизат и 
хибридизирани SPECT/СТ с многосрезови, с висока 
разделителна способност компютърни томографи. 

Дългогодишно е разработвана и сложната технология 
на ПЕТ-скенерите, с начало в далечните 1950-1953 го-
дини от Gordon Brownell  и William H. Sweet и непре-
къснато усъвършенстваща се до днес. ПЕТ-скенерите 
се прилагат успешно в клиничната онкология от 90-те 
години на миналия век за детектиране и регистрация 
на биоразпределението на позитронни РФП с разли-
чия в технологията в сравнение с регистрацията на 
гама-фотонните радиофармацевтици [9-10]. ПЕТ/КТ 
скениращите системи (Позитронно емисионна ком-
пютърна томография, хибридизирана с рентгенов 
компютърен томограф) навлизат масово в клинична-
та нуклеарна онкология след 2000 година, а след 2010 
година се появяват и първите, не така широко раз-
пространени ПЕТ/МР-хибридни скенери, където ком-
пютърният томограф е заменен с магнитен резонанс 
-  (Позитронно-емисионна томография с магнитно 
резонансна томография) с усъвършенствувана регис-
трация на радиофармацевтичната позитронна емисия  
в магнитно поле и без, макар и ниското лъчевото нато-
варване на пациентите от нискодозовата КТ.

След 2000 година, ПЕТ/КТ скенерите непрекъснато 
еволюират технологично от аналогови, полудигитални 
до 2019 година, когато започва технологично револю-
ционно усъвършенствувано производство на напълно 
дигитални (цифрови)  ПЕТ/КТ (с 64 и повече срезо-
ве high defi nition - КT), с пъти по-висок брой регис-
триращи фотоелементи, заместващи по-малкия брой 
фотомножители при вече липса на „мъртви“ макар и 
малки пространства в детекторите, с над 6-рингови 
системи, с ултра висока разделителна способност до 
1-2 мм във функционален и структурно-размерен ас-
пект, което позволява откриване на повече и по-мал-
ки по обем начални неопластични лезии, невидими на 
недигиталните ПЕТ скенери, поради по-ниската раз-
делителна способност [11-12]. 

Освен ранно функционално изобразяване на патоло-
гичните огнища и тяхното структурно съответствие 
на хибридните образи, получени на SPECT/CT или 
ПЕТ/КТ, технологично са усъвършенствани и въве-
дени количествени показатели (индекси), които имат 

важно прогностично и мониториращо значение за те-
рапевтичния план и оценката на ефекта от лечението 
[13-14]. Най-новите ПЕТ/КТ скенери позволяват стан-
дартизирано изчисляване на количествени индекси, 
които характеризират метаболитно-пролиферативна-
та функция и активност на злокачествените клетки и 
имат важно значение за оценка ефекта от лечението, 
прогнозата и преживяемостта [2,15-16]. 

Важно е да се подчертае, че за да се осъществи едно 
високотехнологично нуклеарно-медицинско образно 
изследване е необходимо наличие на три неразривно 
свързани компонента, а именно: радиофармацевти-
ци, скенираща апаратура и високо професионална 
медицинска експертиза на лекари - специалисти по 
нуклеарна медицина, с опит в получаване и разчита-
не на  SPECT/СТ и ПЕТ/КТ образите, инженерно-фи-
зико-радиохимичен екип и медицински специалисти 
(медицински сестри и рентгенови лаборанти) за про-
веждане на технологичния процес по утвърдени и не-
прекъснато навлизащи нови диагностични и терапев-
тични протоколи в клиничната нуклеарно-медицин-
ска практика [5]

I. Радиофармацевтици (РФ): Основната цел на ра-
диохимията е създаване на радиофармацевтични 
препарати и включване в номенклатурата на лекар-
ствените препарати за практическо клинично при-
ложение за изобразяване и терапия в клиничната 
нуклеарна онкология.

Радиофармацевтиците (РФ) или радиофармаце-
втичните препарати (РФП) са радионуклиди (РН) 
или най-често са комплекс от РН + химични, биоло-
гично-активни или лекарствени вещества (китове). 
Радионуклиди (РН) се наричат атомните ядра, кои-
то се намират във възбудено енергийно състояние, с 
определен атомен номер Z и масово число А, които 
притежават свойството радиоактивност. Радиоактив-
ността е спонтанното  изменение на масата, електрич-
ния заряд или енергията на атомните ядра, при кое-
то се излъчва енергия. Когато един нестабилен атом 
(радионуклид) се разпада, има  три основни пътя за 
това: чрез излъчване  на алфа (α) или бета (β-) час-
тици, които се прилагат за метаболитна радионуклид-
на терапия и гама-фотонно (γ) или позитронно (β+) 
лъчение, което след анихилация отново излъчва 
γ-фотони, прилагани за метаболитно диагностично 
изобразяване, съответно със SPECT и ПЕТ-скенери. 

Радиоактивни са общо над 2000 радионуклида от пе-
риодичната система, а стабилни - само около 280. Ра-
дионуклидите са  естествени – съществуват в приро-
дата и тяхната радиационна характеристика не може 
да бъде изменена чрез никакви външни въздействия 
и изкуствени или техногенни, които са получени 
чрез производство (не съществуват в природата) и се 
прилагат в нуклеарната медицина за диагностика и ле-
чение, отговарящи на условия все по-близки до „иде-
алния“ РФП - с най-подходяща енергия на лъчението 
за оптимално скениране и получаване на образи, мак-
симално включване в болестно променените клетки, 
нетоксичен, апирогенен, с достатъчно дълъг период на 
полуразпад (Т1/2) за получаване на образ и терапев-
тичен ефект при минимално лъчево натоварване на 
пациента, със спазване на принципа ALARA (As low as 
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reasonably achievable). Лъчезащитата от алфа (α) пар-
тикули се преодолява с лист хартия, от бета (β) час-
тици - с тънка пластмасова или плексигласова стена, 
докато фотонните лъчения отслабват след 2 м бетонна 
стена [7].

Излъчването и загубата на енергия на радионукли-
дите във времето се изчислява с различния за всеки 
РН перод на физичен полуразпад (Т1/2) - времето, за 
което активността на даден РН намалява на полови-
на. Необходимо е да се отбележи, че физичният Т1/2 е 
неотменна и непроменяща се характеристика за всеки 
радионуклид. След въвеждането в човешкото тяло, ос-
вен физичният трябва да се познава и биологичният 
период на полуразпад (Т1/2 b), който се определя от 
времето на полуизвеждане на РФП от организма на 
пациента чрез физиологичните  метаболитни проце-
си в здравите тъкани на различните органи и системи, 
стомашно-чревния тракт, отделителната, дихателната, 
кожно-респираторната системи. Ефективният период 
на полуразпад (T1/2eff ) е с експоненциална зависи-
мост от физичния и биологичния Т1/2. От него и енер-
гията на лъчението  зависят ефектът на изобразяване, 
терапия и лъчевото натоварване на пациента.

В нуклеарната медицина за диагностика и лечение 
се използват открити радиоактивни източници, 
каквито са РН и РФ (РФП).  Те участват в клетъчния 
метаболизъм, изобразяват динамиката на различни 
процеси след тяхното интравенозно (i.v), интра  - или 
субдермално или перорално въвеждане в човешкия 
организъм. Така, чрез динамичен запис  на съответния 
биологичен процес може да се получава информация 
за функцията на бъбреците, секреторната и екскретор-
на фази, гломерулно-филтрационната скорост (GFR), 
кинетиката на стената на лявата камера на сърцето, 
достигане на туморните клетки от първичния тумор 
до стражевите (сентинелните лимфни възли – СЛВ) 
и др. Основна мерна едици  за РФП в системата СI е 
Bequerell, а Curie остава извън системна единица, но  
продължава да бъде споменавана в ежедневната прак-
тика. Индивидуалните  дози РФП се изчисляват в ки-
лобекерел на килограм тегло на пациента (kBq/kg) за 
диагностика и в мега/гигабекерели на килограм (M(G)
Bq/kg) – за терапия. Трябва да се знае, че 37 MBq = 1 
mCi (миликюри). Отчитат се Т1/2, енергията,  вида на 
лъчението, дозата  на избрания РФП,  за да се определи 
време на скениране и избор на скениращата система 
за изобразяване - SPECT или ПЕТ, а при метаболит-
ната терапия – съответно да се дефинира продължи-
телността на болничния престой или възможността за 
домашно лечение, лъчевото натоварване на пациента 
при спазване на правилата за защита от източници на 
йонизиращо лъчение (ИЙЛ), а също и дали РФ за тера-
пия може да бъде диагностично скениран, ако съдър-
жа гама-фотонна, освен терапевтичната алфа или бета 
емисии. Мерна единица в системата CI за количество 
поета от организмите радиация е сиверт (Sv). Това 
е количеството енергия, погълнато от килограм био-
логична тъкан, равно по въздействие на погълнатата 
доза гама лъчение от 1 Gy (Грей). Докато в Грей (Gy) се 
измерва погълнатата радиация, в Сиверти (Sv) се из-
мерва радиацията, погълната от отделен човек и съот-
ветно от лъчево най-натоварените критични органи. 
Връзката между Sv и Gy се изразява чрез формулата 1 
Sv = 1 Gy • w, където w е тегловен коефициент, специ-
фичен за определен вид радиация (wR) и определен вид 

тъкан (wT). Това равенство, свързващо сиверт и грей, 
показва, че еквивалентната доза и погълната доза имат 
еднаква размерност, но не означава, че ефективната 
доза числено е равна на погълнатата доза. 

За да се изпълнят клиничните цели на Нуклеарната 
онкология, прилаганите радиофармацевтици трябва 
максимално специфично да се включват в туморната 
тъкан, да са нетоксични, апирогенни и да имат висок 
клирънс от здравите тъкани и критични органи, за да 
изобразят сложния туморен процес, за да се осъщест-
вяви лечебно метаболитно въздействие до пълно уни-
жожаване на туморните клетки. Това налага познаване 
на биохимичните метаболитни процеси в огромното 
разнообразие на механизмите за живот  и развитие на 
злокачествените клетки в хемато-лимфо-пролифера-
тивни и солидни тумори. 

Особеностите на онкологичния процес, който може 
да бъде изобразен и количествено измерен в огнищата 
с висока степен на натрупване на РФ едновременно в 
първичния тумор (Т), в ангажираните от него регио-
нални лимфни възли (N),  далечни метастази (М) и но-
вопоявили се рецидиви (R1), независимо от топогра-
фиското им локализиране в  цялостния организъм на 
пациента, са:  

а). Степен на малигненост и пролиферация на 
злокачествено изменените клетки (G1-G3), 

б). Нарушен метаболизъм в туморните клетки с 
повишена глюкозо-енергийна консумация, екс-
пресия на митохондрии, различни рецептори, 
туморни антигени, амитнокиселини – ДНК и 
РНК, ензими и др.; 

в). Неоангиогенеза със създаване на патологична 
автономна туморна съдова мрежа; 

г). Възникване на хипоксия и некроза при експан-
зивен туморен растеж,  с  обратно-пропорцио-
нална зависимост между съдовата мрежа и ту-
морната маса.

Така, след дългогодишно обследване и регистрация, 
съвременната фармакопея разполага с различни алфа, 
бета, гама и позитронни радионуклиди, както и с  на-
личност на биологични лъченеактивни субстанции, 
наречени китове, за производство на най-разнообраз-
ни клинично прилагани радиофармацевтични пре-
парати (РФП) с все по-специфична туморотропност, 
насочени с подходяща енертия за изобразяване с МОД 
или за радионуклидна метаболитна терапия (РНМТ). 
РФП се включват в метаболизма на злокачествените 
клетки, според посочените „а-г” механизми на тумор-
ния процес. Таблично са представени туморотропни 
радиофармацевтици (ТТРФ)  за образна метаболитна 
диагностика с хибридните скениращи системи SPECT/
CT и ПЕТ/КТ (Табл.1 а-б) и РФП препарати за ради-
онуклидна метаболитна терапия (Табл. 2). Размерът 
на прилаганите индивидуални диагностични и те-
рапевтични дози РФП са в съответствие на приетата 
Европейска директива и зависят от телесното тегло на 
пациента, Т1/2, енергията и вида на лъчението, а спе-
циално при диагностиката и от технологичните въз-
можности на скениращата апаратура (Directive 97/43/
EURATOM). Ефективната доза за всяка диагностична 
или терапевтична процедура се измерва в микроси-
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верти на мегабекерел (μSv/MBq) или милисиверти 
(mSv) на процедура по утвърдени протоколи [5].

Радиофармацевтици за Туморотропност и устано-
вяване на множествена лекарствена резистентност, 
хипоксия, неоангиогенеза, апоптоза и оценка на 
кардиотоксичност. Най-често и широко (рутинно) 
прилагани РФП в диагностиката за метаболитно ту-
морно изобразяване, туморотропни РФП в клинична-
та онкология са: 

1. 99mTc-MIBI и 99mTc-TF

2.  99mTc-MDP/DPD

В.  131I-NaI

Г.  99mTc-Tektrotyd

Д. 131/123I-MIBG

2. 18F-FDG (18FDG)

Ж. 18F-NaF

4.18F-FDG-PSMA

3.  68Ga-PSMA

. 68Ga-DOTATOC/DOTATATE и др. по-рядко приложи-
ми РФП.

Разбира се, в зависимост от приоритетите на различ-
ните онкологични центрове, е възможно прилагането 
от единични до цялата палитра от РФП, посочени в 
таблица 1. Непрекъснато се правят открития след екс-
периментални и клинични проучвания на нови РФ, но 
те извървяват дълъг път от създаването, до утвържда-
ването им с протоколи за приложение в Клиничната 
онкология. Ще се посочат фармакодинамичните ха-
рактеристики и мястото на приложение -  на най-често 
прилаганите в клиничната нуклеарна онкология РФП 
за оптимизиране ефекта на комплексната модерна 
клинична онкология.

Таблица 1: Най-често прилагани за туморно изобразяване и визуализиране на страничните ефекти от лече-
нието с гама-фотонни (γ) за SPECT/CT и позитронни (β+) за ПЕТ/КТ РФП за нуклеарно-медицинска метабо-
литна образна диагностика (МОД):

Таблица 1-а: Гама-фотонни (γ) за SPECT/CT:

Най-често 
използвани гама-
фотонни РФП

T1/2 γ кеV* Доза MBq
Ефективна 
доза μSv/MBq 
mSv/study

Диaгностика 

Гама-фотонни (γ) РФП за SPECT/CT

99mTc-Pertechn-
etate 6 ч 140 γ 74 MBq 13 μSv/MBq

Функция и нодуларност на 
щитовидната жлеза-неорганична 
фаза на органогенезата на 
тиреоидни хормони; перфузия.

99mTc-MIBI/TF 6 ч 140 γ 370-740 
MBq 4,9 μSv/MBq Туморно изображение TNM; 

миокардна перфузия-кинетика 

99mTc-MDP/DPD 6 ч 140 γ 370-740 
MBq 4,9 μSv/MBq Костни тумори и метастази; 

туморна вазкуларизация;

99mTc-Nanocolloid 6 ч 140 γ 37-74 MBq 4,9 μSv/MBq Изобразявяне на СЛВ и интра 
опер.биопсия с гама-сонда. 

99mTc-Tektrotyd 6 ч 140 γ 370-925 
MBq 4,9 μSv/MBq Соматостатин-рецепторен захват; 

НЕТ и НЕКДТ

99mTc-MAA 6 ч 140 γ 111-148 
MBq 4,9 mSv/MBq Съдова емболизация; белодробна 

перфузия; БТЕ. 

99mTc-DTPA/
MAG3 6 ч 140 γ 111-185 

MBq 8,9 μSv/MBq
Бъбречна функция; GFR, 
бъбречна топография итуморна 
ангажираност. 

111-In-Pentet-
reotide 67.3 ч 173  γ  247  

γ 111 MBq 54 μSv/MBq Соматостатин-рецепторен захват; 
НЕТ; SCLC.

131-I-MIBG 8,02 д 364 γ/β- 37 MBq 280 μSv/MBq Невроектодермални (НЕКДТ) и 
невроендокринни тумори (НЕТ)
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123-I-Iofl upane 13.2 ч 159 γ 150-250 
MBq 1,3-10 mSv Паркинсонова болест 

123-I-NaI 13.2 ч 159 γ 8 MBq 150 μSv/MBq Стадиране, рестадиране и 
проследяване на ДКЩЖ.

131-I-NaI 8,02 д 364 γ/β- 74-148 MBq 280 μSv/MBq  Диференциран карцином на 
щитовидната жлеза (ДКЩЖ).

177 Lu-DO-
TATATE 6,65 д 113γ/β- 7,4 GBq       1 

цикъл
клинично 
неутвърдени НЕТ-диагностика и терапия

177Lu-PSMA 6,65 д 113γ/β- 2,9 GBq       1 
цикъл

клинично 
неутвърдени

Диагностика и лечение на 
метастазирал карцином на 
простатата (КП). 

153-Sm 1,95 д 103γ/β- 37 MBq/kg 6,8 mGy/MBq Лечение и изобразяване на костни 
метастази. 

Таблица 1-б: Позитронни РФП за ПЕТ/КТ и ПЕТ/МРТ.

Най-често използвани 
позитронни РФП T1/2 γ кеV* Доза MBq

Ефективна 
доза μSv/MBq 
mSv/study

Механизъм на 
туморотропност за 
Диaгностика 

Позитронни РФП за ПЕТ/КТ и ПЕТ/МРТ 

18F-FDG 109,7 
мин

  600  β+ 
550 γ 3-4 MBq/kg 19 μSv/MBq

Клетъчен глюкозен 
метаболизъм-глюкозни 
транспортери-TNM,R1 
енергийна консумация.  

18F-NaF 109,7 
мин

  600β+
550γ 3-4 MBq/kg 19 μSv/MBq Костни метастази и костни 

тумори.

18F-FLT 109,7 
мин

  600β+
550γ 3-4 MBq/kg 19 μSv/MBq TNM, R1 -пролиферация. 

18F-FDG-PSMA 109,7 
мин

  600β+
550γ 3-4 MBq/kg 19 μSv/MBq TNM стадирлане и 

рецидиви R1 при ПРК.

18F-FAZA 109,7 
мин   600  β+ 3-4 MBq/kg 19 μSv/MBq Изобразяване на хипоксия 

18F-L-DOPA 109,7 
мин

  600  β+
550γ

150-250 
MBq 25 μSv/MBq Допаминергични-амино-

ацидни транспортери 

68-Ga-PSMA 68  мин β+ / γ 1,8-2,2 MBq/
kg 2-4 mSv

Свързване с PSMA-TNM 
стадирлане и рецидиви при 
ПРК 

68-Ga-DOTATOC/DOTATATE 68  мин β+ / γ 100-200 
MBq/70kg 17-23 mSv

Соматостатинов аналог, 
НЕТ, НЕКДТ, 
ДКБД-корциноид, 
параганглиом, 
феохромоцитом; медуларен 
рак на ЩЖ.

11C-Methionine 20,4 
мин

1000 β+ 
550γ

200-250 
MBq 8,2 μSv/MBq Мозъчни тумори и 

метастази.

11C-Choline 20,4 
мин

1000 
β+550γ

600-900 
MBq/70kg 2,6-4 mSv

Мембранни фосфолипиди 
и  холин-киназни ензими; 
Т-активност.

13N-NH3-Aminoacide 2,03 
мин 1200 β+ клинично неутвърдени

Изобразяване на 
аминокиселинна активност-
ДНК/ РНК. 
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15O-H2O
2,03 
мин 1700 β+ клинично неутвърдени Оксигенация и мозъчна 

перфузия.

Забележка: СЛВ-сентинелни (стражеви) лимфни възли; ДКЩЖ-диференциран карцином на щитовидната жлеза; 
НЕТ- невроендокринни тумори; ПРК-простатен карцином; TNM-изобразяване на първичния тумор, регионални 
лимфни и далечни лимфни и органни метастази; НЕКДТ-невроектодермални тумори; ДКБД (дребноклетъчен 
карцином на белия дроб); МКЩЖ-медуларен карцином на щитовидната жлеза.

Таблица 2: Най-често прилагани алфа (α) и бета (β-), и смесени с γ-фотонно лъчение РФП, позволяващи 
SPECT/CT-образи при метаболитната радионуклидна терапия. 

Най-често 
използвани РФП

T1/2 
(дни)

α/β- 
MeV γ кеV* Доза MBq/GBq Терапевтичен ефект 

131-I-NaI 8,1 β-

364  γ 1,11-7,4 GBq над 90%

SPECT/CT 
образи 30-200 mCi

Аблация на тиреоиден остатък 
след ТТДТ** при ДКЩЖ*** 
131-I-терапия.

32-P-orthophosphate 14,3 1,71β-  -
111-740 MBq/kg 78,60%

(3 - 20 mCi/70kg) При рефрактерна костно-
метастатична болка.

89-Sr-chloride (Metas-
ron) 50,5 1,46β- -

148 MBq/70kg 73%

4 mCi/70kg При рефрактерна костно-
метастатична болка.

223Ra-dichloride       
Alpharadin      (Xofi go) 11,4 5,78α - 55kBq/kg

до 95%

Палиативно-терапевтичен 
ефект при рефрактерна 
костно-метаст. болка.

153-Sm-EDTMP 
(Quadrimed) 1,95 0,8β-

103γ
18,5-37 MBq/kg

68 - 90%

SPECT/CT 
образи

При рефрактерна костно-
метастатична болка.

185-Re-HEDP 3,8 1,07β-
137γ 1,29-2,96 GBq/70kg до 90%

SPECT/CT 35-80 mCi/70kg При рефрактерна костно-
метастатична болка.

131-I-MIBG 8,1 β-
364  γ

3,7-18,5 GBq/70 kg
47-90%

SPECT/CT НЕТ и НЕКДТ

177Lu-DOTATATE 
Lutatera 6,65

0,174-
0.498 
β-

113γ 7,4 Клинични проучвания 

SPECT/CT GBq/70 kg НЕТ- дисеминирани              4 
цикъла през 12 седмици

177-Lu-PSMA-11/617 6,65
0,174-
0.498 
β-

113γ
2-9 GBq           за 1 
цикъл

50% PSA понижение

SPECT/CT МРНТ при кРКП при костни и 
мекотъканни М

225Ac-PSMA-617 
 

5,9            
α -  проучване

50% PSA понижение

  МРНТ при кРКП при костни и 
мекотъканни М 

90-Y-microspheres 2,67 2,2       
β- -  1.5-2 GBq за SIR-

Spheres

Интраартер. емболизация при 
рак на черния дроб

Забележка: *Всички РН и РФП, които излъчват γ-фотони, освен α и β  лъчение за метаболитна терапия (МРНТ), 
могат да бъдат скенирани на SPECT/CT, за диагностично изобразяване на биоразпределението на терапевтичния 
РФП в тялото на пациента. ** ТТДТ ***ДКЩЖ.
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II. Нуклеарно-медицинска скенираща апаратура:

Хибридните скениращи методи се прилагат само в 
нуклеарно-медицинската диагностика. Това са  SPECT 
и ПЕТ, технологично свързани в един хибриден ске-
нер с КТ и МРТ. Последните подобряват качеството на 
функционалните образи с „изрязване“ на фона от раз-
сееното йонизиращо лъчение и картират топограф-
ската локализация на функционалните промени с 
открояване на патологичните огнища, независимо от 
разположението им в целотелесния обем на пациента 
и имат само ориентировъчна диагностична стойност. 
Избирателно повишеното или намаляващо (вслед-
ствие лечението) включване на РФП в болестните 
огнища може да бъде количествено изчислявано или 
сравнявано при поредни последващи изследванеия и 
спазване на една и съща геометрия на скенирането. 
Лъчевото натоварване на пациента, зависи от енерги-
ята, периода на полуразпад и биоразпределението на 
РФП в човешкия организъм, както и от хибридизира-
ната нискодозова КТ, като е значимо по-ниско от това, 
което се получава при ренгеновите изследвания и ди-
агностичната КТ [7]. 

1. SPECT/СТ е основен диагностичен хибриден 
нуклеарно-медицински скенер за изобразява-
не биоразпределнието в човешкия организъм 
на гама-фотонни радиофармацевтици РФП с 
различна гама-фотонна енергия. Планарната га-
ма-камера все по-често е заменена от комбини-
раната за планарни и  3D сцинтиграфии – SPECT 
(Single Photon Emmission Computed Tomography 
– Еднофотонна емисионна компютърна томо-
графия - ЕКТ). Все още в клиничната практика у 
нас се ползва англо-езичната абревиация, вместо 
българската ЕКТ. Тя дава възможност едновре-
менно за целотелесно планарно сцинтиграфира-
не в предна и задна проекции в рамките на 10-15 
минути, като скоростта на скениране се определя 
от телесната маса и зависи от височината на па-
циента. При диагностично неубедителни данни 
от планарната сцинтиграфия, следва разширява-
нето и с 3D-3600SPECT за по-детайлно метабо-
литно изобразяване, с по-голяма разделителна 
способност. С непрекъснатото усъвършенстване 
на ПЕТ/КТ скенерите и отличните образни резул-
тати след тяхното клинично приложение от 2000 
година, последва  широко навлизане на новите 
усъвършенствани хибридни SPECT/СТ скенери, 
с многосрезови КТ.  Те многократно подобриха 
нуклеарно-медицинската функционална образна 
диагностика, изрязвайки разсеяното лъчение от 
фотонната емисия и с точно топографско лока-
лизиране на хиперфиксационните патологични 
огнища. Получава се едновременна диагноза на 
структурни и функционални ранни болестни из-
менения.

2. РЕТ/СТ (позитронно-емисионна томотрафия с 
рентгенова компютърна томография – ПЕТ/КТ), 
както в текст, така и в практиката у нас вече все 
по-често се  ползва абревиацияна на български 
език. Това са хибридни нуклеарно-медицински 

скенери за получаване на диагностични и пла-
ниращи лъчетерапията метаболитни образи от  
функционалния ПЕТ-скен, много точно топогро-
фски локализирани на нискодозовите КТ или МР 
скенове, с изобразяване на хиперфункционални 
патологични огнища и структурно-тъканните им 
корелати в човешкия организъм. 

3. РЕТ/MRT (Позитронно емисионна томография, 
интегрирана в магнитно-  резонансен томограф). 
У нас вече се прилага абревиацията на български 
език ПЕТ/МРТ. В този хибриден скенер, ПЕТ об-
разът е интегрипан в магнитно поле и не е свър-
зан с многосрезов high-defi nition компютърен то-
мограф. Според проучванията на J.F. Schäfer и ко-
лектив от 2014г., лъчевото натоварване на пациен-
тите може да бъде намалено до 73% при прилагане 
на ПЕТ/МРТ в сравнение с ПЕТ/КТ [17]. Поради 
високата си цена и бавно протичане на изслед-
ването, ПЕТ/МРТ целесъобразно е да се прилага 
след първичен (б)ПЕТ/КТ за проследяване с ПЕТ/
МРТ с прицелни (таргетни) обеми на нивото на 
ЦНС, абдомен или малък таз, с прецизиране на 
индикациите, предимно в  онкопедиатрията или 
при пациенти, при които се налага по-чест кон-
трол на ефекта от лечението [17-18]. 

Освен качествена характеристика и описание 
на нуклеарно-медицинските хибридни образи, 
най-съвременните технологии позволяват и опреде-
ляне на стандартизирани количествени показатели, 
имащи много важно прогностично и оценъчно ефекта 
от терапията значение, както и мониториране на пер-
сонализираните терапевтични подходи. 

Количественият индекс на съвременните  SPECT/СТ 
скенери e стойността на натрупване (СН) на РФП в 
обем тъканна плътност (SUV - Standardized Uptake 
Value). 

Количествените индекси, изчислени автоматично на 
съвременните ПЕТ/КТ са:

а). SUV max (min, mean) - (Standardized Uptake 
Value) - Стандартна стойност на РФ-натрупва-
не, която характеризира натрупването на пози-
тронния РФ в избраната зона на интерес (ROI) 
и спомага количественото определяне (автома-
тично изчисляване) на  жизнеспособността на 
злокачествиния процес.  

б). TLG - (Total lesion glycolysis) – Степента на ту-
морната глюколиза [15-16]. 

в). MTV - (Metabolic tumor volume): Метаболит-
но-пролиферативен туморен обем изразен в 
кубични сантиметри [15].

г). MMTVR - (Metabolic morphologic tumor value 
ratio) - Съотношение на морфологично-мета-
болитния туморен обем – характеризира каква 
част от плътностно размерния обем на КТ е с 
патологичен пролиферативно активен туморен 
обем.
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д). BSV – (Background subtracted volume) – Изреза-
ният фон от реалния туморен обем [15].

е). Deauville – Score – съотношение на натрупва-
нето на 18FDG в патологичната неопластична 
лезия спрямо количеството РФ в кръвния пул в 
аортата и в нормално функциониращите клет-
ки на черния дроб. Прилага се за стадиране и 
отчитане на терапевтичния ефект при Ходжки-
нов (ХЛ) и не-Ходжкинови лимфоми (НХЛ) [2] 
и се разширяват проучванията за диагностич-
ното му  значение и за солидните тумори. 

III. Екипност и високо-специализирана квалифика-
ция за интерпретация на нуклеарно-медицинските 
метаболитни образи за диагрностика (МОД):

Изграждането на нуклеарно-медицинската образна 
диагноза (МОД) е резултат от екипен труд на високок-
валифицирана степен на компетентност в различни 
научни и технологични нива на подготовка, знания, 
обединени от медицинската наука и практика като: 
лекари, специалисти по нуклеарна медицина, дава-
щи насоките и изграждащи алгоритмите, прилагане на 
различните диагностични и терапевтични протоколи, 
завършващи с качествена и количествена интерпрета-
ция на получествени образи и заключенията на вся-
ко изследване и терапия. Екипите включват инжене-
ринг-електроника/радиационна медицинска физика 
за качествен контрол на скениращите системи SPECT/
CT, PET/CT/PET/MРТ и получаваните образи, както 
и на сателитната, апаратура; радио-химия – химици, 
специалисти за изготвяне на индивидуалните дози ра-
диофармацевтици по предписание на лекарите за кон-
кретния вид искано изследване (табл.1); медицински 
специалисти – рентгенови лаборанти и медицински 
сестри; администратори с медицинска подготовка 
за администриране на документацията, планиране на 
изследванията и грижа за информираността и подго-
товката на пациентите за всяко конкретно изследва-
не, предаване на медицинските и администратимни 
здравни документи със заключението от изследването 
или епикриза;  хигиенисти, всички подготвени за под-
държане на необходимата хигиена и работа  с ИЙЛ.

В онкологичните комитети (комисии) участието на 
специалистите по нуклеарна медицина, позволява 
правилен избор на най-подходащия диагностичен или 
терапевтичен метод, съобразно заболяването на инди-
видуалния пациент – подбор на РФП, скенираща сис-
тема или РФП за диагностика, или за радионуклидна 
метаболитна терапия.

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НУКЛЕ-
АРНО-МЕДИЦИНСКИТЕ ХИБРИДИЗИ-
РАНИ  МЕТАБОЛИТНО ОБРАЗНИ ДИАГ-
НОСТИЧНИ (МОД) МЕТОДИ ЗА ДИАГ-
НОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОНКО-
ЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
Нуклеарно-медицинската метаболитна и хибридна 
образна диагностика има важен принос в персонали-
зирането и прецизирането на комплексната онколо-

гична диагноза, стадиране, рестадиране, в мултидис-
циплинарното изграждане на стратегията и плана на 
онкологичното противотуморно лечение,  в оценката 
на ефекта и радикалността на противотуморната тера-
пия, както и в откриването на ранни рецидиви с висо-
ка диагностична чувствителност, спечифичност и точ-
ност. Прилагат се гама-фотонни радиофармацевтици 
(γ-РФ) за скениране със  SPECT/CT-хибриден скенер 
и позитронни РФП за изобразяване на ПЕТ/-скенери 
(ПЕТ/КТ и ПЕТ/МРТ).

I. ТУМОР ИЗОБРАЗЯВАЩИ  РФП – Кли-
нични особености и примери.
Най-общи индикациите за провеждане на тумор-из-
образяващи нуклеарно-медицински диагностични 
методи са:

1.1. При неубедителни или противоречиви данни от 
клиничната диагноза и конвенционалните образни 
методи като УЗ, КТ или МРТ за злокачествен тумор, 
метастази или рецидив.

1.2. При хистологично доказани метастази като първа 
проява на онкологично заболяване от неизвестно пър-
вично огнище;

1.3. За ДД между следтерапевтична фиброза и огнища 
на активен злокачествен процес;

1.4. За оптимизирано планиране на лъчетерапия;

1.5. За отчитане ефекта от комплексното противоту-
морно лечение:

1.5.1. Не по-рано от 1 месец следоперативното лечение 
с добре заздравяли оперативни рани, без секреция и 
активни дренажи;

1.5.2. Не по-рано от 2 - 3 месеца след проведено лъче-
лечение (за намаляване на ФП резултати от реактивни 
възпалителния около лъчетерапевтираните обеми);

 1.5.3. В случаите на необходима бърза оценка за хими-
очувствителност на злокачествения процес, най-чес-
то при провеждане на неоадювантна химиотерапия 
(НАХТ), но нерядко и при адювантна химиотерапия 
(АХТ), е необходимо провеждане на изходен – базисен 
(б)ПЕТ/КТ преди началото на НАХТ или АХТ-плана 
(и преди биопсията, ако има такава) и последващо 
провеждане на междинен (interim) (м)ПЕТ/КТ на 20-
тия ден след 2-рия или 3-тия курс;

1.6. За оценка радикалността на инициалното ком-
плексно лечение – не по-рано от 3 месеца след при-
ключване.

1.7. За ранно откриване на рецидиви, когато туморни-
те маркери прогресивно нарастват или се удвояват в 
кратък срок, а УЗ, диагностичната КТ или МРТ не от-
криват структурно-вазкуларно патологично изявено 
туморно огнище; 

1.8. За диагностика на аденом или диференциран кар-
цином на паращитовидните жлези успешно се прилага 
99mTc-MIBI/TF*.
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*Забележка: При различните злокачествени тумо-
ри и техните метастази или рецидиви е необходимо 
точно да се определи хистологията и биологията на 
тумора, за да се избере най-подходящия туморизо-
бразяващ РФП. Тогава показанията за МОД ще са и 
по-специфични и се достига най-висока диагностична 
точност. Например: Ракът на простатата се визуали-
зира с белязан PSMA (простат-специфичен мембра-
нен антиген), маркиран с 99mTc-PSMA за SPECT/CT; 
18F-PSMA и 68Ga-PSMA за ПЕТ/КТ; Диференцирани-
ят карцином на щитовидната жлеза се проследява със 
131-I-NaI, невроендокринните и невроектодермал-
ните тумори с 99mTc-Tektrotide 123/131-I-MIBG  или 
68Ga-DOTATOC, DOTATATE и др.

Противопоказания за провеждане на МОД най-общо са:

2.1. Бременност и кърмене;

2.2. Свръхчувствителност – казуистика. 

2.3. Интеркурентни вирусни и температурни състоя-
ния, непосредствено преди или в деня на плануваното 
изследване;

2.4. Критично ниски хематологични показатели;

2.5. Бъбречна и чернодробна недостатъчност;

2.6. Глюкозата в кръвта не трябва на превишава 10-11 
mmol/l при ПЕТ/КТ с маркирана глюкоза 18F-FDG 
– налага се специална подготовка за извършване на 
скенирането при стойности на глюкозана близки до 
норма;

Забележка: Всеки РФП, прилаган за изобразяване на 
злокачествени заболявания с различна хистология 
и биологична активност има своите допълнителни и 
специфични показания и противопоказания, както и 
специална подготовка на пациентите за изследване. 
Всяко конкретно предстоящо изследване се обсъжда 
със специалист по нуклеарна медицина.

1. 99mTc-MIBI (Methoxy-isobutyl-isonitrile) и 99mTc-TF 
(Tetrofosmin-1,2-bis[bis(2-ethoxyethyl)phosphino]-
ethan). – прилагат се най-често за изобразяване на 
наддиафрагмални солидни тумори, като рак на млеч-
ната жлеза (Сцинтимамография), рак на  белия дроб, 
недиференциран карцином на ЩЖ и др., както и  за 
диагностичен мониторинг на Ходжкинов и не-Ходж-
кинов лимфоми (ХЛ и нХЛ)
99mTc-MIBI/TF са утвърдени в изобразяването на неоп-
ластичната тъкан и активно пролиферативни лезии за 
изграждане на онкологичната диагноза и мониторинг 
на лечението на злокачествените новообразувания. Те 
са липофилни катионни РФ (99mTc: T1/2=6 часа, Е=140 
kEV), въведени и прилагани традиционно за оценка на 
миокардната перфузия. В годините на клиничното им 
приложение се доказва, че 99mTc-MIBI/TF избирател-
но се натрупват 3-4 пъти повече в бързоделящите се 
туморни клетки, в зависимост от степента им на де-
диференциация, отколкото в клетките на нормални-
те тъкани. Мембранният транспорт на 99mTc-MIBI/TF 
в клетката и в митохондиите като енергийни депа на 
клетъчната функция, се регулира и от Р-гликопротеин 
(Pgp).  Така,  че с една доза 99mTc-MIBI/TF е възможна 
оценка на туморната агресия, метаболитна активност, 

откриване на лекарствена резистентност, стимулира-
на апоптоза, както и наличие на  кардиотоксичност от 
противотуморната терапия [19].

През 1989г. е установена фиксация на 99mTc-MIBI в бе-
нигнени и малигнени белодробни тумори [20]. През 
1993г. при изследване на миокардната перфузия A. 
Omar и съавтори установяват ектопична хиперфикса-
циа на 99mTc-MIBI с последващо откриване на мястото 
на хиперфиксационното огнище на рак на млечната 
жлеза с хистологична верификация. От този момент  
99mTc-MIBI, а по-късно и  99mTc-TF показват висока ди-
агностична стойност в откриване на РМЖ, РБД, вкл. 
и при малигнените лимфоми, когато другите струк-
турно-анатомични методи са неубедителни [21-22]. 
99mTc-MIBI се акумулира в митохондриите на клет-
ките, в резултат от разликите в потенциалите между 
плазмените и вътрешно-митихондриалните мембра-
ни (фиг. 1) [23-24]. 

Фиг.1: Silvana Del Veccio и Marko Salvatore (2004) пред-
ставят схематично механизма на натрупване на 99mTc-
MIBI в митохондриалните мембрани на клетката, раз-
познаването му от Pgp-мембранния гликопротеин при 
лекарствена резистентност и процесът на апоптоза 
чрез отношението с Bax-Bcl2 и casp-9. [24]

Проучванията при някои тумори показват по-голяма 
зависимост на 99mTc-TF от Na+/K+-енергийно свързан 
транспорт и по-ниска концентрация в митохондриите 
в сравнение с 99mTc-MIBI, но количественото съотно-
шение тумор-фон е достатъчно за туморно изобразя-
ване. Преимущество на 99mTc-TF спрямо 99mTc-MIBI е 
по-бързият му клирънс от белия и черния дроб, което 
дава възможност за по-ранна оценка на миокардната 
перфузия и за по-добро изобразяване на тумори над 
диафрагмата.

Както 99mTc-MIBI, така и 99mTc-TF, са субстрати на мем-
бранните протеини (Pgp, MRP), кодирани от гена за 
множествена лекарствена резистентност (MDR1 - 
multidrug resistance gene 1), функциониращи като „из-
хвърлящи” помпи за определени лекарствени средства 
(напр. антрациклинови химиотерапевтици) [25]. Чрез 
използване идентичните механизми на включване и 
„изхвърляне” на лекарствените средства и MIBI/TF 
от клетките е възможна предлечебната, неинвазивна 
оценка на бъдещия ефект от прилаганото лечение. 
Получава се фалшиво-негативен образ за тумора, но 
истински позитивен за наличие на лекарствена рез-
истентност [26]. При малигнените лимфоми също са 
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проведени редица проучвания в планарен и 3D-сцин-
тиграфски SPECT. При липсващо включване на ТТРФ 
в туморния обем или бързото му „измиване” при пов-
торно сканиране, химиочувствителността е значител-
но намалена до отсъстваща със съответно сигнифи-
кантно по-ниска преживяемост на болните [27]. Уста-
новена е обратна зависимост между серумните нива на 
Pgp и фиксацията на MIBI и възможността за сцинти-
графското in vivo определяне на свръхекспресията на 
Pgp. Посочва се, че MIBI-сцинтиграфията може по-ра-
но и по-точно от останалите прогностични фактори да 
предскаже отговора на лечението [28].

При данни за недостатъчна фиксация или бързо „из-
миване” на ТТРФ, което се свързва и с  възможна 
свръхескресия на анти-апоптозния ген Bcl-2, тера-
певтичната схема би могла да бъде променена с т.нар. 
non-cross-resistant лекарствени средства [29] или да се 
направи опит за възвръщане на чувствителността на 
туморите към лекарствените средства, както и възста-
новяване на натрупване на 99mTc-MIBI/TF във витал-
ни лезии [30-31]. 

При проучвания на рака на млечната жлеза устано-
вихме зависимост между степента на натрупване на 
99mTc-MIBI/TF в туморните огнища и отговора на ХТ, 
като СН в лезиите, показали пълен отговор след нео-

адювантна ХТ се оказва значително по-висока от тази 
на лезиите с непълен отговор [2]. С въвеждането в кли-
ничната онкология на ПЕТ/КТ с 18FDG, не намалява 
многостранното диагностично значение на 99mTc-MIBI 
и TF в управлението на РМЖ и допълва прецизната 
туморизобразяваща диагностика на 18FDG-РЕТ/СТ 
с възможност за изобразяване на лекарствена резис-
тенсност и кардиологичен статус с 99mTc-MIBI/TF при 
пациентки със сърдечно-съдови заболявания с пови-
шен риск, както и ранно откриване на кардиотоксич-
ност от противотуморната терапия [3].

В диагностиката на лимфомите са провеждани про-
учвания, сравняващи сцинтиграфските възможности 
на 99mTc-MIBI и TF с тези на 67Ga-цитрат, приеман за 
„златен стандарт“ до появата на първата ПET-скани-
раща система. С усъвършенстването на  18FDG-РЕТ/
СТ, днес той се превръща в „златен стандарт” в диаг-
ностиката на лимфо-пролиферативните неоплазми с 
натрупан голям клиничен доказателствен материал. Л. 
Чавдарова посочва, че освен ПЕТ/КТ, с хибридизация-
та на гама-сцинтиграфските скенери, SPECT/CT ске-
нирането с  99mTc-MIBI и TF има важно допълващо зна-
чение при ХЛ и НХЛ, освен за туморно изобразяване, 
и за откриване на лекарствена резистентност (МЛР) и 
ранна кардиотоксичност, което налагага смяна, с ин-
дивидуален терапевтичен план (фиг. 2) [3].

а.
 

б.
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Фиг. 2 а-в: а). 99mTc-TF – горен ред и 18FDG-РЕТ/СТ – долен ред; б). Cardio-G-SPECT/CT-stress, след 99mTc-TF 
туморно изобразяване и без инжектиране на нова доза РФ – хипоперфузия на антерио-латерални сегменти 
с проява на следтерапевтична кардиотоксичност.

Свръхекспресията на анти-апоптозния протеин Bcl-
2 води до резистентност на туморната клетка към про-
тивотуморни лекарствени препарати или лъчетерапия. 
Това е доказано от различни колективи установили ви-
соки нива на Bcl-2 при 32% до 86% от туморно-клетъч-
ните линии на РМЖ, с което се обяснява лекарствена-
та и лъчетерапевтична резистентност при тези болни 
[32]. Високите нива на Bcl-2 от една страна инхибират 
митохондриалния пермибилитет, а от друга разруша-
ват митохондриалните мембранни протеини и въз-
препятстват включването на 99mTc-MIBI. В тези случаи 
СМГ е фалшиво-отрицателна и насочва към лекарстве-
на резистентност с отсъствие на терапевтичен ефект.

В допълнение към туморотропността на 99mTc-MIBI/
TF и оценката на миокардната перфузия в условия на 
натоварване и покой за диагностика и проследяване 
на исхемичната болест на сърцето и някои кардиоми-
опатии, е възможно отчитане на кардиотоксичност в 
хода на лекарственото и лъчелечение на онкологич-
ните заболявания. В дългогодишно проучване на ин-
дивидуализирания диагностичен подход в мониторин-
га на рака на млечната жлеза (РМЖ), се (Е. Пиперкова) 
посочва и дългосрочната поява на кардиотоксичност 
с влошаващ качеството на живот страничен ефект от 
противотуморна терапия [2]. 
99mTc-MIBI/TF са утвърдени образни изследвания за 
ранна оценка на химиочувствителността с изобразя-
ване на ранния метаболитен отговор (пълен, частичен- 
много добър, частичен-добър, без отговор или прогре-
сия – МЛР) на противотуморната терапия и единстве-
ни до въвеждането на 18F-FDG-ПЕТ/КТ (табл. 1) [2]. 
Необходимо е да се отбележи, че освен в онкологията, 
99mTc-MIBI/TF са официално приети РФП в протоко-
лите на нуклеарната кардиология и с тях се извършват 
около 50% от всички миокардно-перфузионни сцинти-
графии в света [33]. 99mTc-MIBI/TF – SPECT/CT е метод 
на избор за визуализиране на активно хиперфункцио-
ниращи аденоми на паращитовидните жлези.
18F-FDG (18FDG) (2-fl uorine18[18F]fl uoro-2-deoxy-D-
glucose) отразява туморно - клетъчния глюкозен мета-
болизъм и активността на глюколизата. 

18F-FDG-ПЕТ/КТ е метод на избор за изобразяване на 
първични тумори, непроявени клинично регионални 
лимфни,  далечни костни и мекотъканни метастази, 
както и откриване на ранни „биохимични резидиви“ 
когато УЗ, диагностичната КТ или МРТ показват про-
тиворечиви резултати и освен вазкуларизацията на 
неопластичните лезии, методологично са ограничени 
във функционалното изобразяване на жизнеспособна 
туморна тъкан с различна степен на агресия.
18F-FDG не се прилага, поради липса или нискосте-
пенна глюколиза, водеща до ненатрупване при му-
цинозни, бронхоалвеоларни и простатни карциномни 
клетки, с получаване на Фалшиво отрицателни (ФО) 
резултати на ПЕТ/КТ образите,  при наличие на кли-
нично, УЗ, КТ или МРТ доказан тумор.  При различ-
ните хистологични варианти на карциномни, сарком-
ни и лимфопролиферативни неоплазми степента на 
хипефиксация на 18F-FDG е различна и трябва да се 
познава от специалистите по нуклеарна медицина, за 
да не се допускат ФО или ФП резултати.
18F-FDG е описан за първи път през 1978 година от 
В.Gallagher. Още през 1930 година Otto Warburg съ-
общава своето наблюдение, че малигнената клетъч-
на трансформация е свързана с усилена глюколиза и 
злокачествените туморни клетки имат повишена ае-
робна и анаеробна глюколиза в сравнение с нормал-
ните клетки. Като аналог на глюкозата, днес 18F-FDG 
позволява изобразяване на глюколизата чрез ПЕТ 
сканиращите системи. След преминаване на клетъч-
ната мембрана с помощта на глюкозо-транспортните 
протеини GLUT-1, GLUT-2 FDG се фосфорилира от 
глукозо-6-фосфатазата с участието на хексокиназите. 
A. Solos и R. Crane съобщават, че за разлика от глю-
козо-6-фосфата, 18F-FDG-6-фосфата не е субстрат 
на глюкозо-6-фосфат-изомеразата и не подлежи на 
по-нататъчен метаболизъм с разграждане до CO2 и 
H2O в клетките (фиг.3). Авторите посочват и че нивото 
на глюкозо-6-фосфат-изомеразата е по-ниско в злока-
чествените клетки [34]. 18F-FDG може да се натрупва 
във високи концентрации в злокачествените тумори, 
чиито клетки се характеризират с хиперекспресия на 
глюкозни транспортери DLUT-1 и DLUT-3. 

Фиг. 3: Схема на метаболизма на 18F-FDG, преминаване и натрупване в цитоплазмата на жизнените клетки, без 
по-нататъчно разграждане [A.Solos].



207

При рака на млечната жлеза, средният SUVmax на 18F-FDG при инвазивен интрадуктален карцином е статис-
тически достоверно по-висок от този при лобуларните тумори [3]. Липосаркомите натрупват по-слабо 18F-FDG 
(фиг.4а.), докато рабдомиосаркомите, лейомиосаркомите, ангиесаркомите и др мекотъканни тумори имат акти-
вен глюкозен метаболизъм, висока енергийно освобождавана глюколиза и хиперфиксация на  18F-FDG, водещо 
до постигане на висока диагностична точност в изобразяване на техния туморен метаболитен обем, неговата 
химиочувствителност отчитане на ефекта от лечението (фиг. 4б.) [14]. 

а.

Фиг. 4 а-б: 18F-FDG – ПЕТКТ с различен туморен глюкозен метаболизъм при мекотъканни тумори: а). Първична 
диагностика и стадиране на хистологично верифициран липосарком на гръдната стена, с ниско SUVmax 2,3;

б.

Фиг. 4 б). Горен ред: Базисен, първичен (б)ПЕТ/КТ с визуалицазия на пролиферативно активен екстраосален 
рабдомиосарком със  SUVmax 16,2 с участъци на некроза и калцификити с размер 14.1 x 11.3 см на ндКТ; Долен 
ред: почти пълен бърз метаболитен отговор на НАХТ със SUVmax от 16.2 спаднал до 4.0, но по-бавно намаляващ 
размерен отговор от 14.1 x 11.3 cm на 12.2 x 9.2 см [79]. 

Съществуват хистологични варианти на нХЛ, които дават фалшиво отрицателни разултати поради ненатрупване 
на 18F-FDG  в злокачествените клетки, за разлика от В-клетъчния лимфом и Ходчкиновия лимфом, при които има 
високостепенна туморна гликолиза с хиперфиксация на 18F-FDG. В тези хистологични варианти МОД с 18F-FDG-
ПЕТ/КТ е утвърден златен стандарт за диагностика и стадиране, а количествените индекси SUVmax, MTV и 
Deauville-Score са основни прогностични критерии за ефект от лечението и преживяемостта [3]. 18F-FDG-ПЕТКТ 
е много успешен при повечето солидни тумори и много ценен в планирането на лъчелечението на туморите на 
главата и шията [35-37].
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На фиг. 5, 6 и 7 са представени различни клинични случаи, при които се изобразява значението на 18F-FDG – 
ПЕТКТ в откриване на НПО (фиг.5), възможност за метаболитно планиране на ЛТ със сюрдозаж на метаболитно 
активни пролиферативни лезии (фиг.6), проследяване ефекта от провежданата терапия (фиг.7) и т.н.

Фиг. 5 а-в: Неизвестно първично огнище: аксиларна аденопатия с метастази от аденокарцином и НПО.  а). На су-
марен 3D профил се демонстрира по-нискостепенното включване на 18FDG в първичния тумор в ДЛК дълбоко в 
паренхима на хипердензната млечна жлеза пред гръдната стена; (б-в) Метастатични АЛВ с високостепенно включ-
ване на 18FDG.  ПЕТ изобрази 1 ИП огнище от РДМЖ и всички ИП РЛМ, верифицирани следоперативно. [2,78].

Фиг. 6 а-в: Планиране на ЛТ [37] при пациент с мукодермоиден карцином на лявата паротидна жлеза с инфил-
трация в съседните тъкани: а). На първите две вертикални колонки ПЕТ метаболитно изобразяване на хипе-
рактивен метаболитен неопластичен процес в лявата паротидна жлеза; втора вертикална колонка – коронална, 
аксиални и сагитална проекции на хибриден ПЕТ/КТ образ - ясно се визуализира интензивната и нехомогенна в 
периферията хиперфиксация на 18F-FDG суперпозирана върху КТ и МРТ топогрофските анатомични структури 
с тяхната биологична активност; трета колонка - по-ниско информативен КТ скен в трите проекции; четвърта 
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колонка високо информативен МРТ образ на мекотъканна формация, обхванала паротидната жлеза с инфилтра-
ция на околните тъкани, без информация за функционалната агресия и пролиферативна активност на туморна-
та маса; б). IMRT (Intensity Modulated Radio-Th erapy) с 3D реконструкция (аксиална, коронална и сагитална) и 
ПЕТ/КТ-планиране на ЛТ-дози според биологичната активност на туморните ядра за постигане на максимална 
ЛТ-ефективност при щадене на околните здрави тъкани, критични съдови структери и органи в тесните прос-
транства на главата и шията. 50 Gy в 25 фракции с различен процент от мощността на дозата и сюрдозаж, с 
последваща carbon-ion boost GTV с обща доза 25 Gy RBE (Relative Biological Eff ectiveness) в 8 фракции [M. Syed et 
al.,2020 ЕJNMMI-37], с пълен терапевтичен отговор.

Фиг. 7 а-в: Оценка на ефекта от проведеното лечение (MM преди и след имунотерапия). А). Преди лечение – хи-
перметаболитни лезии от малигнен меланом в дясната млечна жлеза, дясна аксила-МЛВ, в лингула в левия бял 
дроб и значим по размер МЛВ на шията вляво от 16.08.2019; Б). Целотелесен ПЕТ-скен с почти пълен терапевти-
чен отговор след проведената имунотерапия от 4.08.2020 г.; В). таргетни хибридни образи на гръдния кош с пред-
ставени два коронални среза в различна дълбочина от същите ПЕТ/КТ изследване: един на нивото на млечни 
жлези, аксили и шия и втори на ниво лезията в левия бял дроб, като долният ред демонстрира хиперметаболит-
ните патологични злокачествени лезии от 2019, а на горния ред (след имунотерапията) през 2020 отсъстват преж-
девизуализираните и описани хиперметаболитни огнища. 

В последните години, в специализирани нуклеарно-медицински центрове в света все повече навлиза ПЕТ/
МРТ. Тези хибридни скенери последвали при клинична необходимост ПЕТ/КТ скенирането повишават диагнос-
тичната стойност, както на МРТ, така и на 18F-FDG-ПЕТ/КТ, проведени поотделно, подобрявайки възможността 
за визуализиране на суспектни на МРТ субсантиметрови мекотъкънни огнища-рецидиви, „невидими“ с диагно-
стична КТ, но хиперфиксаращи 18F-FDG на ПЕТ. Тези малки витални туморни лезии, с висока пролиферативна 
активност, с високостепенни SUVmax, TLG,  MTV и Deauville Score 4-5 на ПЕТ- образите, хибридизирани с КТ и/
или МРТ повишават диагностичната точност за визуализиране, както на ранни (биохимични) рецидиви (фиг. 8а), 
така и едновременно на мекотъканни и костни метастази (фиг.8б) до 100%  [38-41]. Оптимално рестадиране след 
комплексно лечение на онкологичните заболявания в периода на проследяване и съмнения за ранни (биохимич-
ни) рецидиви с неубедителни КТ и МРТ данни, се постига с целотелесен ПЕТ/КТ за визуализиране едновременно 
на локални рецидиви и дистантни визцерални и костни метастази, при неубедителни данни от ПЕТ/КТ, може да 
се пристъпи към таргетно ПЕТ/МРТ на отделни обеми, мозък, абдомен, малък таз. 



210

Вече се представят резултати и от ПЕТ/МРТ таргетно скениране на малкия таз за визуализиране на биологично-ак-
тивни 2-5 мм рецидиви след радикално инициално лечение на рак на простатата или в онкогинекологията [40].  

Фиг. 8 а-е: Таргетен МРТ и 18F-FDG-ПЕТ/МРТ за откриване на ранен рецидив при пациентка  след комплексно 
инициално лечение по повод ендометриален карцином: а-б). МРТ- суспектна милиметрова лезия в следопера-
тивния цикатрикс в Дъгласовото пространство в Т1w fs VIBE; T2w fs HASTE; в). ПЕТ - повишено физиологично 
натрупване на 18F-FDG в пикочния мехур и хиперметаболитна малка лезия под негона нивото на цикатрикса; г) 
На хибридната ПЕТ/МРТ се визуализира хиперметаболитната малка лезия в следоперативния цикатрикс, която 
категорично насочва към малък пролиферативно активен рецидив - L.М. Sawicki et al, 2018 [40]; д). ПЕТ-множест-
вени огнища на хиперфиксация на 18F-FDG в аксиалния скелет - в 7-мо дясно ребро по предната аксиларна линия, 
L1-5, крилата на двете илиачни кости, малкия трохантер на лявата бедрена кост и др., както и в меките тъкани – 
метастатични, хиперметаболитни, неувеличени ЛВ в горния медиастинум, супра- и субклавикуларно е). На хи-
бридния ПЕТ/МРТ – множествени костни и лимфно нодуларни метастази в период на проследяване при паци-
ентка след комплексно лечение по повод рак на ЛМЖ и дългогодишен „светъл“, при която ПЕТ/МРТ е проведено, 
поради повишена стойност на Са15-3 над 48 IU/L [ESNM lecture O. Ratib-PET/MR breast cancer imaging].
18F-FDG-PET: Проблеми при интерпретацията

Съществуват различни фактори, които могат да попречат на коректната интерпретация с неправилно оценени 
фалшиво-позитивни резултати от 18FDG -PET/CT: 

а). Физиологичната вариабилност на натрупване на 18FDG в здравите тъкани, физиологични циклични процеси в 
организма, чието познаване е от важно значение за интерпретацията на образите (фиг. 9а-б); 

Фиг. 9 А-Б: А). На 18F-FDG-ПЕТ/КТ на фона на хомогенно разпределние на радиофармацевтика в скенирания 
обем, се визуализира огнище на хипефиксация с фотопеничен център, суперпозирано на ндКТ на нивото на ле-
вия яйчник. Образът е интерпретиран като метастаза в яйчника или тумор на Крюкенберг. Б). След внимателна 
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анамнеза, се установява че пациентката е провела изследването на 15-тия ден от менструалния цикъл и след две 
седмици на УЗ няма находка в левия яйчник. В). Визуализира се реактивен хиперметаболизъм с резки очертания 
по хода на слуховия канал, при проведен ПЕТ/КТ в по-кратък срок след приключена лъчетерапия по повод на 
карцином на слуховия канал.

б). Повишената фиксация, дължаща се на възпалителни или незавършени следоперативни или след лъчеви 
процеси; 

в). Променено биоразпределение при хипергликемия или хиперинсулинемия; 

г). Дифузно повишена фиксация на 18FDG с активна хиперплазия на костния мозък, понякога съпроводена и с 
натрупване в тимуса или в слезката, при ранно ПЕТ/КТ скениране могат да бъдат добър прогностичен бе-
лег за очакван ефект след проведена лекарствена терапия с усилена костно-мозъчна хиперплазия и усилена 
туморно-клетъчна апоптоза (клетъчна смърт). При лечение с колонии-стимулиращи фактори (CSF) също 
се появява ранен хиперфиксационен образ в костния мозък и неопластичните огнища и по гореописаните 
причини, не трябва да бъде погрешно посочена  прогресия на болестта (това е „фалшива“,  псевдопрогре-
сия), а точно натротив – като усилена туморна апоптоза с очакван положителен терапевтичен резултат. 
Ето защо времето на ПЕТ/КТ скениране след различен вид терапия е от голямо значение за правилната 
интерпретация на образните резултати (фиг.9); 

д). Физиологично активираната кафява мастна тъкан при стимулация на симпатикуса с повишена фиксация 
на FDG при по-ниска некомфортна за пациента температура в бокса за изчакване, по-често в детската и 
уношеската възраст; при наскоро проведени оперативни интервенции (< 4 седмици), лъчелечение (<3 ме-
сеца), ХТ (<6-8 седмици) и др.. 

е). Прилагането на интравенозен контраст в рамките на диагностична ПЕТ/КТ пък може да доведе до възник-
ване на артефакти и погрешно изчисляване на степента на натрупване на 18F-FDG, поради надценяването 
му в референтните органи (медиастинум, черен дроб) с 10-15% [41].

ж). Правилно отдиференциране на анатомични аномалии, вариетети посттравматични изменения от индиви-
дуалния живот на пациента от активен онкологичен процес.

Фиг. 9 а-б: РЛМЖ, G3, ИДК. Прогресия. ПЕТ/КТ - 7 дена след лечение с Carboplatina и SGF:  а). 18FDG огнищтна 
хиперфиксация в лява аксиларна и супраклавикуларна области, в костния мозък на прешлените на гръбрачния 
стълб, ребрата, тазовите и дългите кости на крайниците. б) Първо изображение-КТ, второ ПЕТ, трето ПЕТ/КТ: 
На ПЕТ и суперпозирания ПЕТ/КТ скенове се визуализира усилено включване на  18FDG в метастатичните лезии 
в аксиларни и супраклавикуларен ЛВ, както и дифузно в костния мозък – псевдо прогресия-усилена апоптоза-оч-
аква се терапевтичен ефект [Е. Пиперкова 2008 - 2].
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18F-FDG-PET/CT в оценка на ранния терапевтичен 
отговор: “interim-PET/CT”(iPET) (междинен (м)
ПЕТ/КТ):

Оценката на ранния терапевтичен отговор след 2-3 
курса лекарствено лечение e с цел установяване на 
химиочувствителност и дава възможност за навре-
менна промяна и оптимизирано индивидуализиране 
на лечебния план, с избягване на ненужна терапия и 
токсични увреждания, за осигуряване на  по-добра 
прогноза и преживяемост. 

Редица проучвания при РМЖ, редица други солид-
ни тумори, ХЛ и агресивните НХЛ посочват (м)ПЕТ, 
включително и (м)SPECT като силни прогностич-
ни  индикатор [3, 41-44], превъзхождащ International 
Prognostic Score (IPS) [45], даващ основание iPET(м-

ПЕТ) и  в определени случаи iSPECT (мSPECT) да 
бъдат прогностичен критерий, насочващ към инди-
видуализиращ терапията метод.  Най-същественият 
елемент в оценката на ранния метаболитен отговор на 
лечението се оказва интерпретацията на остатъчната 
18F-FDG или 99mTc-MIBI/TF  фиксация. При пони-
жаване на натрупването SUVmax на 18F-FDG или CH 
99mTc-MIBI/TF до 75% след 2-рия – 3-тия курс хи-
мио/таргетна терапия се диагностицира пълна хими-
очувствителност и след приключване на цялата тера-
певтична схема се отчита пълен метаболитен терапев-
тичен отговор (ПМТО), под 75% - непълен терапевти-
чен отговор (НПМТО): до 50% - добър метаболитен 
терапевтичен отговор (МДМТО, до 25-50% частичен 
(ЧДМТО) и под 25% или нарастваща хиперфиксация 
- лош (ЛТО или прогресия на болестта (ПБ) с данни за 
лекарствена резистентност (ЛР)  [2-3] (табл. 3).

Таблица 3: 18F-FDG или 99mTc-MIBI/TF за оценка на метаболитния терапевтичен отговор (МТО).

Оценка на метаболитния терапевтичен отговор (МТО) Понижение на СН (SUVmax)

Пълен метаболитен терапевтичен отговор (ПМТО) 100%÷75%

Непълен 
Добър НПМТО 75%-50%

Частичен НПМТО 50%-25%

Отсъствие (ОМТО)                                               Прогресия 25% или СН

Тук е мястото да се посочи, че в случаите на липса на 
противотуморен лекарствен ефект и при  съмнение за 
лекарствена резистентност,  99mTc-MIBI/TF – SPECT/
CT е метод на избор за изобразяване на действието на 
MDR1, а чрез разширяване на скенирането с cardio – 
GSPECT/CT и без допълнително инжектиране на нова 
доза РФП, може да се визуализира наличието на кар-
диотоксичност (фиг. 2).

3. Тумор-изобразяваща диагностика на карцином 
на простатата.  

3.1. 68Ga-PSMA:  68Ga-PSMA-11; 68Ga-PSMA-617; 
68Ga-PSMA-I&T за диагностика на Това са нови мо-
лекули, таргетно свързващи се с мембранния прос-
тат-специфичен антиген (PSMA). PSMA е prostate-
specifi c membrane-antigen glutamate carboxypeptidase 
II (GCPII), мембранно свързана металопептидаза, екс-
пресираща се в редица тъкани: в простатата, мозъка, 
тънките черва и бъбреците. Въпреки, че функцията на 
GCPII  в простатната жлеза остава все още неясна, екс-
периментално и клинично е доказана висока експре-
сия на този протеин при рак на простатата. Молеку-
лярните ПЕТ/КТ образи  показват таргетно свързване 
на GCPII и прецизно изобразяват локализацията и аг-
ресията на злокачествения метаболитен обем. 

3.2. 18F- PSMA има възможност да се получава „на мяс-
то“ при наличие на циклотрон към клиниките по нук-
леарна медицина за производство на флуор-18 и мар-
киране с PSMA. Този РФ не е утвърден с протокол и 
е в процес на клинични проучвание за утвърждаване, 
така че има много научни и публикувани данни за ди-
агностичната му точност, но все още не намира широ-
ко клинично приложение за стадиране и рестадиране 

на рака на простатата.

Индикациите за провежзане на   68Ga-PSMA-11-ПЕТ/
КТ (по степен на важност): 

а). Откриване с локализирано изобразяване на ра-
нен „биохимичен” рецидив след простатектомия и 
приключило комплексно първично лечение на паци-
енти с РП: при покачване на  PSA от 0,2 до 10 ng/ml в 
периода на проследяване и негативни КТ и МРТ; при 
бързо удвояване на PSA; при пациенти с висок Gleason 
score >7. 

Чувствителността на 68Ga-PSMA-ПЕТ/КТ зависи от 
нивото на PSA в кръвния серум. При стойности на 
PSA 0-0.2 ng/ml; 0.2-1.1 ng/ml и 1-2 ng/ml, чувствител-
ността е съответно 42%, 58% и 76%, докато при PSA 
> 2 ng/ml – чувствителността е > 95%, най-често при 
неубедителни резултати от контрастно усилени КТ и 
МРТ [46];

б). Предтерапевтично стадиране при пациенти с РП 
с висок риск: Gleason score >7, PSA>20 ng/ml и кли-
ничен стадий Т2-3а, с висока степен на вероятност за 
поява на метастази едновременно в локо-легионални-
те лимфни възли и костите. Откриването с 68Ga-PSMA-
ПЕТ/КТ на окултви МЛВ променя стадия и терапев-
тичния план, като оптимизира и индивидуализира 
лечебния план за радикализация на терапията и пре-
дотвратява ранната проява на рецидиви след първич-
ното лечение.

В последните години, все повече са клиничните про-
учвания, показващи многообещаващи диагностични 
подходи за изобразяване с рестадиране на кастрацион-
но резистентния РП и постигане на лечебни резултати 
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при прилагане на комбинирана терапия, включваща 
химиотерапия, второ ниво антиандрогенни хормони 
и радионуклидни лиганди, маркирани с PSMA [46-47].

Туморизобразяваща диагностика при невроендо-
кринни и невроектодермални тумори с: 

4.1. 99mTc-Tektrotyd – е соматостатинов аналог, който се 
свързва с соматостатиновите рецептори (SSTR-ССTР), 
експресирани от голямото разнообразие на невроен-
докринните тумори (НЕТ), като гастро-ентеро-пар-
креатичните неоплазми (GEP - ГЕПН), карциноидите, 
недребноклетъчния рак на белия дроб, парагангли-
омите, феохромоцитома, медуларния карцином на 
щитовидната жлеза и питуитарните тумори. Поради 
соматостанин рецепторна медиация,  99mTc-Tektrotyd 
може да се натрупва и да се изобразяват невробласто-
ми, астроцитоми, лимфоми, Merkel-клетъчни тумори 
и рак на млечната жлеза, като в последните години е 
наблюдаван и в тумори на простатната жлеза [2,48-51]. 
Повишената експресия на ССТР стимулира имуно-ре-
активните клетки - макрофаги, лимфоцити и съдовите 
ендотелиални клетки. Ето защо  99mTc-Tektrotyd може 

да се натрупва избирателно не само в НЕТ и експреси-
ращи ССТР не-НЕТ, но и в ССТР-негативни тумори, 
заобиколени от имуно-реактивни клетки, каквито са 
недребноклетъчните тумори на белия дроб (NSCLC) 
или високо имуно-реактивни доброкачествени забо-
лявания като тиреотоксичния екзофталм,  саркоидоза 
и ревматоиден артрит. Визуализацията на НЕТ зависи 
от степента на диференцияцията на конкретния ту-
мор. Така при силно недиференцирани, дедиференци-
рани НЕТ или при по-ниска експресия на ССТР, сцин-
тиграфското изобразяване е с по-ниска диагностична 
точност. В тези случаи 99mTc-Tektrotyd-соматостати-
нова сцинтиграфия  на SPECT/CT скенер се заменя с 
18FDG-ПЕТ/КТ, който става метод на избор. Този фе-
номен се наблюдава рядко, тъй като повечето НЕТ са  
високодиференцирани и с добра прогноза при адек-
ватно лечение. Така, че негативният 99mTc-Tektrotyd-
SPECT/CT е отличен прогностичен белег за ефективно 
лечение. Положителният 99mTc-Tektrotyd-SPECT/CT 
скен е прогностичен за успешна соматостатинова те-
рапия (фиг. 10).

а.

б.

Фиг. 10: 99mTc-Tektrotyd-SPECT/CT за TNM синхронно целотелесно изобразяване, с откриване на първично огни-
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ще в 7-8 сегменти на десния бял дроб и стадиране при 
пациент с УЗ установени лезии в черния дроб от 
НПО и повишен Хомогранин А до 78852 ng/l с. Визу-
ализира се първична лезия с повишена експресия на 
соматостатинови рецептори (ССТР) в долен десен 
белодробен дял и множество М лезии в черния дроб, 
без данни за увеличени ЛВ интраабдоминално. Паци-
ентът е показан за лечение със (Сандостатин) сома-
тостатинова терапия.  

4.2.131/123I-MIBG-Metaiodo-benzyl guanidine (Ioben-
guane-mIBG). 123I-MIBG е идеалният РФ за метаболит-
но специфична изобразяване на невроектодермални 
и малко по-слабо изобразяване на невроендокрин-
ни тумори, защото е с кратък период на полуразпад, 
ниска енергия и чист гама-излъчвател, но не може да 
се ползва за метаболитна радионуклидна терапия и е 
много-по скъпоструващ циклотронен продукт, който 
налага ползването му за изследване на пациенти много 
бързо след доставката му.  Преимуществено, в широка-
та клинична практика се прилага 131I-MIBG, който има 
по-дълъг период на полуразпад (таблица 1), има гама 
и бета емисии, което за разлика от 123I-MIBG, позво-
лява прилагане, както за метаболитна образна диагно-
стика, така и за метаболитна радионуклидна терапия 
(виж глава 13.2). Поради гама емисията, изобразява-
нето на биоразпределението на тези РФ е възможно на 
SPECT/CT скенери, които са широко разпространени, 
с по-ниски икономически разходи. 131/123I-MIBG имат 
висока избирателна степен на натрупване и „склади-
ране” в невросекреторните гранули в цитоплазмата на  
невроектодермалните и невроендокринните клетки. 
Това е резултат на специфични особености на neural 
crest cells.  Вътреклетъчният и вътрегранулният транс-
порт на Iobenguane-МIBG зависи от мембранната  на-
триева сатурационна абсорбция на клетъчната и гра-
нулната мембрани [5].

4.3. 68Ga-DOTA: 68Ga-DOTA –Tyr3octreotide (68Ga-
DOTA TOC)   68Ga-DOTA - 1NaI3octreotide (68Ga-DOTA 
NOC); 68Ga-DOTA – Tyr3octreotate (68Ga-DOTA TATE)

Гореизброените РФП са соматостаятинови аналози с 
различен рецепторен профил. След и.в. инжектира-
не, те се свързват “ in vivo” в човешкия организъм с 
експресиращите соматостатинови рецептори (ССТР) 
в клетките на невроендокринните тумори (НЕТ). 
Това позволява тяхното функционално изобразяване 
с ПЕТ/КТ или ПЕТ/МРТ и много точно определяне 
чрез количествени индекси на степента на експресия 
на ССТР. ПЕТ/КТ позволява и много точна TNM лока-
лизация и стадиране, с висока диагностична точност.

5. Прилагат се и други тумор-изобразяващи по-
зитронни радиофармацевтици като 18F-FLT - [(18)
F]-fl uoro-3‘-deoxy-L-thymidine за оценка на проли-
феративната туморна активност, но литературните 
данни в последните години сочат изравнени резулта-
ти с 18F-FDG с висока степен на доказателство, така че 
18F-FDG  остава радиофармецевтик на избор в тумор-
ното изобразяване и при оценяване ефекта от лече-
нието. 18F- FAZA/FMISO - [18F]-Fluoromoisonidazole 

се прилага в някои клиники за изобразяване на хипо-
ксия и хипоксични тъкани, което е от голямо заначе-
ние за повишаване ефективността на лъчетерапията 
при нейното планиране.  18F NaF – Sodium fl uoride 
избиратерно се натрупва в костите, включвайки се в 
минералния метаболизъм и ще бъде разгледан в диаг-
ностиката на костните метастази.

6. Изобразяване и диагностика на костни метаста-
зи и нуклеарно-медицински метаболитен/хибриден 
мониторинг на костно-метастатичната болест. Поя-
вата на костните метастази се свързва с прогресия и 
влошаване прогнозата на онкологичното заболяване, 
далеч преди клиничната изява на болковия синдром. 
Целотелесната костна сцинтиграфия (ЦКС) е метод на 
избор за удължаване на преживяемостта и подобря-
ване качеството на живот на засегнатите пациенти, с 
ранно доклинично откриване и своевременно лечение 
с дългосрочен контрол върху костните метастази [52].  
Чувствителността на планарната ЦКС в предна и зад-
на проекции, даже на нехибридния SPECT е между 85 
и 96% [52-55], лимитирана от по-ниска специална ре-
золюциял (фиг. 11-13) [56]. Много дребно-огнищните 
и смесени остеолитично-остеосклеротични ниско ак-
тивни метастази и особено чисто литичните при лим-
фоми, светлоклетъчен карцином на бъбрека и в немал-
ко случаи на рак на млечната жлеза или простатата са 
трудно диагностицирани с ЦКС, което се преодолява с 
ниско дозова (нд)КТ в хибридните SPECT/СТ скенери 
[57-59] с чувствителност 100% и по-висока диагнос-
тична стойност., R.F. Fonager и съавтори през 2017 г. 
посочват максимална чувствителност и диагностична 
стойност, прилагайки 18F-sodium fl uoride (NaF) - PET/
CT в сравнение с получените резултати с костната 
сцинтиграфия с 99mTc-diphosphonates SPECT/CT [60]. 
Jambor и коректив (2016) посочват максимална диаг-
ностична точност на 18F-sodium fl uoride (NaF) - PET/
CT и  1.5 T MRI с  DWI, особено при нискообемни на-
чални или еквивокални костни метастази [61], където 
бифосфонатната SPECT/CT е с чувствителност в ши-
рок диапазон от 66,5% до 100% при сравняване на ре-
зултатите, получени в много проучвания  [58, 62]. 

Въпреки публикуваните многообещаващи резултати 
с 18F-sodium fl uoride - PET/CT за по-прецизно и де-
тайлно изобразяване на много малки начални костни 
метастази с под 3 мм3 метаболитен обем, стандартната 
планарна ЦКС с 99mTc-MDP, разширена с хибридна 
SPECT/CT достига до 100% чувствителност и остава 
„златен стандарт“ в рутинната онкологична практика 
за откриване на доклинични костни метастази. Тя е 
широко достъпна, при значимо по-ниска цена и по-
ниско лъчево натоварване на пациентите, а прилагане-
то на SPECT/CT на избани зони или целотелесно, без 
допълнително лъчево натоварване и нови доза РФ, по-
вишава значимо диагностичната точност (фиг. 11-13). 

Разбира се при проследяване на пациенти с онколо-
гични заболявания и потребност от рестадиране със 
съмнение не само за костни, но и за лимфни или виз-
церални метастази, е целесъобразно да се предпочене 
18F-FDG-ПЕТ/КТ, тъй като това хибридно скениране 
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може да изобрази както ранни костни, така и мекотъ-
канни лезии и да оцени ефект от лечението и за двата 
вида дисеминации (фиг.9).

6.1. 99mTc-MDP (methylene diphosphonate), 99mTc-DPD 
(2,3-dicarboxypropane-1,1,-dophosphonate), 99mTc-HM-
DP или HDP (Hydroxymethylenediphosphonate) са екс-
трацелуларни неспецифични ТТРФ, които след по-
стъпване в кръвния пул, се свързват с хидроксиапати-
та на повърхността на кристалната решетка, пропор-
ционално на степента на вазкуларизацията на костта 
и остеобластната активност. Четири часа след и.в. 
въвеждане 60% от инжектираната доза 99mTc-MDP е 
фиксирана в скелета и остава постоянна до 72-рия час, 
34% се изхвърля с урината и само 6% остава да цир-
кулира в кръвта. Екскрецията през ГИТ е незначимо 
пренебрежима. Максималното изчистване от меките 
тъкани, най-нисък фон и най-контрастно изобразява-
не на костите е след 2-рия час. 

Въведен през 70-те години от Subramanian и сътрудни-
ци като остеотропен радиофармацевтик, 99m Tc-MDP  
днес е „златен стандарт” за скрининг и проследяване 
на костни метастази [63-64]. Идеята на Е. Пиперкова 
за диагностично прилагане на 99m Tc-MDP за визуали-
зиране на туморите на млечната жлеза още през 1994, 
се основава на динамично наблюдение на ранните съ-
дова и перфузионна фази и късна костната сцинтигра-
фия. Туморотропният ефект се базира на: повишената 
съдова плътност на тумора (различностепенна ангио-
генеза), интратъканното и интрацелуларно калциево 
насищане, повишеното ниво на киселини и алкална 
фосфатаза, поява на микрокалцификати, нарушаване 
целостта на клетъчните мембрани, разширяване на 
екстра-целуларното пространство и други [65]. Уста-
новено е ранно (10-15 минути след интравенозното 
въвеждане) натрупване на  99mTc-MDP в тумора в ре-
зултат на нестабилно свързване с клетъчните мембра-
ни. Това свързване е 5-7 пъти по-изразено от свърз-
ването на 99mTcО4. 99mTc-MDP не постъпва в клетките 
както 99mTc-МІВІ и 99mTc- Tetrofosmin. Проучвания по-
казват, че непалпиращи се инвазивни интрадуктални 

карциноми се визуализират по-често от лобуларния 
тип. Обяснение се търси в свързването на 99mTc-MDP 
с микрокалцификатите, които се откриват при око-
ло 25-50% от непалпиращите се интрадуктални „in 
situ” карциноми [65]. Клинични проучвания на СМГ 
с 99mTc-MDP  [2] посочват средно 94% чувствителност 
и 93% специфичност в стадирането и престадирането 
на РМЖ, а повече фалшиво негативни резултати са ус-
тановени при тумори под 10 мм. 99mTc-MDP добре изо-
бразява налична мултифокалност на тумора. 

Поради особеностите в кръвоносната система на 
прешлените на гръбначния стълб и стернума, кост-
ните метастази, (КМ) са най-често първата изява на 
метастатичния РМЖ при 8.9% от болните до 3-тата 
година, 11.2% до 5-тата и 14.5% до 10-тата година [66]. 
Установени са в 8-10% от болните с първично стади-
ране в І-ви стадий, а безсимптомни са около 39% от 
тях [67]. Сумарни данни за диагностичната стойност 
на костната сцинтиграфия, в нейната късна фаза на 
скениране (2-3 часа след и.в. въвеждане на 99m Tc-MDP) 
показват 90-98.2% чувствителност, 74-95.2% специ-
фичност, 72.8% положителна и 90-99.8% до 100% отри-
цателна прогностична стойност [2, 66-69].

Късният костен скен е с висока диагностична стой-
ност в мониторинга на терапевтичния отговор,  кое-
то е от значение за подобряване качеството на живот 
на болните и по-добрия конфорт на живот и прежи-
вяемост [58-59]. 

Добавената ранна сцинтимамотрафия (СМГ) до 15-
тата минута след инжектирането, преди късния кос-
тен скен, дава възможност за изобразяване на вазку-
ларизацията (неоангиогенеза) на лезиите в млечните 
жлези, синхронно с аксиларните и клавикуларните ЛВ. 
Подобно разширяване на 99mTc-MDP сцинтиграфията 
подпомога стадирането и рестадирането на РМЖ, 
изобразявайки туморни характеристики, насочващи 
към неоангиогенеза и повишен риск в млечните жлези 
с последващо рестадиране на костите (фиг 11). 

Фиг. 11а-е: Откриване на ранен рак на лявата млечна жлеуза при: а). профилактична МГ с описана 10 мм фор-
мация в ГЛК, неубедителна за рак; б). УЗ-Доплер-неубедителна формация за рак; в). СМГ с 99mTc-MDP-SPECT/
CT: 6-10 мм хипервазкуларизирано хипрерфиксационно огнище на ранно скениране,  насочващо към РЛМЖ 
в ГЛК; г). няма ангажиране на регионални аксиларни ЛВ; д). на късн ата костна сцинтиграфия, разширена със 
SPECT/CT данни за добре окръглени хиперминерално-метаболитни огнища, които на SPECT/CT насочват към 
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артрозо-артритни изменения и репаративен посттравматичен процес в 8-мо дясно ребро по предната аксиларна 
линия. Следоперативно е верифициран инвазивен интрадуктален карцином на лявата млечна жлеза с ГЛК с диа-
метър 6 мм и негативни аксиларни ЛВ – pT1b pN0 M0.

Добавената ранна динамична сцинтиграфия на бъбреците с начало и.в. въвеждане на 99mTc-MDP и 20 минутен 
запис на преминаване на РФ през бъбреците, изобразява топографията формата, големината функционалното 
съотношение кора:медула, разделно участие на всеки бъбрек, поотделно в очистващата функция, секреторната и 
екскреторната фази, дренаж, пространство-заемащи процеси, водещи до афункция, аномалии и аберации на от-
делителната система. След 2-рия – 4-тия час след приключване на динамичната бъбречна сцинтиграфия с нефро-
грама, пациентът се поканва отново на скенера, след изпразване на пикочния мехур, за провеждане на стандартна 
(късна) костна сцинтиграфия (фиг. 12)

Фиг. 12 а-г: а). 99mTc-MDP-динамична сцинтиграфия на бъбреците за 20 минути с нефрограма на клирънса на 
MDP през бъбреците показва нормална функция разделно на двата бъбрека с нормални секреторно-екскретор-
ни фази, гломерулно-филтрационна скорост, запазено съотношение кора:медула, и разделно бъбрпечно участие; 
б). ЦКС с данни за костни метастази при липса на изразена болкова симптоматика с множествени огнища на 
патологична хиперфиксация на 99mTc-MDP в дясната париетална плоска черепна кост, дясна ключица прешлени, 
ребра, тазови кости и проксимални трети на двете бедрени кости; в). много по-информатирно изобразяване на 
метаболитно метастатично огнище на SPECT, корелиращо с остеолиза на ндКТ; г). почти пълен ефект от лечение. 

6.2. 18F NaF – Sodium fl uoride се свързва в костите. Натрупването му зависи от костното кръвоснабдяване и осте-
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областната активност. Приблизително 50% от инжектираната доза се свързва чрез хемабсорбция с повърхността 
на хидроксиапатния матрикс и образува флиороапатит.

Индикациите за приложенията на  18F-NaF са същите като тези на 99mTc-MDP за костна сцинтиграфия, но клирън-
сът на 18F-NaF от кръвната плазма е по-бърз и свързването му в костите е два пъти по-високо от това на бифосфо-
натните РФ. Изобразяването на 18F-NaF на ПЕТ/КТ е с пъти по-висока резолюция от SPECT, но цената и лъчевото 
натоварване на пациента са по-високи, без съществен принос с терапевтичния и оценъчен план. На фиг.13,  въ-
преки че костните метастази се изобразяват по-детайлно с 18F-NaF на ПЕТ, диагностичният им обем изобразен 
на SPECT  с 99mTc-MDP е достатъчно точен за оптимално планиране на терапията, не променящ лечебния план, с 
по-ниско лъчево натоварване на пациента, при по-ниска цена и по-широка достъпност на изследването.

Фиг.13: На Европейски конгрес по нуклеарна медицина (ЕАNM) през 2017 г. за сравнителна оценка, са диагно-
стицирани костни метастази при един и същ пациент с различни РФ и различни скениращи системи: а). 99mTc-
MDP планарна целотелесна костна сцинтиграфия в предна проекция -  изобразяват се общо 10 костно-метастатич-
ни лезии, предимно в телата на торакални и лумбални прешлени и единични в сакро-илиачните синхондрози и 
неубедителни в тазовите кости; б). Непосредствено след планарното изследване, без инжектиране на нова доза РФ, 
е проведена SPECT на аксиалния скелет – изобразяват се 27 костни лезии с различно степенна хиперфиксация на 
РФ, които могат да се съпоставят със структурните костни промени на ндКТ; в). Метастатично костно изобразя-
ване с 18F-NaF на ПЕТ с почти същия брой визуализирани костни метастатични огнища, както на 99mTc-MDP- 
SPECT, без принос в промяна на схемата на лечение. 

Разбира се, прилагайки 18FDG ПЕТ/КТ, при повечето онкологични заболявания, наред с изобразяване на пър-
вичния тумор, рецидиви, лимфни и визцерални мекотъканни метастази,  се изобразяват и хиперметаболитните 
костни метастази, вклютично смесените склеротични и остеолитични (фиг.14).

Фиг. 14. Пациентка след квадрантектомия с аксиларна лимфна дисекция в дясно по повод на РДМЖ от 2019 г, 
провела последващо комплексно лечение (АХТ и ЛТ) и поява на болкадясната тазобедрена става, поради кое-
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то провежда 18FDG-ПЕТ/КТ и се установява значима 
хиперметаболитна лезия в остатъчния паренхим на 
дясната млечна жледа и множественихпиперметабо-
литни костни лезии, корелиращи на ндКТ с предимно 
остеосклеротични лезии с множествено ангажиране 
на костите; а). На КТ хиподенсна мекотъканна лезия 
с остеолиза в илиачната кост, която на ПЕТ се е с хи-
перфиксация на 18FDG; на насложения (fusion) ПЕТ/
КТ образ се демонстрира хиперметаболитната върху 
остеолитичната лезия. В четвъртия сектор на (а.) се 
визуализира хиперфиксационна зона в дясната млеч-
на жлеза и МЛВ, с множество хиперметаболитни ме-
тастатични лези (в.), корелиращи на ндКТ (б.) с осте-
олитични лезии в телата на прешлените на гр.стълб.

7. Диференциран карцином на щитовидна-
та жлеза (ДКЩЖ) – туморно изобразяване 
и следоперативен мониторинг и терапия:

Във функционалната диагностика на щитовидна-
та жлеза и оценката на различни нодули с различ-
на функционална активност, важно място намира и 
99mTc-Pertechnetate, но той не участвува в органогене-
зата на тиреоглобулина и се прилага предимно  при бе-
нигнени функционални нарушения, с повече ориенти-
равъчно значение при оценката на „студени” и „топли” 
възли. По настоящем оценката на нодуларните обра-
зувания на щитовидната жлеза е предимно ултразву-
кова, комбинирана с тънкоиглена аспирационна би-
опсия. Топлите възли на щитовидната жлеза  по-рядко 
са малигнени. Изобразените на тиреосцинтиграфия с 
99mTc-пертехнетат смесени или най-често „студени“ 
възли, могат да насочат към злокачествен произход, 
ако се визуализират с повишено натрупване на 99mTc-
MIBI или TF на туморотропна планарна сцинтигра-
фия или SPECT/CT. За целта тиреосцинтиграфията с 
99mTc-пертехнетат се разширява с последващо про-
веждане на туморотропна сцинтиграфия с допълни-
телно и.в. въвеждане на туморотропен радиофармаце-
втик (99mTc-MIBI/TF). За провеждане на тиреосцин-
тиграфия е необходима подготовка на пациентите (без 
йодсъдържащи лекарства и мехлеми, без прием на 
тиреоидни хормони или други потискащи функцията 
на щитовидната жлеза медикаменти: сънотворни, се-
дативни и др, както и диета, бедна на йодсъдържащи 
храни).

Нуклеарно-медицинската метаболитна и хибридна об-
разна диагностика има незаменимо значение при кон-
трола на диференцирания карцином на щитовидната 
жлеза (ДКЩЖ) след тотална тиреоидектомия, за до-
зиране на радиойодтерапия, с изобразяване на оста-
тъчна тиреоидна тъкан, за откриване на ранни радио-
йоднатрупващи метастази или при проследяване за 
видуализиране на радиойод рецидиви с прогресия и 
отново лечение с радиойод, както и дългосрочен кон-
трол.

123/131I-NaI – След въвеждане в човешкия организъм, 
най-често перорално, натриевият йодид се захваща от 
натриево-йодните симпортери (NIS) в мембраната на 
тиреоидните фоликуларни клетки, след което бързо 
се оксигенира и се свързва с тирозина на тиреоглобу-
лина. Този процес се нарича органификация и прави 
123 I-NaI  и 131I-NaI златен стандарт в мониторинга на 
диференцирания карцином на щитовидната жлез. 123 
I-NaI  е чист гама-излъчвател, с по-кратък период на 
полуразпат и по-ниска енергия (виж табл.1а), но е зна-
чително по-скъп от 131I-NaI, който освен гама емисия 
за изобразяване на SPECT, има и бета емисия за мета-
болитна радионуклидна терапия. 

Първата радиойод целотелесна планарна сцинти-
графия се провежда около 30 дена след оперативна-
та тотална тиреоидектомия с или без шийна лимфна 
дисекция, според пред- и интраоперативно промене-
ни и/или увеличени ЛВ. Тъй като е обичайно да има 
тъканен остатък от щитовидната жлеза, защитавайки 
критични магистрални кръвоносни съдове, инерва-
ция и паращитовидни жлези, пациентите не трябва 
да вземат заместваща хормонална терапия до провеж-
дането на  131I-NaI-целотелесната сцинтиграфия, стан-
дартно разширена с таргетно SPECT/СТ скениране на 
шията и гръдния кош. Само при поява на нефизиоло-
гични хиперфиксационни огнища под диафрагмата, се 
провежда SPECT/СТ на аксиалния скелет. При нали-
чие само на тиреоиден остатък в ложето на оператив-
но отстранената щитовидна жлеза, пациентите про-
веждат радиойодаблация с изчислена доза терепевти-
чен радиойод според обема на остатъка. Пациентите с 
установени радиойоднатрупващи шийни или далечни 
МЛВ, или визцерални и костни метастази, провеж-
дат радиойодтерапия с по-високи терапевтични дози 
(фиг.15). В глава 13.2. Нуклеарно-медицинска метабо-
литна радионуклидна терапия е разгледан подробно 
мониторинга и терапевтичните принципи и дози при 
лечението на ДКЩЖ с радиойод. 

За следоперативния и дългосрочен диагностичен кон-
трол на ДКЩЖ, пациентите следват специална под-
готовка за радиойод сцинтиграфското изследване: 
Минимум 20 дена преди радиойод диагностичната 
сцинтиграфия, спиране на хормоно-заместващата те-
рапия с L-Th yroxine (различни фармацевтични форми 
и индивидуални за всеки пациент 24-часови дози); 
Приемане на бедна на йод храна; Без прием на съно-
творни, седативни и др. медикаменти потискащи ос-
новната обмяна в организма, посочени в списък, кой-
то пациентите получават. При записване за контролна 
радиойод сцинтиграфия в клиниките по нуклеарна 
медицина, пациентите получават специални указания 
за подготовка за провеждане на изследването и необ-
ходимите лабораторни изследвания, които трябва да 
направят преди деня на перорален прием на диагнос-
тичната доза 131I-NaI, а именно контрол на серумното 
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ниво на TSH, което трябва при липса на тиреоиден остатък или продуциращи йод тъкани > 30 IU/L, както и 
контрол на серумните нива на  Th yreo-globulin (Tg) и на антитела: TAT и MAT. Съществува възможност за радио-
йод-диагностична сцинтиграфия без спиране на хормоналната терапия, но при спазване на останалите изиск-
вания, само в случаите на прилагане на  стимулиране на TSH с мускулно инжектиране на rTSh (рекомбинантен 
TSH) по определена схема.  

Фиг. 15 а-г: Пациентка с папилиферен карцином на ЩЖ след ТТДТ: а-б). На 48 час след перорален прием на 74 
MBq 131I-NaI (2 капсули х 37 MBq), TSH 10,2 IU/L, Tg 7,6 ng/ml, TAT и MAT – в норма. На планарен скен (а) се ви-
зуализира малко хиперфиксационно огнище в дясно от срединната линия на шията; (б) на хибридния SPECT/CT 
образ се визуализира хиперфиксационно огнище в краниалната половина на десния лоб на щитовидната жлеза, 
без други хиперфиксационни лезии в наддиафрагмалния скениран обем. в-г).  Една година след аблативна доза 
радиойод 1850 MBq (50mCi), TSH над 38 IU/L, Tg 0,02 ng/ml, TAT и MAT – в норма: На планарната сцинтиграфия 
(в) и SPECT/CT наддиафрагмален скен (г) - Фоново разпределение на радиойода в целотелесния скениран обем 
и физиологично включване в слюнчените жлези,стомаха, ГИТ и пикочния мехур. И на двата етапа на скениране 
- без данни за остатъчна тиреоидна тъкан или радиойодфиксиращи рецидиви и метастази. Пълен терапевтичен 
отговор, с постигната радикалност и свободен от заболяване период.

Тиреоиден радиойодфиксиращ остатък в апикалната половина на десния лоб на щитовидната жлеза, без данни за 
радиойодфиксиращи шийни ЛВ или дистантни метастази 

Нискодиференцираните, автоимунно компрометираните, анапластичните хистологични варианти не могат да 
се изобразят с радиойод и се изобразяват с 18FDG, а медуларните карциноми – с 99mTc-Tecthrotyde, 18F-FDG, 
68Ga-DOTATOC/DOTATATE.

II. ИЗОБРАЗЯВЯНЕ НА ТУМОРНИЯ ДРЕНАЖ 
И СЕНТИНЕЛНИТЕ (СТРАЖЕВИ) ЛИМФНИ 
ВЪЗЛИ:

Стадиране с картиране на сентинелни лимфни възли 
с прилагане на 99mTc-Nanocol - SPECT/CT сентинел-
на лимфосцинтиграфия в еднодневен или двудневен 
протокол, в зависимост от срока на интраоперативно-
то гама-сонтиране за патоморфологична верификация 
на СЛВ и избор на хирургичен обем на лимфната ди-
секция.  Диагностицирането на ангажиране на регио-
налните ЛВ от онкологичния процес е от важно зна-
чение за стадирането, прогнозата и избора на лечение 
при различни онкологични заболявания. Сентинелен 

лимфен възел (СЛВ) е ЛВ, пръв дрениращ туморния 
процес. Това е  „стражът” на пътя на разпространение 
за злокачествения тумор. Най-често сцинтиграфски се 
изобразява един, най-близко стоящ до първичния ту-
мор ЛВ, но нерядко са 2 и повече [70], като за СЛВ се 
приема най-интензивно включващия РФП („най-пи-
щящия” при интраоперативната детекция с гама-сон-
да). В 2% от случаите се установяват и „skip”- преска-
чащи СЛВ, които се изобразяват далеч от първичния 
тумор, топографски прескочили обичайния лимфен 
дренаж. Сцинтиграфското картиране, особено на тези 
„skip” СЛВ е от голямо значение, за да не бъдат „прене-
брегнати” при стандартния оперативен план, защото 
могат да бъдат източник на ранни рецидиви.
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Сентинелната лимфосцинтиграфия е утвърдена в 
протоколите за стадиране на:

а).  Ранен рак на млечната жлеза (фиг.16-а) с Т до 2 
см и непалпиращи се аксиларни ЛВ, при жени без опе-
ративни интервенции на млечната жлеза в миналото, 
прекарани мастити, реконструктивна хирургия или в 
напреднала възраст с фиброзни промени в анатомич-
ната архитектоника на жлезата [71].

б). Малигнен меланом (фиг. 16-б): Сентинелната 
лимфосцинтиграфия (СЛСГ) с интраоперативна де-
текция на СЛВ обикновено се провежда след опера-
тивно отстраняване на първичната меланомна лезия. 
Стандартно СЛВ се изобразяват в басейна на реги-
оналния лимфен дренаж. За първични меланомни 
лезии на кожата на горните крайници в регионалните 
аксиларни ЛВ, на долните крайници – в регионалната 
ингвинална област 

Фиг. 16 а-б: а). Първичен РДМЖ с Т=0,9 см. Периареоларно е инжектиран 37 MBq 99mTc-Nanocol за еднодне-
вен протокол - SPECT/CT над диафрагмата – хиперфиксация на мястото на инжектиране, в СЛВ от I-во ниво в 
ипсилатералната дясна аксила, открит с интраоперативна гама-сонда и верифициран хистологично без микро-
метастази, което е инициирало само селективна лимфна дисекция; б). Малигнен меланом на кожата на гърдите 
вдясно от срединната линия. След оперативно отстраняване на първичната лезия, е верифициран хистологично 
ММ; около оперативния цикатрикс на кожата се инжектират 74  MBq 99mTc-Nanocol за двусневен протокол. 
Поради локализацията на първичната лезия на кожата на торса, които лезии в много случаи имат  непредсказуем 
анатомичен дренаж е проведен SPECT/CT на аксиалния скелет. На аксиална сагитална и  коронална проекции се 
визуализира само един СЛВ в дясната аксиларна област, без други лимфно-дренажни линии, детектиран интра-
оперативно с гама-сонда на следващия ден и отстранен, с хистологично установена микрометастаза, наложила 
лимфна дисекция.

СЛСГ е от особено важно значение, когато първичната 
меланомна лезия е локализирана на кожата на торса 
(Фиг.16 б), главата или шията, или се касае за Болест 
на Меркел, защото в тези случаи лимфният дренаж е с 
особено чести аберации и СЛВ може да не е изобразен 
в регионалната лимфо-дренажна област. В своя дисер-
тационен труд К. Киров представя случаи, при които 
първичните лезии са на кожата под поясната област на 
гърба, без изобразен и детектиран СЛВ в  ипсилате-
ралната ингвинална област, и други при които освен 
изобразен СЛВ в ипсилатералната ингвинална област, 
сцинтиграфски се наблюцават лимфо-дренажни пъ-
теки към контралатерална ингвинална или дори ак-
силарна области [72]. Така че образното картиране на 
СЛВ и хистологичната верификация или отхвърляне 
на метастаза в СЛВ, детектирани с интраоперативна 
гама-сонда и отстранени оперативно, определя инди-
видуалния ход  на лечението и прогнозата на заболя-
ването за всеки пациент [73].

в). Злокачествени заболявания на главата и шията: 
Сентинелната лимфосцинтиграфия (СЛСГ) подобрява 
стадирането и може да насочи към селективна лимфна 
дисекция с постигане на радикалност и с намаляване 
на инвалидизация на пациентите. Giammarile F. и ко-
лектив установяват 22% допълнителни СЛВ, с допъл-
нителна анатомична информация при 3% от болните, 
с диагностична точност до 98% [73].

г.) Коло-ректален карцином и СЛВ. В дисертационния 
си труд В. Георгиев въвежда при „отворено“ и ендос-
копско оперативно лечение на болни с коло-ректален 
карцином интраоперативното картиране на СЛВ със 
следоперативно рестадиране, което оптимизира тера-
певтичния план и прогнозата при тези пациенти [75].

Проучвания се провеждат и се изследват СЛВ  в раз-
лични лечебни заведения по света при рак на шийката 
на матката и вулвата, а Naaman [76] съобщава за 92% 
откриваемост на СЛВ при пациентки с ендометриален 
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карцином, подпомогнала стадирането, модулирали 
терапевтичното планиране и подобрили прогнозата. 
Проспективни клинични проучвания посочват диаг-
ностичния принос на СЛСГ в стадирането на рака на 
пениса [77] и др.

III. Трансартериална емболизация за диаг-
ностика на васкуларизацията на метастази 
и подпомагане на регионалната химиотера-
пия и метаболитната радионуклидна тера-
пия при рак на черния дроб. 
При първичен рак на черния дроб и много по-чес-
то, при метастатично ангажиране на черния дроб от 
злокачествени новообразувания в стомашно-чрев-
ния тракт, рака на млечната жлеза, панкреаса, белия 
дроб все по-често се прилага трансартериалната ра-
диоемболизация (Trans-arterial embolization – TARE) 
с интраартериална апликация през порта-джен в хе-
паталната артерия на на микроемболни партикули с 
определена големина за емболизация на кръвоснабден 
първичен тумор или метастази. За оценката на сте-
пента на кръвоснабдяването и неоангиогенезата на 
злокачествените лезии в черния дроб, може да се про-
вежда интраартериална емболизация с  99mTc-MAA 
(macroaggregated albumin) през същия „джет“ и на 
SPECT/CT да се получават серия от образи, показващи 
как би протекла TARE метаболитната радионуклид-
на терапия с 131I-Lipiodol, 90Yttrium(Y)-Microspheres, 
166Holmium(Ho)-Microspheres. Още в началото на 90-те 
години проследихме кръвоснабдяването на чернод-
робни метастази от коло-ректален карцином с ин-
траартериална емболизация през а. hepatica с въвеж-
дане на 99mTc-MAA преди интраартериално въвежда-
не на регионална химиотерапия На серии от динамич-
ни и стационирани 3D-SPECT и СТ се изобразяваше 
степента на вазкуларизация на лезиите в черния дроб 
и рисковете от хепато-пулмонален шйнт или шънт 
между a. hepatica и a. gastrica [80]. От друга вече лока-
лизираните задържащи се  в метастатичните лезии бе-
лязани партикули, се превръщат в механични стопери 
за задържането и по-дълготрайно локално действие 
на регионалната химиотерапия, с която е постиг-
нато по-ефективно лечение при по-ниско токсично 
действие на другите „прескочени“ органи и системи.

Нуклеарно-медицински образни диагностични ме-
тоди, подпомагащи проследяване на функционалното 
състояние на органите и системите в човешкия орга-
низъм и процесите, настъпващи в тях от  съпътству-
ващете онкологичния процес заболявания и странич-
ните ефекти от проведената противотуморна терапия. 
Такива са:

1. Миокардно перфузионно изобразяване (MPI) с 
Gаted-SPECT/CT-cardio-stress за образна и коли-
чествена оценка на миокардната перфузия, кине-
тика и калциев Score за определяне състоянието 
на високо рисковите пациенти с хронични сър-
дечно-съдови и появили се онкологични заболя-
вания при избора на противотуморния терапев-
тичен от една страна, а от друга – може да бъде 

оценена кардиотоксичността на противотумор-
ната терапия (ЛТ в ляво на нивото на сърцето или 
продължителна химиотерапия), за да се избере 
индивидуално модулирано лечение с протектира-
не на миокарда; 

2. 99mTc-DTPA за функционална образна динамич-
на сцинтиграфия на бъбреците с определяне на 
секреторната (Tmax) и екскретона фази (T1/2) в 
минути, гломерулно филтрационната скорост 
(GFR ml/min), разделно за всеки един от двата бъ-
брека; 

3. 99mTc-MAA- за изобразяване на перфузията на 
белия дроб с количествени определения и про-
центно съотношение на перфузионната площ, 
разделно за всеки бял дроб и за трите десни лоба, 
както и за горния, долния лобове и лингула на ле-
вия бял дроб. Хибридното скениране с нискодо-
зова КТ позволява диагностика на белодробния 
тромбемболизъм (БТЕ), като хипоперфузираните 
сегменти се суперпозират на ндКТ и се изобразя-
ва едновременно сегментната хипоперфузия вър-
ху сегментната вентилация. Хипоперфузия със 
запазена вентилация е патогномоничен образ за 
наличие на БТЕ;

4. Динамична езофаго-гастро сцинтиграфия за про-
следяване на мотилитета на стената на хранопро-
вода при рак на хранопровода, след ЛТ, пластика, 
изтеглане на езофаго- гастралната анастомоза в 
медиастинума, след рак на стомаха с езофаго-йе-
юноанастомоза за определяне наличието на ре-
флукси и състоятелността на анастомозата.

Изборът на нуклеарно-медицинските образни изслед-
вания най-добре е да бъде обсъждан в Онкологични 
комисии, медицински колегиуми, за да се избере и 
индивидуализира най-подходящия за даденото забо-
ляване метод за планиране на лечението и оценка на 
ефекта от него, за по-прецизна диагностика, стадира-
не и рестадиране на онкологичните заболявания, за 
ранно откриване на страничните ефекти от противо-
туморната терапия и тяхното преодоляване. 
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12. НУКЛЕАРНО-
МЕДИЦИНСКА 
МЕТАБОЛИТНА 
РАДИОНУКЛИДНА 
ТЕРАПИЯ (МРНТ)
Е. ПИПЕРКОВА, 
Л. ЧАВДАРОВА

Нуклеарната медицина (НМ) е комплексна клинич-
на специалност, включваща метаболитната хибридна 
образна диагностика (МОД), разгледана в глава 13.1. 
и Метаболитната радионуклидна терапия (МРНТ). 
Метаболитната радионуклидна терапия („безкръвна 
хирургия“, „брахитерапия”) в последните десетиле-
тия е с непрекъснато нарастваща роля в клиничната 
практика. Технологичният напредък в производство-
то на таргетни радиофармацевтични препарати (РФП) 
и стимулирането на мултидисциплинарния подход в 
клиничната медицина, доведоха и до увеличено при-
ложение на радионуклидните методи в персонали-
зираната терапия, целяща по-голяма ефикасност на 
неинтервенционално лечение за подобряване на про-
гнозата,  по-голям комфорт на живот на пациента, при 
спазена радиационна безопасност.

Скоро след откриването през 1898 година на радия, с 
пореден номер Z 88  (223-226Ra и 228Ra) и полония -  Z 84 
(208-210Po) от Мари и Пиер Кюри, през 1903 г. Алексан-
дър Греъм Бел предсказва ролята на радия в лечение-
то на туморите. През 1910 г. Мария Кюри синтезира 
223Ra-α излъчвател. И действително, в рамките на 10 
години, радият е бил използван в лечението на редица 
заболявания (1). Въпреки развитието на МРНТ през 
последвалите десетилетия, нейната базисна теория ос-

тава непроменена – употреба на открити източници 
на йонизиращо лъчение (ИЙЛ), с цел унищожаване 
„на място” на абнормни (туморни) клетки и намаля-
ване на туморния обем, чрез разрушаване на клетъч-
ната ДНК. Макар че традиционно радионуклидно-ме-
таболитните терапевтични методи са със системно 
приложение, те са клетъчно - и тъканно-специфични, 
с насоченост, както към унищожение на първичния 
тумор, така и към неговите регионални лимфни и да-
лечни метастази (безкръвна хирургия). По този начин 
преустановяването на клетъчния растеж служи не 
само в палиативен план, но и цели радикализация на 
лечението, с пълна метаболитна аблация (унищожа-
ване) на определени малигнени новообразувания на 
фона на минимални странични реакции за пациента. 
Последното е възможно благодарение на индивидуал-
ното дозиране, целящо минимална токсичност, с уве-
личаване на толерантността към лечението и подобря-
ване на прогнозата.

Съвременните възгледи за добра медицинска практи-
ка включват и нуждата от добра колаборация между 
различни медицински специалности (2). Основната 
цел е да се прецизира оптимална терапевтична страте-
гия за всеки индивидуален пациент, съобразена, както 
с основното (най-често онкологично) заболяване, така 
и с наличната коморбидност, фамилност, психологи-
ческа нагласа и т.н. С оглед на това се създават и т.нар. 
„centres of excellence”, а дискусиите в „интердисципли-
нарните комитети” (Онкологични комисии) са неиз-
менна част от диагностично-терапевтичната страте-
гия. 

Метаболитната радионуклидна терапия намира при-
ложение в лечението, както на злокачествени, така и 
на доброкачествени заболявания. Независимо от ин-
дикацията, се следва сходен алгоритъм на работа, 
включващ екипни решения от различни специалисти 
в клиниката по нуклеарна медицина:

• Клиничен „одит“ (проверка на индикацията) 
– провежда се от лекар-специалист по нуклеарна 
медицина, придружен от специализирана меди-
цинска сестра; Преценява се необходимостта и 
възможността за провеждане на МРНТ с оглед на 
основното и съпътстващи заболявания на пациен-
та, неговото клинично състояние, информираност 
и нагласа за провеждане на лечение с открити из-
точници на йонизиращо лъчение;
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• Предтерапевтично SPECT/CT или ПЕТ/КТ ска-
ниране – провежда се от рентгенов лаборант 
(medical technician) по стандартизиран протокол, 
съгласно указанията на специалист по нуклеарна 
медицина, с цел да се симулира терапевтичното 
биоразпределение и изчисляване на лечебната доза 
на РФП, първо чрез използване на диагностична 
(ниска доза) активност. Това е много важно за из-
числяване на индивидуалните терапевтични дози, 
както и с оглед идентифициране на възможни фи-
зиологични или патологични отклонения в натруп-
ването или биодистрибуцията на РФП, които биха 
променили подхода; 

• Предтерапевтична дозиметрия – провежда се от 
инженер/физик/химик и рентгенов лаборант, съ-
гласно предписанието на специалист по нуклеарна 
медицина, използвайки минимална активност на 
РН, за  оценка на индивидуалната кинетика и ефек-
тивно планиране на лечението в необходимите гра-
ници на дозата за лъчечувствителните органи; 

• Приложение - РФП се приготвя от медицински 
специализиран радио-химик и се аплицира на па-
циента от медицинска сестра, рентгенов лаборант, 
специализант или, при нужда от лекар-специалист 
по нуклеарна медицина;

• Период на хоспитализация – при провеждане на 
Метаболитната  радионуклидна терапия с високи 
активности на дозата на терапевтиращите α или β 
лъчения, с наличие на допълнителна γ-гама емисия 
(класически пример е радиойодтерапия на дифе-
ренциран карцином на щитовидната жлеза), е не-
възможно амбулаторно лечение по Клинична про-
цедура. В тези случаи се налага изолация на паци-
ентите, (хоспитализация и болничен престой, при 
специални условия за лечение с ИЙЛ) с Направле-
ние за хоспитализация.  В периода на хоспитализа-
цията, пациентът е изолиран в болнична стая, със 
специално изградена радиационна защита и се мо-
ниторира, с непрекъснат дозиметричен контрол от 
отговорника за радиационен контрол в Клиниката, 
радио-химик, нуклеарните медици и медицинските 
сестри.

• Посттерапевтична дозиметрия и проследяване 
– Остатъчната радионуклидна активност в тялото 
на пациента се контролира преди изписване от ра-
дио-химик. При необходимост и в зависимост от 
вида на РН лечение, пациентът се скенира на га-
ма-камера (SPECT или SPECT/CT) за оценка на би-
оразпределението на терапевтичната доза за изо-
бразяване на прогнозното терапевтично действие. 
Пациентът напуска клиниката след информиране 
за спазване на определен режим за радиационна 
безопасност в дома, съобразно изискванията на 
Международната агенция за мирно използване на 
атомната енергия (IAEA), Националното и Евро-
пейско законодателството (3).

В съвременната клинична нуклеарно-медицинска 
практика, делът на онкологичните индикации за 
провеждане на метаболитна радионуклидна тера-
пия е значително по-голям от този на доброкачест-
вените заболявания. В настоящия обзор ще бъде оп-
исана ролята на лечението на злокачествените заболя-
вания с открити източници на йонизиращо лъчение. 
За пълнота, и в духа на добрата медицинска практика 
в персонализираната медицина, ще се споменат на-
кратко възможностите на МРНТ при доброкачествени 
заболявания.  

I. Метаболитна радионуклидна терапия 
при злокачествени заболявания:
1. Диференциран карцином на щитовидната жлеза 
(ДКЩЖ):

1.1. Радиойодтерапия след тотална тиреоидектомия 
(ТТДТ);

1.2. Радиойодтерапия при рецидиви и метастази.

2. Рефрактерна метастатична костна болка (РМКБ) от 
различни първични злокачествени заболявания (рак 
на млечната жлеза, рак на простатата и др.). 

3. Невроендокринни тумори (НЕТ).

4. Невроектодермални тумори (131I-MIBG).

5. МРНТ при дисеминиран хормоно-независим (кас-
трационно резистентен) карцином на простатната 
жлеза (КРПР) – мекотъканни и костни метастази.

6. Хепатоцелуларен карцином и чернодробни метаста-
зи от различни първични злокачествени заболявания 
(SIRT).

7. Радиоимунотерапия при малигнени лимфоми.

II. Метаболитна радионуклидна терапия 
при доброкачествени заболявания:
1. Доброкачествени хиперфункционални заболявания 
на щитовидната жлеза;

Радиосиновиектомия (радиосиновиортеза) болести на 
ставите.

1. Метаболитна радионуклидна терапия 
при диференциран карцином на щито-
видната жлеза.
Увод и клинична характеристика

Описан за първи път от Cortum през 1793 г., тирео-
идният карцином е най-честият ендокринен тумор 
и през последните десетилетия се нарежда сред ма-
лигнените заболявания с най-бързо нарастваща за-
боляемост, до голяма степен поради повишаване 
прецизността на диагностиката и повишаване на хи-
рургичната активност при ранните карциноми (инци-
денталоми). Най-често карциномът на щитовидната 
жлеза е първичен тумор и много рядко – вторичен. 
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Той е сравнително рядко заболяване, но с повсемест-
но разпространение и обхваща до 1% от онкологично 
болните. За социалната значимост на заболяването го-
вори и фактът, че се наблюдава предимно в млада и 
работоспособна възраст, най-често от 20 до 60 години. 
Етиологията на тиреоидния карцином е неизяснена, 
но той по-често се развива на базата на предшестваща 
струма, радиационни облъчвания в шийната област, 
на някои възпалителни и автоимунни процеси, като 
тиреоидита на Хашимото. От друга страна - йоддефи-
цитни състояния, хормонални нарушения, а и някои 
генетични фактори, се явяват също предпоставка за 
дегенерация и туморна метаплазия. 

Произхождащ от тиреоидния епител, диференци-
раният карцином на щитовидната жлеза (ДКЩЖ) 
е най-често срещания хистологичен подвид  – около 
70% от всички случаи, включващ т.нар. папиларен и 
фоликуларен тиреоиден карцином.  Засяга предимно 
хора в млада възраст, като до 40 години са  60-70% от 
заболелите. Туморът обикновено се открива след тън-
коиглена аспирационна биопсия (ТАБ) на възел в щи-
товидната жлеза или ТАБ на променен шиен лимфен 
възел (метастаза). Симптоматиката при тиреоидния 
карцином се определя от степента на измененията в 
щитовидната жлеза и от локализацията на метастази-
те. Началните форми протичат безсимптомно и се ха-
рактеризират с наличието само на възел (нодул) в щи-
товидната жлеза. При прогресия на стадия, се наблю-
дават  увеличени шийни лимфни възли, компресия в 
шийната област, промяна в гласа, дразнеща кашлица, 
дисфония или дисфагия като късни симптоми. Тире-
оидният карцином протича най-често с еутиреоидно 
общо състояние, където симптомите от общ характер 
са нехарактерни. Рядко се наблюдава хипотиреоидно 
състояние на щитовидната жлеза, а по изключение 
карциномът на щитовидната жлеза може да протече с 
хипертиреоидна симптоматика.

Лечението на карцинома на щитовидната жлеза е ком-
плексно. То включва: 

• оперативна интервенция в различен обем (от 
лобектомия до тотална тиреоидектомия с лимфна 
дисекция), съобразно вида на тумора и рисковата 
група, 

• следоперативна, без хормоно-заместителна тера-
пия, контролна диагностична 131I-NaI – радиойодс-
цинтиграфия (целотелесна пранарна SPECT  и при-
целна SPECT/CT на избрани обеми);

• последваща, по индикации, радиойод метаболитна 
радионуклидна аблация или терапия със 131I-NaI; 

• супресивна, при контрол на заболяването, дожи-
вотна, заместителна хормонална терапия.

Радиойодтерапия
За първи път радиойодтерапия (РЙоТ) при диферен-
циран карцином на  щитовидната жлеза е документи-

рана през 1946 година. Оттогава насам този лечебен 
подход става неизменна част от алгоритъма на прото-
кола за действие при диференциран тиреоиден карци-
ном.

Подобно на стабилния йод, радиойодът се извлича 
от кръвта и се натрупва във фоликуларните клетки 
на щитовидната жлеза, благодарение на мембранния 
Na-I-транспортен механизъм (4). 131-I причинява 
клетъчна смърт чрез своята бета-емисия, с дължина на 
действие на разстояние 1-4 мм, което предпазва окол-
ните здрави тъкани от радиационна доза. 

В случаи на липса на натрупване на радиойода (деди-
ференциран тиреоиден карцином, медуларен карци-
ном на щитовидната жлеза, лимфом, анапластичен 
карцином или метастази в щитовидната жлеза от екс-
тратиреоидни злокачествени тумори), прилагането на 
този терапевтичен подход би бил безсмислен.

Радиофармацевтик и терапевтични дози:

Използва се 131I-NaI (натриев йодид) най-често за пе-
рорален прием под формата на капсули с фиксирана 
специфична активност от 1.11 GBq, 1.85 GBq, 2.59 GBq, 
3.7 GBq, 5.55 GBq, към момента на калибрация, в за-
висимост от производителя или течност за перорално 
приложение. 

Лечението със 131І-натриев йодид  се провежда като: 

• Радиойодаблация (унищожаване) (РЙоА) само на 
тиреоиден остатък след тотална тиреоидектомия 
(ТТДТ), със или без шийна дисекция;

• Радиойодтерапия на следоперативен остатък с ме-
тастази, на рецидиви и по-късно появили се  ме-
тастази в хода на проследяването от диференциран 
карцином на щитовидната жлеза (фоликуларен, 
папиларен, Hurtle-cell карцином и смесени хисто-
логични  варианти), които натрупват 131I. 

Специфичните индикации за приложение на 131I-NaI 
се базират на стратификация на риска (нисък, умерен, 
висок), съобразно хистологияна, ангажиране на реги-
оналните лимфните възли, т.с. стадия, серумните нива 
на тиреоглобулин и антитиреоглобулинови антитела и 
са обект на динамична преоценка (5-7).

Абсолютна контраиндикация за неговото провежда-
не e бременността. Ако пациентката кърми – кърмене-
то се спира дефинитивно.

Рядко се явяват странични ефекти от лечението, 
които включват отпадналост, сухота в устата и др. 
Специфични странични ефекти са лъчевия тироидит 
и лъчевия сиалоаденит. Рядко се наблюдава миело-
супресия при рутинно прилаганите активности, но тя 
следва да се има предвид при пациенти с ексцесивно 
костно засягане. След прилагане на многократни и ви-
соки активности при множествени белодробни метас-
тази може да се развие радиационна пулмофиброза. 
Приложението на 131I във високи дози има стохастичен 
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канцерогенен ефект, най-вече с повишена честота на 
хематологични неоплазми. Абсолютният риск  обаче е 
много малък, особено при аблативни дозови режими 
и не е категорично  доказан за високите терапевтични 
активности. 

Подготовката на пациента включва: 

1. Осигуряване на серумно ниво на TSH>30U/l посред-
ством: спиране на субституиращата терапия с LT4 за 
4-6 седмици или замяната на LT4 с LT3 за минимум 
две седмици и спиране на последния за  2 седмици, 
или след приложение на рекомбинантен (r)TSH. При 
прилагане на rTSH не се налага прекъсване на субсти-
туиращото лечение. При абсолютна невъзможност за 
осигуряване на таргетни нива на TSH (например на-
личие на голям тироиден остатък при пациент с кон-
траиндикации за реоперативно лечение или инопера-
билност), радиойод-лечение може да се приложи и под 
тези нива;

2. Минимум 30 дни преди лечението да не са прилага-
ни йодсъдържащи рентген-контрастни материи (КТ с 
интравенозно контрастно усилване.);

3. Изключване на седативни и сънотворни или съдър-
жащи йод лекарства;

4. Изключване на йодсъдържащи храни;

5. Предтерапевтично определяне на серумни нива на 
TSH, Tg (тиреоглобулин) и Anti- Tg (антитиреоглобу-
линови) – антитела;

6. Предтерапевтично диагностично сканиране със 
131-I-NaI (използва се само γ- емисията за получаване 
на целотелесни и прицелни SPECT или SPECT/CT ди-
агностични образи) или 123-I-NaI (по-скъпо струващ 
от 131-I-NaI, циклотронен продукт, с кратък период 
на полуразпад, с нискоенергийна само γ-емисия на 
лъчението и невъзможност за отсрочено скениране), 
за определяне броя на огнищата и степента на натруп-
ване на радиойода в тях, за оценка на функционалния 
таргетен обем и изчисляване на необходимата инди-
видуална терапевтична доза.

Терапевтични подходи:

Препоръчваната активност на 131І-натриев йодид за 
радиойодаблация варира от 1100 - 1850 - 3700 МBq 
еднократна активност, имайки предвид обема на ос-
татъчната тъкан, определена със следоперативна ди-
агностична радиойод-сцинтиграфия, степента на 
натрупване и стойността на Тg, до обща активност 
от 11,1 - 25,9 GBq (per os в капсула или течна форма 
на гладно).  Изчаква се 4 - 6 седмици след оператив-
ната интервенция за осигуряване на подходящ TSH > 
30(40) U/l. При липса на данни за ангажиране на ЛВ, 
предаблативна диагностична сцинтиграфия може да 
не бъде провеждана.

Радиойодтерапия се провежда при данни за метаста-
зи в лимфни възли (ЛВ), при ангажиране на тиреоид-
ната капсула от тумора или при невъзможност за пъл-
на резекция, когато се препоръчват по-високи начал-
ни дозови активности: 3700 – 7400 MBq. При пациенти 
с далечни метастази се препоръчват високи еднократ-
ни активности – 7400 МBq, съобразено с възрастта 
и теглото на болните и тяхната коморбидност (напр. 
нарушения в  бъбречната функция). При наличие на 
дифузни белодробни метастази 131I - дозата  следва да 
е не по-висока от 5500 MВq, с цел намаляване на веро-
ятността от лъчева увреда на белодробния паренхим. 
Ако лечението се налага в хода на дългосрочното про-
следяване на пациента, то предтерапевтичната радио-
йодсцинтиграфия е от голямо значение за определяне 
на функционалната диференциация на рецидивната/
метастатична тъкан и по-прецизно определяне на ра-
диойодтерапевтичната доза.

Пациентите се хоспитализират в стационар - изола-
ционна стая (активен блок), със самостоятелен сани-
тарен възел. Подлагат се на дозо-редуциращ режим 
за намаляване натрупването на радиойода в нормал-
ните тъкани и органи. Първите 24 - 48 часа следва да 
се  приемат по-големи количества течности, с увели-
чаване честотата на микцията до 10-12 пъти дневно, 
очистителни стомашно-чревния тракт медикаменти, 
увеличаване на слюноотделянето чрез различни сиа-
логогни средства. Профилактиката на радиационния 
сиалоаденит за недопускане на  радиационна ксерос-
томия се препоръчва  да започне още в първите 24 часа 
от приема на радиойода. Болните трябва да останат в 
стационар до спадане на активността под 800 MBq, 
което се определя  чрез дозиметриране на 1 м разстоя-
ние от тялото до  мощност на дозата под 40 mSv/h.

Сцинтиграфската оценка на биоразпределението и 
натрупаната 131I терапевтична активност се провежда 
на  5-тия – 8-мия  ден след приема на радиойода и е 
особено важна за допълнително стадиране и реално 
определяне на мишената на радиойодаблацията. Това 
може да стане чрез планарно целотелесно сцинтиграф-
ско скениране и таргетна SPECT/CT. 

Проследяването се извършва по алгоритъм за кон-
тролиране на дозата на   Левотироксин (L-Th yroxin), 
до постигане на лека супресия на TSH (на и под долна 
граница на норма). 

Обичайно 10-12 месеца след лечението се извършва 
отчитане на ефекта от лечението чрез  целотелесна ра-
диойодсцинтиграфия, разширена със/или без SPECT/
СТ с диагностична доза от  74-185  MBq/70кg 131I-NaI, 
при ендогенно или медикаментозно стимулиране с ре-
комбинантен (r)ТSH (Th yrogen) и постигане на  ТSH > 
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30 U/l в кръвта, заедно с изследване на серумен тире-
оглобулин и тиреоглобулинови антитела. Във Фарма-
котерапевтично ръководство по нуклеарна медицина 
към Националния стандарт по Нуклеарна медицина 

се посочва, че  след лечението пациентът се рекласи-
фицира в ниска, умерена или висока рискови групи  за 
терапевтично поведение или наблюдение (8).

Оценка на Ефективността на лечението:

Пълен метаболитен отговор се отчита при липса на натрупване на радиойода на контролен диагностичен целоте-
лесен сцинтиграфски скен, при липса на туморна маса на ехографското и/или SPECT/CT-изследване и тиреогло-
булин (Тg) < 1ng/ml, на фона на повишен TSH и отсъствие на анти-Тg-антитела (фиг.1а-б).                                 

Фиг.1(а-б): Пациент с ДКЩЖ (а) след ТТДТ и (б) след радиойодаблация: 

а). Диагностична постоперативна радиойод сцинтиграфия и SPECT/CT, с данни за тиреоиден остатък. б). Кон-
тролен целотелесен планарен радиойод-скен в предна и задна проекции и SPECT/CT на шия и гръден кош 12 
месеца след РЙоА, с данни за пълна аблация на остатъка, без йод-фиксиращи рецидив и метастази. (Клиника по 
Нуклеарна медицина, УСБАЛО).

Въвеждането на хибридните методи при тези изследвания - SPECT/CT, увеличи чувствително информативността 
на радиойодсцинтиграфията, давайки възможност както за точна анатомична локализация на радиойод-фикси-
ращите рецидив и метастази, така и позволявайки изобразяването на огнища с малък обем (Фиг.2а-г).
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Фиг. 2а-г: Диагностична целотелесна сцинтиграфия със SPECT/CT. Фоликуларен карцином на щитовидната жле-
за, проведена тиреоидектомия с екстирпация на метастази в шийни ЛВ, pT3N1M1; Поради установена метастаза 
в тялото на L4 е проведена хемиламинектомия със стабилизация; Тиреоглобулинът към момента на изследването 
е Тg>500ng/ml. Планарен целотелесен (а) с три огнища на патологична хиперфиксация на 131-I и SPECT/CT-об-
рази на (б) метастаза в тялото на Th 1 вдясно от срединната линия (жълта стрелка), (в) йод-натрупващи метастази 
в лява клавикула (зелена стрелка), (г) метастаза в L4 (синя стрелка). (Клиника по Нуклеарна медицина, УСБАЛО).

Въпреки нестихващите дебати, относно точното мяс-
то и индикации за РЙоТ съобразно стадия, хистопа-
тологичния резултат и рисковия профил, подобрение 
в преживяемостта и намаление в броя на рецидивите 
след радиойодаблация са документирани в дългосроч-
ни ретроспективни проучвания. В проучването на 
Samaan et al. (9) са проследени 1599 пациента с ДКЩЖ 
за период до 43г., като лечението с радиойод се пред-
ставя като най-силен прогностичен фактор за свобо-
ден от заболяване период и увеличена преживяемост. 
При пациенти с нисък риск, аналогично са установени 
по-малко рецидиви и по-ниска смъртност след РЙоА. 
В проучване на Mazzaferri and Jhiang (10), 1355 паци-
енти са проследени средно 15,7г., като при тези в ста-
дий II и III провеждането на 131-I-лечение се свързва 
с по-малко рецидиви и по-ниска тумор-специфична 
смъртност, в сравнение с пациентите, нелекувани с 
радиойод. 

Въпреки, че провеждането на рандомизирани, кон-
тролирани, проспективни проучвания относно РЙоТ 
при ДКЩЖ е силно затруднено (рядък тумор, твърде 
вариабилна презентация, необходим твърде дълъг пе-
риод на проследяване, предвид ниската смъртност и 
добрата прогноза (11), този вид радионуклидна тера-
пия остава един от малкото лечебни подходи в онко-
логията, притежаващ не само палиативен, но и катего-
рично куративен ефект.

2. Радионуклидна метаболитна терапия на рефрак-
терна метастатична костна болка от различни пър-
вични злокачествени заболявания.

Увод и дефиниция

Костно-метастатичната болка с различен първичен 
произход е един от най-честите симптоми в хода на 
прогресиращото онкологично заболяване, водещ до 
силно намаляване качеството на живот на пациентите, 
със силно влошаване на прогнозата и преживяемост-
та. Голяма част от пациентите отговарят добре на тра-
диционната стъпаловидна аналгетична схема на СЗО, 
както и на лечението с бифосфонати (12). В редица 
случаи обаче се достига до момент, в който конвен-
ционалните антитуморни и противоболкови режими 
не успяват да контролират симптоматиката или дават 
неприемливи странични ефекти, включително некро-
за на долната челюст, което влошава възможността 
на нормално хранене на пациентите. Това опреде-
ля и нуждата от своевременна палиация на болката, 
станала рефрактерна на терапията, при наличие и на 

странични ефекти. При наличие на единични болез-
нени костни метастази насочената лъчетерапия често 
е метод на избор, но при дисеминиран метастатичен 
процес се налага провеждане на системно лечение. 
Радионуклидната метаболитна терапия намира свое-
то място именно като системен подход в лечението на 
рефрактерната болка от множествени костни метас-
тази. Счита се, че обезболяващият ефект е свързан с 
намаляване на възпалителния процес на границата 
между неопластично-променената и нормална кост, 
резултиращо в понижаване на механичното наляга-
не върху периоста (13). Благодарение на таргетния 
спрямо туморните огнища характер, потенциалната й 
токсичност е сравнително ниска. 

Клинични индикации: Мишена за РНМТ са предимно 
остеобластните и смесените остеобластно-остелитич-
ни костни метастази. Такива са предимно множест-
вените костни лезии при рак на простатата, гърдата, 
белия дроб и др., неповлияващи се от аналгетици, би-
фосфонати и лъчелечение. 

Контраиндикациите са свързани с коморбидността 
на пациентите с костно-метастатична болест, състоя-
ните на костния мозък и хемопоезата.

Радиофармацевтици и прилагани дози:

С развитието на високите технологии се произвеждат 
все по-специфични радиофармацевтици, с по-ниска 
токсичност, по-ниско лъчево натоварване на критич-
ните органи и околни здрави тъкани и все по-ефектив-
ни в преодоляването на костно-метастатичната болка, 
изместили широко прилагания от 50-те години на ми-
налия век 32Р-orthophosphate. Днес РФП, прилагани за 
радионуклидна метаболитна терапия на костни метас-
тази с рефрактерна болка, неповлияваща се от конвен-
ционалната лекарствена терапия, са с β- (бета) или α 
(алфа) -  корпускулярна емисии (14). Чист бета-емитер 
е 89Sr-chloride в комерсиална форма Metastron, (за съ-
жаление в последните години този РФП на практика 
не е регистриран в нашата страна). Най-често прила-
ганият и ефективен алфа-емитер  е 223Ra-dichloride, в 
комерсиална форма Xofi go (15), а в експериментални 
условия и  Actinium-225 (16-17). 

При някои, също високоефективни за този тип ле-
чение РФП, освен алфа или бета емисии се отделя 
и γ (гама-фотонно) лъчение. Такива РФП са 153Sm 
- lexidronam EDTMP (β- и γ) в комерсиална форма 
Quadrimed, по-рядко прилагания 186Re-HEDP, както и 
по-скоро появилият се в практиката 177Lu-EDTMP и 
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177Lu-РSMA (за лечение на костни и мекотъканни метастази метастатичен рак на простатната жлеза, разгледан в 
т.5). 153Sm показва успешно преодоляване на костната болка и висока степен на толерантност към страничните 
усложнения, като в по-големия брой от пациентите те са сведени до минимум. Този тип РФП, освен постигане на 
терапевтичен обезболяващ ефект, позволяват и таргетно изобразяване на локализацията на терапевтичното им 
действие в костните метастази с прогнозиране на ефекта от лечението, успешно прилаган за тераностика (лече-
ние и диагностичен контрол) (фиг. 3а-б). 

Фиг. 3 (а-б):  Сцинтиграфско целотелесно изобразяване на биоразпределението на 153-Sm-lexidronam EDTMP 
(Quadrimed) и проследяване на натрупването му с терапевтично действие  в метастатичните костни лезии на 5-тия 
ден (а) и на 4-тия месец (б) след апликацията с постигнат трайно обезболяващ ефект в хода на лечението  (18).

От съществено значение за постигане на минимална токсичност на РНМТ, е разстоянието, на което радиоактив-
ните частици отделят своята енергия и съответно реализират своя йонизиращ канцерициден ефект. Докато за 
бета-емитерите това разстояние варира от 4 мм за 153Sm, 7 мм за 89Sr и  10 мм  за 188Re, то за алфа-емитерите като 
223Ra, то е в рамките на 0.1 мм, което води до потенциален по-слаб токсичен ефект върху костния мозък. Обеща-
ваща в този смисъл е и ролята и на 177Lu с неговият изключително малък обхват на освобождаване на енергия на 
мястото на натрупване от 670μm, което го прави идеален при малки туморни огнища и туморни клетки в близост 
до повърхността на кухини и костния мозък (19).

В таблица 1 са представени най-често прилаганите РФП за метаболитна терапия. 

Таблица 1: РФП за радионуклидна метаболитна терапия при хронична рефрактерна болка при костно-метаста-
тична болест (Е. Пиперкова):

Най-често използвани 
Радиофармацевтици

T1/2 
(дни) α/β- MeV γ кеV Доза MBq/GBq (mCi)

Терапевтичен ефект 
при % пациенти 

костно-метастатична  
болка

89-Sr-chloride (Metasron) 50,5 1,46β- - 148 MBq/70kg 
(4 mCi/70kg) 73%

223Ra-dichloride             (Xo-
fi go) 11,4 5,78α - 55kBq/kg до 93%

153-Sm-EDTMP (Quadrimed) 1,95 0,8β- 103γ 18,5-37 MBq/70kg  68 - 90%

185-Re-HEDP 3,8 1,07β- 137γ   1,29-2,96 GBq/70kg
     (35-80 mCi/70kg) до 90% 
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Ефективност на терапията:

Най-голям клиничен опит е натрупан в лечението 
на рефрактерна костно-метастатична болка при кар-
цинома на простатната жлеза (КП). Както 89Sr, така и 
153Sm са се доказали като ефективни РФП в дългого-
дишната практика (20-22). Вследствие на получените 
позитивни резултати от голямото международно ран-
домизирано проучване ALSYMPCA фаза III, при което 
общата преживяемост от 3,6 месеца е сигнификантно 
удължена спрямо плацебо, при намаляване на болко-
вата симптоматика и без нежелани скелет-свързани 
събития, 223Ra (alpharadin) e одобрен за лечение на па-
циенти с метастатичен кастрационно-резистентен рак 
на простатната жлеза (мКРРП) със симптоматични 
костни и без наличие на висцерални метастази (23).

При карцинома на млечната жлеза със симптоматични 
дисеминирани костни метастази, също са провеждани 
редица проучвания с различни РФП. Установена е зна-
чителна редукция на болката и употребата на опиоиди 
при прилагане на РНМТ с 89Sr, 186Re, 188Re, 153Sm и 
177Lu (24-26).

По отношение на 153Sm-EDTMP е установен и са-
мостоятелен цитотоксичен ефект, с потенциал не само 
като палиативен, но и като допълващ комплексното 
лечение антитуморен агент – напр. при остеосарком, 
мултиплен миелом и в кондициониращите режими 
преди костно-мозъчна трансплантация (27).

Голямо значение в последните години се отдава и на 
възможностите на някои радионуклиди като 177Lu да 
реализират, както диагностични, така и терапевтич-

ни цели по принципа на „тераностиката”. При метас-
татичен кастрация-резистентен простатен карцином 
молекулата на PSMA се маркира с 99mТс/68Ga в ди-
агностичния алгоритъм (28-29), а при костни и/или 
мекотъканни и висцерални метастази следва да се об-
съжда и радиолигандна терапия със 177Lu-PSMA, като 
алтернатива на трета линия хормоно- или химиотера-
пия [високо качество на доказателства] (30).

Все още в научната литература не е представен утвър-
ден системен анализ на резултатите от метаболитната 
терапия с различни α- и β- РФП и не е посочен ста-
тистически достоверен приоритет на един или друг 
РФП. Терапевтичният отговор при прилагане на ра-
дионуклидна метаболитна терапия със 153Sm-EDTMP, 
89Sr-chloride, 186Re-HEDP и 223Ra-chloride e средно 70%, 
а при включване на комплексна терапия, се достигат 
от 74-80% до 90-92% ефект. Съобщава се, че при около 
27% от проследените пациенти е настъпил пълен или 
почти пълен терапевтичен отговор, контролиран с це-
лотелесна планарна костна сцинтиграфия в предна и 
задна проекции, а до 32% от болните, според различни 
проучвания, показват стациониране, без прогресия на 
костно-метастатичната болест, с постигнато дълго-
срочно чувствително обезболяване. За по-прецизна 
диагностична оценка на степента на терапевтично 
подтиснатата остебластна реакция на функционал-
ните костно-метастатични обеми и структурната 
им остеосклеротична или остеолитична корелация, 
целотелесната планарна костна сцинтиграфия се 
разширява с хибридна SPECT/CT, без допълнител-
но инжектиране на нова доза РФП (Фиг. 4 а-в).
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Фиг.4 (а-в): (а). Дисеминиран метастатичен процес в костите с патологична хиперфиксация на 99mTc-MDP през 
2016 г. Поради стоматологичен проблем през 2018 г. бифосфонатната терапия е прекратена и е приложен 89Sr-
chloride (Metastron). На контролната целотелесна планарна костна сцинтиграфия през 2019 г. (б), разширена с 
хибридна SPECT/СТ (в), на SPECT се изобразява частичен минерално-метаболитен ефект от лечението, корели-
ращ със стационирани метастази на нискодозовата СТ, с постигнато обезболяване и по-добро качество на живот.

В пилотни проучвания са полубликувани резултати на много добър терапевтичен ефект след прилагане на  
метаболитна терапия с Actinium-225  при установени не само костни, но и лимфогенни и висцерални метас-
тази (фиг.5).

Фиг. 5: Постигнат е пълен терапевтичен контрол на метастазирал КРРПЖ – костни и мекотъканни метастази. 
Ефект от лечение с  Actinium-225. (16).

В последните години при рефрактерна костно-метастатична болка от  КРРП и при симптоматични костни ме-
тастази в прогресия, след проведени най-малко две линии на хормонална терапия, се предпочита прилагане-
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то на 223Ra-dichloride, който е първият α- излъчващ 
радиофармацевтик, разрешен за лечение в клинич-
ната онкология, одобрен от FDA (15.05.2013) u EMA 
(13.11.2013). 

За разлика от всички предходни радиофармацевтици, 
които се използват за палиативно лечение, основното 
показание на 223Ra-dichloride е за дефинитивна ради-
онуклидна терапия на костна метастатична болест с 

доказан антитуморен ефект. 223Ra-dichloride се използ-
ва, както като монотерапия, така и в комбинация с 
LHRH (luteinising hormone releasing hormone) аналози, 
таргетна лъчетерапия или радиохирургия (Фиг.6 А-F). 
Не трябва да се използва 223-Ra в комбинация с дру-
га системна терапия, различна от LHRH аналози или 
да се прилага минимум пет дни след прекратяване на  
терапия с абиратерон ацетат и преднизолон.

Фиг. 6: Карцином на простатната жлеза с костни метастази. Прогресия на фона на хормоно- и химиотерапия. A-E 
(2008-2014); F. 2 месеца след 6 апликации на 223Ra със значително намаляване на броя и интензитета на натрупване 
на костните лезии – много добър терапевтичен ефект (31).

В систематичен обзор, включващ 13 рандомизирани 
контролирани и 23 проспективни кохортни проучва-
ния със 153Sm-EDTMP, 89Sr-chloride, 186Re-HEDP и 223Ra-
dichloride, се демонстрира степен на отговор на бол-
ката в над 50-60% от пациентите при всеки радиофар-
мацевтик (32-33). Хематологична токсичност е доклад-
вана в 26 от 36 проучвания, но повече от половината 
от тях не посочват левкопения или тромбоцитопения 
от степен ¾ (34-36). Подгрупов анализ от метаанализ, 
включващ 8 рандомизирани контролирани проучва-
ния (1877 пациенти) при костно-метастазирал КРПК, 
сравнява приложение на радиофармацевтици срещу 
лъчелечение или плацебо и установява подобрение на 
общата преживяемост след третиране с 223Ra-chloride 
(OR: 0.68, 95% CI: 0.51-0.90, едно проучване, 921 паци-
енти) и 89Sr-chloride (OR: 0.21, 95% CI: 0.05-0.91, едно 
проучване, 49 пациенти) (37).

Планирането и контролът на радионуклидната ме-
таболитна терапия с α- или β- радиофармацевтици 
традиционно се извършва основно с целотелесна 
костна сцинтиграфия, при необходимост, разширена 
с хибридна  SPECT/CT на аксиалния скелет или само 
на избрани зони след и.в. инжектиране на  99mTc-MDP 
(Methylene-diphosphonate) (38).  При индивидуали-
зиран клиничен подход, в при пациенти с КРРПЖ 
и едновременно метастатично засягане на костите, 
лимфните възли и висцералните органи, се извършва 
PET/CT целотелесно скениране с 18F-NaF или с 18F/11C-
choline, 68Ga-PSMA (39), като комбинираната РНМТ на 
костни и мекотъканни метастази, ще бъде разгледана 
в т.5.

Радионуклидната метаболитна терапия за преодолява-
не на резистентната хронична костна болка се прилага 
при стриктно спазване на индикациите и контраинди-
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кациите за приложение на всеки радиофармацевтик, 
както и на посттерапевтичния контрол, следвайки ал-
горитъма на установените протоколи от Националния 
стандарт по Нуклеарна медицина и в съответствие с 
European Nuclear Medicine Guidelines. По принцип 
това лечение не изисква хоспитализация, при спаз-
ване на мерките за радиационна безопасност и лична 
хигиена (8).

Обобщение: 

При метастатичната костна болест метаболитната ра-
дионуклидна терапия с различни радиофармацевтици 
осигурява високоефективна концентрирана лъчетера-
певтична доза, директно в костните метастази, поради 
ниско-милиметровия пробег на α  и  β- йонизиращото 
лъчение, без изразена токсичност, сравнително добра 
поносимост от пациентите и осигурява преодоляване 
на хроничната костна болка, рефрактерна на конвен-
ционалните терапевтични подходи или при контра-
индикации на тяхното приложение. В първите дни 
на радионуклидната метаболитна терапия, костната 
болка се засилва („fl are eff ect”) в момена на инкорпора-
ция описаните различни  α/β-РФП, след което настъп-
ва преодоляване на рефрактерната костна болка и се 
осигурява дълготраен обезболяващ ефект, с по-голяма 
свобода на движението и качеството на живот на па-
циентите.

3. Радионуклидна (Пептид-радиорецепторна) метабо-
литна терапия при невроендокринни тумори

Увод и дефиниция

Невроендокринните тумори (НЕТ) са редки бав-
но-растящи тумори, с хетерогенна хистология и би-
ологично поведение, с произход от клетките на не-
вроендокринната система, включваща хипофизата, 
паратиреоидните жлези, надбъбречната медула, ендо-
кринните островчета на панкреаса, както и разпръс-
натите ендокринни клетки в дихателните пътища и 
храносмилателния тракт. Oсновна характеристика на 
клетките на невроендокринната система е способнос-
тта да инкорпорират аминни прекурсори с последва-
що декарбоксилиране. Около 72% от НЕТ произлизат 
от гастроинтестиналните структури, 25% са с бронхо-
пулмонален произход и под 5% с друга локализация. 

Тяхната клинична презентация зависи както от пър-
вичната локализация, така и от наличието на секре-
ция на специфични полипептиди, амини и хормони, 
които определят до голяма степен симптоматиката, 
като напр. т.нар карциноиден синдром, дължащ се на 
секреция на серотонин. Други секретиращи тумори 
са напр. инсулином (предизвикващ хипогликемия), 
гастрином (индуциращ синдром на Zollinger-Ellison), 
VIP-оми (водниста диария, хипокалиемия и ахлорхи-
дрия). Характерна черта на голяма част от НЕТ, чес-
то определяща тяхната идентификация, локализация 
и терапия, е експресията на соматостатинови рецеп-
тори (ССР) по клетъчната мембрана. ССР са широко 
разпространени в нервната система, панкреатичните 
острови, стомаха, белите дробове, бъбреците и прос-

татата. Разпознати са 5 подтипа на ССР (sst1, sst2, sst3, 
sst4 and sst5 (40). Именно тази рецепторна експресия 
стои в основата и на функционалната нуклеарно-ме-
дицинска диагностика на НЕТ. 

Основна роля за биологичното поведение и последващ 
избор на терапия при НЕТ имат тяхната хистопато-
логия (степен на диференциация) и пролиферативен 
потенциал. Определянето на Ki67 подпомага селекти-
рането на подходящо лечение, напр. химиотерапия за 
НЕТ с висок пролиферативен индекс (по-голяма веро-
ятност за отговор) (41). НЕТ с нисък  Ki-67 биха имали 
по-лош отговор на лекарствено цитотоксично лечение 
и съответно по-добър на лечение със соматостатин 
или негови радиомаркирани аналози (42).

Често НЕТ се откриват късно, в стадий на локално 
авансиране или далечни метастази и са съответно не-
операбилни, изискващи системен подход в терапията. 

Предтерапевтична диагностика и функционална 
оценка

Диагнозата на НЕТ включва мултидисциплинарен 
подход и се базира на клиничната картина, хормо-
налните нива, хистологичната характеристика, об-
разните изследвания. НМ диагностика има значима 
роля във функционалната характеристика на НЕТ. 
Сцинтиграфските изследвания с 111In-маркирани ССР 
(Octreoscan®) са много полезен инструмент в диагно-
стиката на ССТР-позитивни тумори в продължение 
на десетилетия. Впоследствие се установи и ролята 
на маркирани с 99mTc аналози (99mTc-Hynic-TOC, 
Tektrotyd*) с по-добро качество на образа и по-ниско 
лъчево натоварване за пациента (43). Въвеждането в 
последните години на маркираните с 68Ga соматос-
татинови аналози (DOTATOC, DOTATATE) за PET/
CT отбеляза важна крачка напред в диагностиката и 
проследяването на тези заболявания, особено с въз-
можността на метода да открива малки туморни огни-
ща в черен дроб, кости и в неувеличени ЛВ (44). Тези 
радиомаркирани пептиди се свързват със ССР, които 
са свръхекспресирани на повърхността на туморните 
клетки, като получените хибридни образи показват 
сигнификантно по-висока чувствителност (до 97% в 
проучването на Gabriel et al.) за откриване на първич-
ни и метастатични НЕТ лезии, в сравнение с КТ (61%) 
и  соматостатиновата рецепторна сцинтиграфия (52%) 
(45-47).

Комплексно лечение на НЕТ с включване на Пеп-
тид-радиорецепторна терапия (ПРРТ)

Терапевтичната стратегия при НЕТ включва опера-
тивно и лекарствено лечение. Традиционно, при лип-
са на далечни метастази, първа линия лечение е хи-
рургичното с тоталното отстраняване на първичния 
тумор и ангажирани ЛВ в съседство. Болшинството 
пациенти обаче най-често се презентира с метастата-
зирало заболяване към момента на диагнозата. В този 
случай терапията е насочена към потискане на тумор-
ния растеж и облекчаване на симптомите като “fl ush”, 
диария и др. Интерферон-α е използван за редукция 
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на хормоналната хиперсекреция в продължение на 
десетилетия. Основна роля в симптом-редуциращото 
и контролиращо заболяването лечение играят анало-
зи на соматостатина (octreotide, lanreotide), ендоген-
ни инхибитори на различни хормони. Те упражняват 
техния ефект чрез свързване с висок афинитет към 
5-те подтипа ССР на секретиращите ендокринни 
клетки (48). 

Дефиния и индикации за ПРРТ:

Съвременното системно лечение на метастазиралите 
ССР-позитивни НЕТ и на неоперабилните или метас-
тазирали ендокринни гастро-ентеро-панкреатични 
тумори неизменно включва радиомаркирани сома-
тостатинови аналози. Прилагането на този терапевти-
чен подход в клиничната практика започва през 90-те 
години на XX век с високи дози, след използвания за 
сцинтиграфска диагностика с 111I-octreotid. 

Основни кандидати за ПРРТ са НЕТ с гастроен-
теропанкреатичен или бронхиален произход със 
свръхекспресия на ССР-2, но пациенти с феохромо-
цитом, параганглиом, невробластом и медуларен ти-
реоиден карцином също могат да се повлияят благо-
приятно от това лечение (49-55). Наличие на ССР е 
установявано и в тумори на млечната жлеза, тимуса 
и простатната жлеза, както и в някои по-редки за-
болявания като Меркел-клетъчния карцином, което 
предполага възможността за разширяване на инди-
кациите в бъдеще (Фиг.7 A-C) (56). 

Радиофармацевтици и механизъм на действие:

За разлика от РФП, използвани в диагностичния алго-
ритъм (111In, 99mTc), в модерната ПРРТ се използват те-
хни модифицирани аналози, маркирани с бета-емите-
ри - 90Y, 177Lu, свързани чрез подходящ хелатор (DOTA) 
със соматостатинов аналог.

Понастоящем използваните РФП са с висок афи-
нитет към ССР2, който е експресиран от повечето 
НЕТ: 90Y-DOTA-Tyr3-octreotide (90Y-DOTATOC), 
90Y-DOTA-Tyr3-octreotate (90Y-DOTATATE) и 177Lu-
DOTA-Tyr3-octreotate (177Lu-DOTATATE).

Тази таргетна терапия действа чрез селективна ира-
диация на туморните клетки след интернализиране 
на комплекса ССР-бета-частица. В зависимост от кли-
ничната ситуация (напр. размер на тумора) се прави 
и избора между двата радионуклида. 90Y е чист бе-
та-емитер с висока енергия (2.3 МеV), относително 
кратък полуживот (2.67 дни) и тъканна пенетрация 
11мм, което го прави по-добър кандидат за лечение на 
големи тумори. 177Lu e бета и гама-емитер, с макси-

мална енергия 0.49 MeV, тъканна пенетрация 2 мм и 
по-дълъг полуживот (6.7 дни) , което го прави идеален 
за лечение на малки туморни огнища с необходимост 
от по-продължително таргетно облъчване (tumour 
residence time), както и за провеждане на дозиметрич-
но планиране и образна планираща пред- и посттера-
певична оценка (благодарение на гама-емисията).

Подготовка на пациента и провеждане на ПРРТ

Важна част от подготовката на пациента e прекъсване 
приема на немаркирани соматостатинови аналози (из-
бягване на компетитивно включване): 4–6 седмици за 
дълго-действащите и поне 24ч за кратко-действащитe 
препарати. 

Oсновна предпоставка за провеждане на ПРРТ е нали-
чието на достатъчно високо натрупване (над нивото 
на нормалния черен дроб) на маркираните СС-анало-
зи на диагностичния 99mTc/111In-octreotid или 68Ga-
DOTATOC/DOTATATE скен. Причина за фалшиво-не-
гативни образи най-често са твърде малки тумори (по-
знание за разделителната способност на метода) или с 
ниска степен на диференциация (по-слаба експресия 
на ССР). Съответно към изискванията за провеждане 
на ПРРТ се включват относително добре-диференци-
рани тумори и Ki67<10 (43).

ПРРТ се провежда в последователни курсове (бав-
но i.v. приложение; поне 8-12 седмици пауза между 
курсовете) за достигане на оптимална кумулативна 
доза в тумора. Според дозиметрични проучвания е 
необходимо достигане на абсорбирана доза 70-80 Gy 
в тумора, което би означавало аплициране на паци-
ента на кумулативна активност от 20-29GBq 177Lu-
DOTATATE (57).

Тъй като бъбреците се явяват критичен орган за лъ-
чева увреда като страничен ефект от лечението, се 
предприемат предпазни мерки, които да намалят аб-
сорбираната от тях доза. За целта 30 мин. преди и 4 ч. 
след апликацията на РФП (90Y и 177Lu) се прилагат 
i.v. инфузии на позитивно заредени аминокиселин-
ни разтвори на лизин или аргинин, като съществу-
ват и други протоколи.  С тяхна помощ се постига 
оптимална хидратация на пациента и компетитивно 
инхибиране на бъбречната тубулна реабсорбция на 
радиопептидите, с което бъбречната доза се редуци-
ра с 9-53% (57). В допълнение, за профилактиране на 
острите странични реакции като гадене/повръщане 
се прилагат и антиеметици. 
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Посттерапевтичното проследяване включва клинично наблюдение, следене на лабораторни показатели и об-
разно-диагностични методи, включително 111In/99mTc-Octreotid сцинтиграфия, разширена със SPECT/CT или 
68-Ga-DOTATOC/DOTATATE-РЕТ/СТ хибридно функционално сканиране (Фиг. 8 a-d).

Фиг.7 Пациент с Меркел-клетъчен карцином с дифузно разпространение. А. Стадиращ предтерапевтичен 68Ga-
DOTATATE-PET/CT – скен (09.2018г.), В. SPECT-скен с 177Lu-DOTATATE (4 часа след инфузията на терапевтична-
та активност); С. Контролен 68Ga-DOTATATE-PET/CT, 1 месец след терапия-почти пълен метаболитен ефект (58).

 

Фиг. 8: Пациент с НЕТ на ректума, след проведена резекция и химиотерапия; наличие на голяма неоперабилна 
чернодробна метастаза (d~21,5cm). 177Lu-DOTATATE-терапевтични образи (а, b) и посттерапевтични диагнос-
тични (c,d) PET/CT в хода на проследяване ефекта от лечението изобразява силна редукция на туморния обем и 
метаболитната активност в черния дроб до постигане на почти пълен терапевтичен ефект с минимална остатъч-
на лезия (59).
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Eфективност на Пептид-радиорецепторната ме-
таболитна терапия:

Данните от първото рандомизирано контролира-
но проучване („NETTER-1”), демонстриращо ефек-
тивността и безопасността на лечението с  [177Lu]-
DOTATATE при пациенти с метастатични, рефрактер-
ни на първа линия терапия с немаркирани соматоста-
тинови аналози, НЕТ на тънките черва – показват, че 
в комбинация с ниско-дозиран octreotide LAR ПРРТ 
значимо увеличава свободната от прогресия преживя-
емост и общата преживяемост, постига функционал-
но симптоматично повлияване и допринася за сигни-
фикантно по-добро качество на живот, в сравнение с 
контролна група, лекувана единствено с високи дози 
немаркиран соматостатинов аналог (60-61). 

Свободната от прогресия преживяемост и общата 
преживяемост в проучване на Katona et al. са сигни-
фикантно по-високи  при НЕТ grade I/II (WHO) и 
когато ПРРТ е планирана преди провеждане на хими-
отерапия (62). Макар че към момента препоръката е 
ПРРТ да се провежда предимно при високодиферен-
цирани (grade I-II) НЕТ, някои проучвания (“NORDIC 
Neuroendocarcinoma (NEC)” ) показват обещаващи ре-
зултати на терапията и при гастроинтестинални G3 
НЕТ (63). 

Посочва се и възможността за многократно провежда-
не на ПРРТ (надвишаващо настоящите препоръки за 
3-5 курса) при запазен профил на безопасност с ниска 
токсичност (64).

При НЕТ със считания иначе за протичащ по-злока-
чествено белодробен произход, Sabet et al посочват 
177Lu-ПРРТ като ефективен метод за постигане на 
контрол на заболяването /стациониране/ (65).

Макар че в радионуклидната терапия на НЕТ в послед-
ните години основна роля има  ПРРТ, важна алтерна-
тива при авансиралите и метастазирали, рефрактерни 
на други режими НЕТ, е и лечението с I-131-MIBG. 
Така напр. при метастазирали GEP, NET терапията с 
131I-MIBG стратифицира пациенти с лоша прогноза 
(66).

Обобщение: Прилагането на ПРРТ е неизменна част от 
палиативното лечение на НЕТ, която се асоциира със 
значително подобрение на клиничната симптомати-
ка и стациониране на заболяването при лимитирани 
странични ефекти (67). Големи надежди се възлагат на 
лечението със 177Lu-Lutatera, което преминава през 
различни фази на клинични изпитвания. Развитието 
на Пептидната радио-рецепторна терапия и нейното 
приложение ще нарастват с въвеждането в клинич-
ната практика и на проучваните нови тераностични 
РФП (68).

4. Радионуклидна метаболитна терапия със 
131I-MIBG при невроектодермални тумори 
Увод и дефиниция

Невроектодермалните тумори (НЕкТ) произлизат от 
примитивния неврален гребен, от който се формира 
симпатикусовата нервна система. Малигнените НЕкТ 
в този контекст включват феохромоцитома, параганг-

лиома, карциноидните тумори, медуларния тиреоиден 
карцином и невробластома. 

Радиофармацевтик

Пълното наименование на РФП е Iodine [131I] meta-
iodobenzylguanidine (131I-mIBG) или Iobenguane. 
mIBG е аналог на норадреналина (НА) и изпълнява 
ролята на „фалшив” невротрансмитер. Поради струк-
турното му сходство с норадреналина, 131I-MIBG се 
натрупва селективно в тъкани с богата адренергична 
инервация, по-специално невроектодермалната тъ-
кан, вкл. туморите, произхождащи от нея. След на-
влизането му клетките, mIBG  обичайно се складира в 
невросекреторни гранули. За разлика от НА, mIBG не 
се метаболизира и се екскретира непроменен (69-70).

Предполагаемият механизъм на действие е свързан 
с въздействието на йонизиращата радиация при бе-
та-разпада на 131-I, със среден пробег в тъканите око-
ло 0.5мм (71).

Индикации за РНМТ със 131I-MIBG:

Индицирани за този вид радионуклидно лечение 
са иноперабилни феохромоцитом, параганглиом 
(Фиг.9a-d), карциноиден тумор, невробластом в ста-
дий III/IV и метастатичен или рецидивирал медуларен 
тиреоиден карцином, показващи адекватно натрупва-
не на 131I-MIBG на предтерапевтичния диагностичен 
и стадиращ целотелесен сцинтиграфски скен. 

Контраиндикации: Към абсолютните контраиндика-
ции за лечението са бременност, лактация, очаквана 
продължителност на живот < 3 месеца (освен в слу-
чаите на рефрактерна костна болка), бъбречна недос-
татъчност, налагаща диализа. Основни относителни 
противопоказания са миелосупресия (Leu <3.0x109/l, 
Plt <100x 109/l), масивна туморна инвазия на костния 
мозък, прогресираща хематологична или бъбречна 
токсичност от предходни терапии. В тези случаи лече-
нието би могло да се проведе с намалена доза на РФП и 
стриктен посттерапевтичен контрол на показателите. 

Процедура на радионуклидна терапия със  131I-MIBG 
(Iobenguane):

За провеждането на 131I-MIBG- терапия се изисква 
хоспитализация на пациенти в специализирани и обо-
рудвани за метаболитна терапия клиники по нукле-
арна медицина. В случаите, когато лечението се про-
вежда на деца, се изисква екипна грижа, включваща 
специалист по педиатрия.

Подготовка на пациента:

Необходими са проведени образни изследвания, 
включващи 123I/131I-MIBG-сцинтиграфия, КТ/МРТ/
ехография и биохимична оценка на туморни маркери. 

За предотвратяване  на лъчевото натоварване на щи-
товидната жлеза се прилага преддиагностично и 
предтерапевтично насищане на жлезата със стабилен 
нерадиоактивен йод (капсули или 3% разтвор на ка-
лиев йодид или 1% луголов разтвор) 24-48 часа преди 
приема на mIBG, като продължава до 10-15 ден след 
терапията. 



241

Има редица лекарства, сред които напр. бета-блокери 
или калциеви антагонисти, които биха могли да по-
влияят негативно на натрупването и ефективността на 
РФП, но т.к. преустановяването на приема им в редица 
случаи би могло да доведе до нежелана симптоматична 
проява на катехоламин-секретиращите тумори, то в 
повечето случаи, те не се спират (72-73).

Клинично приложение: Подготвеният спрямо указа-
нията на производителя РФП 131I-mIBG се аплицира 
на пациента чрез бавна i.v. инфузия (45мин до 4ч), из-
ползвайки оловно-защитена инфузионна система. 

Тъй като приложението на mIBG може да доведе до ри-
скови флуктуации в кръвното налягане на пациента, 
по време на инфузията се следят виталните показате-
ли. Техният контрол продължава и в следапликацион-
ния период поне два пъти дневно, като в случаите на 
катехоламин-секретиращи тумори и по-често. В слу-
чаи на спешност следва да са налице бързо-действащи 
алфа- и/или бета-блокери. В практиката, нестабилната 
хипертензия често може да бъде овладяна и само чрез 
намаляване на скоростта или временно спиране на ин-
фузията на mIBG. 

Препоръчителна е профилактичната апликация на ан-
тиеметици (напр. Ondansetron) от деня на терапията 
до 72-рия час. През този период пациентите трябва да 
приемат повече течности за намаляване на лъчевото 
натоварване на здравите тъкани и особено на пикоч-
ния мехур. 

Обичайните еднократни активности варират в диа-
пазона 3.7 GBq (100 mCi) - 11.2 GBq (300 mCi), като 
терапевтичния курс може да се повтаря съобразно ин-
дикациите и общото състояние на пациента.

При лечението с 131I-MIBG дозо-лимитиращ орган е 
костният мозък. В някои случаи се практикува пред-
варителна мобилизация на стволови клетки с оглед на 
бърза посттерапевтична реакция на евентуална тежка 
миелосупресия (74).

Съгласно европейската директива EURATOM 97/43, 
медицински физик следва да извършва дозиметричен 
контрол с очакваните абсорбирани дози (75).

Проследяване и странични ефекти:

В рамките на метаболитната терапия и периодът след 
апликацията на РФП персоналът, пациентите и техни-
те близки следват мерките за лична хигиена и радиа-
ционна безопасност, съгласно инструктаж. Инконти-
нентните пациенти следва да бъдат катетеризирани 
преди апликация на 131I-MIBG. 

Хематологичният мониторинг за очаквана миело-
супресия е основна част от алгоритъма за проследява-
не на пациента. За планиране на последващи курсове 
метаболитна терапия е уместно провеждане на постте-
рапевтична сцинтиграфия, включваща и дозиметрич-
ни изчисления.  

Към ранните нежелани реакции се отнасят гадене и 
повръщане (първите 2 дни), временна миелосупресия 
(4-6 седмици след терапия) - по-често при деца с не-
вробластом и предществаща химиотерапия, при ди-
фузно ангажиране на костния мозък или при забавен 
бъбречен клирънс. Други ранни странични реакции 

са хипертензивни кризи и fl ush-синдром.

Към късните нежелани реакции се отнасят (подобно 
на другите видове терапии с 131-I) хипотиреоидизъм 
(при неадекватна тиреоидна блокада), персистираща 
хематологична токсичност (основно тромбоцитопе-
ния), вторични неоплазми (рядко и най-вече и във 
връзка с предхождащо дългосрочно лекарствено лече-
ние) (76).

Клинична ефективност:

Най-много проучвания на доказаната клиничната 
ефективност на тази метаболитна терапия са проведени 
при пациенти с невробластом, като за успешното лече-
ние с минимални странични ефекти  се отдава голямо 
значение на комбинацията от адекватна клинична пре-
ценка и персонализиран дозиметричен контрол (77). 

В случаи на пълен терапевтичен отговор на неради-
онуклидно инициално лечение при невробластом е 
докладвана ролята на 131-I-MIBG в консолидиращ 
режим с оглед постигане на по-дълготрайна ремисия 
(78). В проучвания се съобщава за редукция на болко-
вата симптоматика от 75-90% от пациентите без тежка 
токсичност (79), като по-високите приложени дози са 
показвали и по-добър обективен отговор, макар и на 
цената на повишен риск от токсичност (80).

Все още липсват данни обаче от рандомизирани и кон-
тролирани клинични проучвания, сравняващи ефек-
тивността на лечението с този РФП спрямо други, не-
радионуклидни терапевтични режими (81).

Фиг. 9 (a-d): Пациент с метастатичен параганглиом 
преди (a) и след (b) 3 курса I-131I-MIBG терапия (x7.4 
GBq). (a) На предтерапевтичния скен със 123I-MIBG 
са визуализирани метастази в ЛВ вляво супраклави-
куларно, мултиплени парааортални, двустранни бе-
лодробни и костна метастаза в десен фемур (черни 
стрелки). (b) Сканирането след 3 курс показва пони-
жено включване на 123-I с добър частичен отговор 
във всички лезии (80).
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5. Радионуклидна метаболитна терапия 
при дисеминиран – костни и мекотъканни 
метастази) хормоно-независим (кастра-
ционно резистентен) карцином на прос-
татната жлеза
Увод и дефиниция

Kастрационно-резистентния простатен карцином 
(КРПК) е форма на напреднал рак на простатната 
жлеза (РПЖ), резистентна на лекарствените и хирур-
гични терапевтични алгоритми. Над 80% от мъжете с 
КРПК прогресират с далечни метастази (метастати-
чен(м)КРПК), като при над половината от пациенти-
те тази прогресия е бърза. В клиничната практика все 
още съществуват противоречия относно оптималния 
терапевтичен протокол, като се използват в различни 
комбинации химиотерапия, второ поколение инхи-
битори на андрогенните сигнални пътища, имуноте-
рапия и таргетна α-терапия. Сред най-често използ-
ваните антитуморни средства се отнасят abiraterone, 
enzalutamide, следвани от таксани и 223Ra, в различни 
режими и последователност (първа-трета линия те-
рапия) (82). Работата с тези пациенти следва да бъде 
мултидисциплинарна, състояща се от медицински 
онколози, уролози и специалисти по нуклеарна меди-
цина. Тъй като към момента се счита, че мКРПК няма 
дефинитивно лечение, целта на терапевтичните под-
ходи е да осигурят удължаване продължителността и 
възможно най-добро качество на живот. (83). 

Простатно-специфичният мембранен антиген 
(PSMA) показва висока експресия в ниско-диферен-
цирани, метастатични и КРПК. В последните години 
се наблюдава голям прогрес в употребата на PSMA за 
диагностика и лечение. За провеждане на „правил-
ното лечение при правилния пациент в правилното 
време“ основна роля има „правилната“ диагностика. 
(84-85). След установяването в проучвания, че 68Ga-
PSMA-PET/CT или 18F-PSMA11-PET/CT е по-чувст-
вителен от 11C choline-PET/CT в детекцията на био-
химичния рецидив при РПЖ, този нуклеарно-меди-
цински диагностичен метод стана и основна пред-

поставка за провеждане на насочена радиолигандна 
терапия при авансиралия мКРПК. PSA > 2 μg/L е 
граница на чувствителността за 11C-cholin-PET/
CT, спрямо  PSA=0.2-0.5–1.0 μg/L при PSMA-PET/CT 
(86).  68Ga-PSMA-PET/СТ към момента демонстри-
ра по-добри резултати и спрямо наскоро одобрения 
18F-fl uciclovine PET (87-88).

Имайки предвид тези диагностични успехи, следвай-
ки принципа на тераностиката и използвайки натру-
паният при ПРРТ опит, в последните няколко години 
бе разработена радиолигандна (РЛ), PSMA-базирана, 
системна терапия при мКРПК с недостатъчно повли-
яване от конвенционалните (нерадионуклидни) режи-
ми. Въпреки че към момента все още няма официално 
одобрение за рутинна употреба в клиничната практи-
ка, на базата на получените добри резултати и съглас-
но декларацията от Хелзинки, този терапевтичен под-
ход се счита оправдан за приложение при оптимално 
подбрани пациенти с мКРПК, които биха се повлияли 
благоприятно от приложението му (89-91).

Очакваните резултати от рандомизирани проспектив-
ни проучвания по всяка вероятност ще допринесат за 
скорошното валидиране на употребата на Радиоли-
гандна-PSMA-терапия на мКРПК в широката клинич-
на практика.

Индикации и предтерапевтична нуклеарно-медицин-
ска диагностика:

Индицирани за провеждане на РЛ-PSMA-терапия са 
пациенти с метастатичен (вкл. костни, мекотъканни и 
висцерални метастази) КРПК, при които останалите, 
„конвенционални” лечебни подходи са неподходящи 
или с изчерпани възможности. Основна предпос-
тавка за провеждане на тази терапия е наличието на 
адекватно натрупване на диагностичния радиолиганд 
на предтерапевтичния 68Ga-PSMA-PET/CT скен. По 
този начин се визуализира наличие и плътност на 
свръхекспресия на PSMA, степен на разпространение 
на болестта и възможност да бъде използван като те-
рапевтична алтернатива. (Фиг.10)  

Фиг. 10: Проследяване ефекта от терапията с 177Lu-PSMA. Kratochwil C. et al. (92) показват постигане на пълен 
терапевтичен отговор с постепенно до пълно негативиране на хиперфиксационните метастатични лезии в рам-
ките на 6 месеца от Декември 2014 до Юни 2015 година.  
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В някои проучвания е заложено провеждане и на до-
пълнителен 18F-FDG-PET/CT скен с оглед изключ-
ване на метастатични лезии, без експресия на PSMA, 
което потенциално би изключило възможността за 
РЛ-PSMA терапия (93). В допълнение следва да се 
отбележи и възможността за алтернативна, SPECT/
CT-диагностика с 99mTc-PSMA, която се показва като 
обещаващ диагностичен метод при отсъствие на PET/
CT в детекцията на метастази от РПЖ (94-95).

Радиофармацевтици

Към настоящия момент налични за употреба са два 
ниско-молекулярни PSMA-лиганда - PSMA-617 и 
PSMA-I&T, маркирани с бета-емитера 177Lu (177Lu-
PSMA).

Дозиметрия: За провеждане на оптимална дозиме-
трия е редно провеждане на последователни, в някол-
ко отделни времеви момента, 3D количествени SPECT/
CT-сканирания на гама-емисията. До разработване на 
конкретни дозиметрични ръководства, следва да се 
спазват препоръките на ЕАНМ за добра дозиметрич-
на практика (96).

Към критичните органи се отнасят бъбреците, черве-
ният костен мозък и слюнчените жлези. Тяхната функ-
ция следва да бъде съответно проверена предтерапев-
тично.

Важен в палиативен план е фактът, че проведена-
та 177Lu-PSMA-терапия не е контраиндикация за 
по-късно провеждане на таргетна перкутанна лъчете-
рапия при спешни индикации (екзацербация на кост-
на болка, компресия на гръбначен мозък и др.).

Терапевтичен протокол:

Понастоящем липсва единно становище относно не-
обходимото за осигуряване на радиационна защита 
на близките на пациента, времетраене на хоспитали-
зацията. В проучвания са залагани интервали от 6 до 
48часа (97-98).

177Lu-PSMA се прилага в бавна i.v. инфузия, пред-
хождана от адекватна хидратация на пациента. След 

апликацията на РФП може да се приложат диуретици 
и умерени лаксативи за стимулиране на очистването 
от несвързан 177Lu-PSMA.

Възможността за повтаряне на РЛ-PSMA-терапия се 
определя от евентуалните странични ефекти, но като 
цяло интервал от 6-8 седмици следва да е адекватен за 
възстановителните процеси (92,99).

Ефективност на радиолигандната терапия и безо-
пасност:

Метаанализ на 12 проучвания с 669 пациенти сравня-
ва ефективността на радиолигандна терапия с 177Lu-
PSMA с трета линия системна терапия с enzalutamide 
uли cabazitaxel при пациенти с мКРПК с костни и/
или мекотъканни лимфогенни и висцерални метаста-
зи (100). Резултатите показват, че снижение на стой-
ностите на PSA с ≥ 50% се наблюдава по-често при бо-
лни, лекувани със 177Lu-PSMA, спрямо тези на трета 
линия терапия (44% срещу 22%, р = 0.0002). Ремисия 
на болестта се установява в по-голям процент при 
лекувани със 177Lu-PSMA, отколкото с трета линия 
терапия (31/109 срещу 43/275 пациенти, р = 0.004). Не-
желаните странични реакции, причинили прекратява-
не на терапията, са по-чести при болни на трета линия 
терапия, отколкото при лекувани със 177Lu-PSMA 
(22/66 срещу 0/469 пациенти, р < 0.001). Като цяло се 
установява ниска токсичност (предимно случаи с I 
степен, по-малко II) (101) на PSMA-терапията.

Бъдещи перспективи в РНМТ на мКРПК

Налице са проучвания за таргетна радионуклид-
на-PSMA терапия с алфа-емитера 225Ac-PSMA-617 
(161-162), прилагана при пациенти, презентиращи 
се със “суперскен”. Малкият пробег на α-частицата 
е предпоставка за по-благоприятна микродозиме-
трия при инфилтрация на червения костен мозък и 
се свързва с по-малка токсичност за здравите тъка-
ни (фиг.11 А-C). 225Аc-PSMA-терапия е прилагана и 
като допълнителна ескалация на лечебния протокол 
в случаи на резистентност спрямо 177Lu-PSMA-те-
рапия (102-103). 

Фиг. 11 (A-C): Постигнат е пълен терапевтичен контрол на метастазирал КРРПЖ – костни и мекотъканни метас-
тази. Ефект от лечение с  Actinium-225 (161).
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РН метаболитна терапия при хепатоцелуларен кар-
цином и чернодробни метастази от различни пър-
вични злокачествени заболявания (SIRT)

Увод и дефиниция

Първичните и вторични злокачествени новообразу-
вания на черния дроб са често срещани и са свърза-
ни с лоша прогноза (104). Чернодробните метастази 
най-често са с произход от първичен колоректален 
карцином (КРК). В Европа първичните чернодроб-
ни тумори, вкл. хепатоцелуларния карцином (ХЦК) 
и холангиокарцинома, са по-рядко срещани.  Хирур-
гичното лечение е метод на избор, но за съжаление 
само около 20% от пациентите с чернодробни ме-
тастази са кандидати за хирургична резекция (105). 
При неоперабилните случаи терапевтичният подход 
включва системна химиотерапия, включително при-
ложение на тирозин-киназни инхибитори (sorafenib), 
която има доказан добър ефект върху преживяемост-
та, но е свързана и със значителна токсичност и крат-
ка продължителност на ефекта, което предполага и 
продължаващото търсене на по-оптимални системни 
подходи. 

За първичните чернодробни тумори и при метас-
татично ангажиране само или предимно на черния 
дроб, се предпочитат някои локални лечебни страте-
гии, свързвани с по-ниска токсичност. Такива са напр. 

микровълновата и радиофреквентна аблация, тран-
сартериална емболизация с или без химиотерапия, 
стереотактична лъчетерапия. Към тази група терапев-
тични подходи се причислява и т.нар. трансартери-
ална радиоемболизация, чието приложение в палиа-
тивното лечение на ХЦК в продължение на години е 
с 131I-Lipiodol. По-скоро разработена и съвременна е 
т.нар. селективна вътрешна радиотерапия, по-извест-
на с англоезичното съкращение SIRT.

Дефиниция и индикации

Докато РН лечение с 131I-Lipiodol e индицирано пре-
димно за палиативно повлияване на първичен ХЦК в 
адювантен и неоадювантен аспект (106), SIRT се раз-
вива като обещаващ метод за лечение на неоперабил-
ни първични чернодробни тумори (най-често ХЦК) и 
на чернодробни метастази (най-често от КРК), както и 
по-рядко на интрахепатален холангиокарцином, чер-
нодробни метастази от карцином на млечната жлеза 
и НЕТ. SIRT все още не е официално включена в те-
рапевтичните ръководства, но методиката е утвърдена 
(107), практикува се в редица специализирани центро-
ве и въпреки някои противоречия, публикуваните ре-
зултати показват сходни или по-добри терапевтични 
резултати в сравнение с конвенционалните режими, 
включващи ХТ, sorafenib и трансартериална емболиза-
ция с химиотерапия (108-111).  (Фиг.12 A-D)

Фиг.12 (A-D): PET/CT скен преди (А, В) и 8 седмици след (C, D) SIRT на чернодробна метастаза от КРК (112).

SIRT осигурява достъп на РФП до туморното кръво-
снабдяване чрез интраартериален катетър, поставен 
под рентгенологичен контрол в общата хепатална ар-
терия или нейни разклонения, в зависимост от раз-
положението на туморните лезии. Това се обосновава 
от факта, че основното си кръвоснабдяване (80-100%) 
първичните и вторични чернодробни лезии получа-
ват именно от системата на a.hepatica, докато здравият 
чернодробен паренхим се кръвоснабдява основно от 
v.portae (113). Цел на SIRT е да достави тумороцидна 
доза йонизиращо лъчение на тумора (>100 Gy) докато 

същевременно максимално се щади нормалния чер-
нодробен паренхим в съседство.

Радиофармацевтици

131-I-Lipiodol - напоследък с намаляваща употреба 
на фона на по-широко навлезлите в практиката бе-
та-емитер-маркирани микросфери; аплицира се бавно 
през интрахепатален катетър в доза 2.22 GBq (60 mCi);

90Y-Yttrium microspheres е най-често използваният 
РН е, при който като носител се използват специфич-
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ни микросфери (акрилен полимер - SIR-Spheres или 
стъкло – Th eraSpheres). Размерът на частиците варира 
от 20–60 μm, което позволява оптимално васкуларно 
перитуморно натрупване и предотвратява премина-
ването във венозната циркулация. Радиомаркираните 
микросфери остават имплантирани в черния дроб без 
по-нататъшно метаболизиране или екскреция. Оби-
чайно прилаганата активност е от 1.5-2 GBq за SIR-
Spheres и 5 GBq за Th eraSpheres. 

Ho166 (холмий) (QuiremSpheres) е друг РН, който е 
прилаган, но с по-ниско качество на доказателствен 
материал.

Практически аспекти и процедура

За провеждането на SIRT е необходим мултидисци-
плинарен екип, включващ специалисти по нуклеарна 
медицина, интервенционална рентгенология и он-
кология. Чернодробните лезии и наличието на екс-
трахепатално заболяване се оценяват на КТ или МРТ, 
след което се провежда необходимото ангиографско 
изследване на кръвоснабдяването на тумора и отно-
шението към околните органи. Нуклеарните медици 
заедно със специалисти по медицинска физика осигу-
ряват планирането, приложението на РФП, дозимет-
ричния контрол и радиационната безопасност, докато 
медицинските онколози осигуряват съпътстващата 
основна клинична грижа за пациента. 

Контраиндикациите за SIRT са от общ характер (кли-
нично състояние на пациента) и специфични за даде-
ния РФП.

Важна част от предтерапевтичния протокол е биохи-
мичния скрининг за чернодробна и бъбречна функция.

SIRT е двуетапна процедура, като първият етап се 
състои от ангиографската оценка с оглед превенция 
на екстрахепатално ретроградно изтичане на радио-
активен материал към стомах, дуоденум, панкреас, с 
евентуална емболизация на съответните кръвоносни 
съдове. Следва поставяне на катетъра на мястото на 
последващата апликация на терапевтична активност 
и провеждане на диагностична сцинтиграфия с 99m 
Tc-MAA (макроалбумин). МАА е с подобни на ми-
кросферите размери и имитира тяхното последващо 
биоразпределение. След аплицирането на МАА се 
провеждат планарни и SPECT/CT-скенове на гръден 
кош и корем за идентификация на чернодробното и 
екстрахепатално натрупване на маркера. При наличие 
на екстрахепатална активност се провежда допълни-
телна емболизация на съдове преди самата SIRT. На-
личието на артерио-венозни шънтове в туморната 
съдова мрежа може да доведе до нежелано премина-
ване на радиоактивност от черния към белите дробо-

ве с риск от развитие на лъчево-индуциран пулмонит. 
От получените сцинтиграфски образи се изчисляват 
чернодробния и туморен обеми, както и степента на 
белодробния шънт с проверка на индикацията за про-
веждане на SIRT и корекция на дозата. Самата терапия 
се провежда в рамките на 14 дни след ангиографското 
изследване, за да се избегне реканализиране на ембо-
лизираните съдове. С оглед допълнителна профилак-
тика на евентуално достигане на радиоактивност до 
стомах/дуоденум, се провежда и 4-6 седмично лечение 
с инхибитори на протонната помпа. 

SIRT се провежда под рентгенологичен контрол. След 
апликацията на РФП пациентът се хоспитализира 
обичайно за 24ч, като преди изписване се провежда 
сцинтиграфско планарно и SPECT/CT сканиране, из-
ползвайки т.нар. „спирачно лъчение” на 90Y или PET/
CT за оценка на разпределението на РФП.

Посттерапевтичната грижа включва основно симпто-
матично повлияване на евентуално налични странич-
ни реакции от лечението, като гадене, болка в областта 
на черния дроб, суха кашлица и диспнея. Радиацион-
но-индуцираният хепатит е късно и рядко усложнение.

Ефективност

Макар че публикуваните към момента данни от някол-
ко рандомизирани контролирани проучвания, срав-
няващи ефективността и безопасността на SIRT спря-
мо химиотерапия при първичен ХЦК и чернодробни 
метастази от КРК, не показват значимо предимство на 
SIRT по отношение на преживяемостта, то резултатите 
за по-слаба токсичност на тази РН терапия, осигуря-
ваща по-добро качество на живот на пациентите, са 
неоспорими (SARAH, SIRveNIB, SIRFLOX, FOXFIRE, 
SORAMIC). Предвижда се бъдещи проучвания с под-
ходящ детайлен подбор на пациенти да допринесат за 
по-разпространеното и рутинно приложение на този 
метод в лечебния алгоритъм (114). 

Радиоимунотерапия при малигнени лимфоми

Увод

В последните години модерната хематоонкология 
постигна значителен напредък в диагностиката и те-
рапията на малигнените лимфоми с отчитане на зна-
чимо подобрение в преживяемостта. Лимфомът на 
Ходжкин се счита за потенциално лечим в над 80% от 
случаите. Преживяемостта на болните с двата най-чес-
то срещани НХЛ – дифузен В-едроклетъчен (DLBCL ~ 
30%, най-чест сред агресивните НХЛ) и фоликуларен 
(ФЛ ~ 22%, най-чест сред индолентните НХЛ) – се по-
добри значително след въвеждането на т.нар. „иму-
нохимиотерапия” – прибавянето на моноклонални 
антитяла, насочени срещу CD20-антигена на повърх-
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ността на В-лимфоцитите (най-често Rituximab) – 
към стандартния химиотерапевтичен лечебен 
режим (115-121). Значимият ръст на заболевае-
мостта през последните десетилетия и липсата на 
превенция на лимфомите налагат развитието на 
нови терапевтични подходи и подобрени лечебни 
стратегии като клиничен приоритет (122). Нукле-
арно-медицинската радиоимунотерапия (РИТ) с 
маркирани с β-лъчители моноклонални антитела 
бе въведена в началото на 90-те години на мина-
лия век и постепенно намери място в лечебните 
схеми при налични индикации.

Дефиниция и индикации

По своята същност РИТ е радиофармацевтично 
лечение, при което радионуклид (обичайно ви-
сокоенергиен β-емитер с къс пробег) е химично 
свързан с таргет-специфично моноклонално ан-
титяло или фрагмент, насочено към даден анти-
ген (биологичен таргет). Така полученият радио-
имунолиганд комбинира изключителната насоче-
на специфичност на хуморалната имунна система 
с познатата цитотоксична способност на високо-
енергийното β-лъчение спрямо силно лъчечувст-
вителната лимфоидна тъкан. Поради присъщата 
за индолентните лимфоми лъчечувствителност, 
радиоимунолигандите могат да осигурят ди-
ректен цитотоксичен ефет спрямо малигнените 
клетки дори при нарушена антитяло-зависима 
клетъчна цитотоксичност, която е основният ме-
диатор на активността на моноклоналните анти-
тела като Rituximab. В зависимост от използвания 
радионуклид, β-емитерите освобождават своята 
енергия в диапазон от 100 до 500 клетъчни диаме-
търа, което води до реализиране и на т.нар. ефект 
на „кръстосания огън” („crossfi re eff ect”) – лъче-
нието унищожава и съседни лимфомни клетки, 
немаркирани от моноклоналното антитяло пора-
ди напр. недостатъчна антигенна експресия или 
вследствие лоша васкуларизация (голям туморен 
обем, “bulk”) (123).

РИТ e важна иновативна лечебна стратегия при 
възрастни пациенти с рецидивирал и/или ре-
фрактерен на стандартната терапия индолентен 
CD20 (+) В-клетъчен НХЛ /в частност ФЛ/ с вече 
събрани множество данни от фаза 2  клинични 
проучвания за подобряване на преживяемостта 
и качеството на живот при включване в терапев-
тичния алгоритъм на одобрените за употреба ра-
диоимунолиганди.

Радиофармацевтици

Най-често използваните в рутинната клинична 
практика РФП са:

–  90Y-ibritumomab tiuxetan (Zevalin – одобрен 
в Европа, САЩ, Азия и Африка) (124-126) и 

– 131I-tositumomab (Bexxar – одобрен в САЩ) 
(127).

И двата са насочени срещу CD20-антиген, нами-
ращ се на повърхността на  малигнени и нормал-
ни В-лимфоцити. Сред проучваните радиоиму-
нолиганди е и 131I-rituximab, показал също така 
добри резултати в лечението на рецидивирал/
рефрактерен индолентен НХЛ (128).

Индикацията за провеждане на РИТ се поставя 
съгласно европейските и американски стандарти 
съвместно от специалист по нуклеарна медицина 
и хематоонколог, като отговорност за провежда-
нето й носи нуклеарният медик. 

РИТ с 90Y-Zevalin

Към подготовката на пациента за РИТ се отна-
сят клинични и лабораторни данни за общото 
състояние на пациента (вкл. очаквана продъл-
жителност на живот), информация за предходно 
проведено лечение, резултат от костно-мозъчна 
биопсия с данни за <25% туморна инфилтрация 
на костния мозък. В някои страни се провежда и 
предтерапевтична образна нуклеарно-медицин-
ска диагностика с 111In-ibritumomab (Швейца-
рия, САЩ).

При този РФП не се изисква провеждане на пред-
терапевтично дозиметрично планиране. Освен в 
стационарни условия в клиники по нуклеарна ме-
дицина към големи болници, РИТ с 90-Y-Zevalin 
може да се провежда и амбулаторно (в зависимост 
от локалните регулаторни стандарти по лъчеза-
щита), поради факта, че 90-Y е чист β-лъчител със 
среден пробег на частиците в меки тъкани само 
3,6 мм и кратък период на полуразпад от 2,67 дни, 
което определя липсата на опасност за близки и 
околни на пациента. В този случай пациентът се 
изписва след приключване на инфузията и кра-
тък период на наблюдение за изключване на ана-
филатичен тип реакции (20-30мин). 

Преди приложението на Zevalin® се провеж-
дат две вливания – на ден 1 и 8 - на немаркиран 
Rituximab 250 mg/m2 (60-90 мин.инфузия). Това 
„предварително” таргетиране („преднатоварва-
не”) с немаркираното химерно моноклонално 
антитяло (МоАт) води до по-благоприятно би-
оразпределение на аплицираното впоследствие 
радионуклид-маркирано моноклонално анти-
тяло, като се предотвратява неговото нежелано 
свързване с нормалните В-лимфоцити и слезката. 
Счита се, че се благоприятства и по-дълбоката пе-
нетрация на радиоимунолиганда в тумора. Освен 
това се разчита и на синергичното цитотоксично 
и индуциращо апоптозата действие на немарки-
раното Мо-Ат (129).

Втората инфузия на немаркиран rituximab се 
последва от бавно i.v. (10 мин.) приложение на 
90-Y-Zevalin под контрол на RR и пулс в дози 15 
MBq/kg при пациенти с ≥ 150.000/mm3 тромбо-
цити или 11 MBq/kg при тромбоцити 100.000-
149.000/mm3 до максимална доза 1.200 MBq.
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Към обичайните ранни нежелани ефекти се при-
числяват основно леки грипоподобни симптоми 
(до около 24 - 48ч. след инфузията: астения, ано-
рексия, треска, гадене, главоболие, артралгия, 
миалгия). Патологични имунни реакции с про-
дукция на HAMA (human antimouse and human 
anti-chimeric antibody) са наблюдавани в 1 дo 63% 
в различни проучвания, като имуногенният риск 
е значително по-висок при нелекувани до момен-
та пациенти (127). Като цяло анафилактични и 
други реакции на свръхчувствителност са докла-
двани в <1% от пациентите след i.v. вливане на 
протеини. 

Основен последващ страничен и дозо-лимити-
ращ ефект е хематологичната токсичност, зави-
сеща от костно-мозъчното ангажиране и пред-
хождащото лечение (130- 131) с отчитан спад в 
броя на левкоцити и тромбоцити до 30-70% от 
началните стойности (значително по-рядко спад 
на еритроцитите) и надир 7-9 седмици след тера-
пията, като при агресивните лимфоми се отчита 2 
седмици по-рано. Това налага системен седмичен 
контрол на кръвната картина от втората седми-
ца след терапията. В случаите на приложение на 
РИТ със Zevalin като консолидираща терапия се 
изискват изходни нива след индукционната хи-
миотерапия съответно на неутрофили > 1.500/
mm3  и тромбоцити >150.000/mm3.

Пациентите следва да бъдат информирани и за 
възможните късни нежелани ефекти на лечение-
то – миелодисплатичен синдром и остра миело-
генна левкемия – докладвани са в 1% до 3% от 
пациентите (131-132), като трябва да се отбеле-
жи обаче, че не е доказана пряка каузална връз-
ка между РИТ и тези заболявания, по-скоро се 
отдава значение на кумулативното действие на 
предхождащи и/или последващи терапии с ал-
килиращи цитостатици. Развитието на вторични 
неоплазми като цяло са наблюдавани в 1,5% за хе-
матологични и 0,8% за солидни тумори (133).

Абсолютни контраиндикации за РИТ са бремен-
ност, период на кърмене и известна свръхчувст-
вителност към съставките на имунолиганда. 
Към относителните противопоказания се отна-
сят възраст < 18г., изразена костно-мозъчна де-
пресия (левкоцити < 1.500/mm3 ,  тромбоцити < 
100.000 mm3), костно-мозъчна инфилтрация с > 
25% бласти, състояние след лъчетерапия на > 25% 
от активния костен мозък, състояние след кост-
но-мозъчна или стволово-клетъчна трансплан-
тация, повишен титър на HAMA след предходна 
терапия с миши моноклонални антитела. 

Ефектът от проведената РИТ може да бъде отче-
тен клинично и с помощта на образна диагности-
ка след около 3 месеца, макар че в отделни случаи 
в последващите месеци е наблюдавано и по-ната-
тъшно подобрение (напр. частична ремисия пре-
минава в пълна). 

РИТ с 131I-tositumomab

РИТ с одобреният за употреба в САЩ радиоиму-
нолиганд I-131-tositumomab (Bexxar) също може 
да бъде провеждана в амбулаторни условия, без 
риск за близките на пациента (134). За избягва-
не натрупването на 131-I в щитовидната жлеза 
тя се блокира (калиев йодид, луголов разтвор и 
др.) 30 дни преди апликацията. Аналогично на 
90-Y-Zevalin и тук се прави 1-часова инфузия на 
немаркиран tositumomab за блокиране на цирку-
лиращите В-лимфоцити и по този начин оптими-
зиране на биоразпределението на маркираното 
антитяло. Непосредствено след това се аплицира 
дозиметрична доза (5 mCi) 131-I tositumomab за 
определяне на целотелесния клирънс на радио-
имуноконюгата. Проведените клинични проуч-
вания показват голяма вариабилност на необхо-
димата активност, подчертавайки необходимост-
та от индивидуалното дозиметрично определяне 
на активността при работа с този радиофарма-
цевтичен препарат. При приложение на Bexxar® 
наблюдаваната вариабилност за изискванa апли-
цирана aктивност е между 50 до 150 mCi за полу-
чаване на 75-cGy целотелесна доза. Toзи подход 
може да осигури ефективно немиелоаблативно 
лечение без да причини значителна миелосупре-
сия или друга токсичност.

Поради загриженост за евентуална белодроб-
на токсичност засега пациенти с плеврални из-
ливи се считат неподходящи за лечение с 131-I 
tositumomab. 

Ефективност

Докладваните клинични резултати от РИТ са мно-
го добри (20-40% пълен отговор и 60-80% общо 
повлияване от лечението), а обичайната токсич-
ност на РИТ е умерена и предсказуема. Davis и съ-
авт. показват в  мултицентрично рандомизирано 
проучване превъзходството на радиоимуноли-
ганда 131-I tositumomab спрямо немаркираното 
антитяло с отчитане на общ терапевтичен ефект 
съответно в 55% срещу 19%. (P < 0.002). (135).

Съгласно официалните препоръки на NCCN 
(National Comprehensive Cancer Network) РИТ 
може да се включи в терапевтичния алгоритъм 
на фоликуларния НХЛ към първа линия тера-
пия със степен на доказателственост IIa, а към 
втора линия терапия със степен на доказател-
ственост I (136). 

В рандомизирано фаза III проучване Witzig и съ-
авт. сравняват ефективността на 90Y ibritumomab 
tiuxetan с тази на немаркиран Rituximab при 143 
пациента (137), при което намират общ отговор 
на лечението 80% за маркираното с Y-90 антитя-
ло (30% пълен отговор) срещу 56% за групата с 
Rituximab (16% пълен отговор), което демонстри-
ра статистически значимото превъзходство на ра-
диоимунолиганда.
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Днес се проучват различни подходи за подобряване 
ефикасността на РИТ при НХЛ: миелоаблативна РИТ 
или високо-дозово лечение, РИТ като консолидиращ 
режим след химиотерапия с цел „минимална резиду-
ална болест” (МРБ), РИТ като първа линия лечение, 
фракционирана РИТ, РИТ с различни (хуманизира-
ни) моноклонални антитела, с ралични антигенни 
таргети (oсвен CD20), с различни радионуклиди, 
както и използване на т.нар. „имуно-ПЕТ” (пози-
тронно-емисионна томография) за оптимизиране на 

индивидуалната дозиметрия (138).

И двата одобрени за употреба радиоимунолиганда 
131-I-tositumomab and 90Y–ibritumomab демонстрират 
висок клиничен ефект в проведените проучвания при 
пациенти след проведено стандартно високодозово 
лекарствено лечение, включително при резистентност 
на химиотерапия и на rituximab (Фиг 13 (A-C)) (131, 
139-140) с отчитане на общ отговор (ORRs) 47%-68% и 
пълен отговор (CR) 20% - 38% (139).

Фиг. 13 (A-C): Пациент с фоликуларен НХЛ (low grade) след проведено комплексно лечение. Постепенно нама-
ляване интензитета на натрупване в аортокавален лимфен възел в хода на радиоимунотерапия. А. Първична 
предтерапевтична PET/CT;  B. 12 седмици след апликация на 131-I-tositumomab; С. 24 седмици след радиоиму-
нотерапия. (141).

Значителна част от пациентите с тези продължител-
ни ремисии са с лоши първоначални прогностични 
критерии – костно-мозъчно ангажиране (41%), голям 
туморен обем („bulk”) >5 cm (49%), хистологични дан-
ни за трансформация към агресивен НХЛ (23%). По-
добни продължили с години ремисии с дори до 70% 
пълен терапевтичен ефект са описани след лечение с 
90Y–ibritumomab tiuxetan (142).

Все пак РИТ се счита за най-ефикасна при по-ранно-
то й провеждане – при наличие на по-малки туморни 
маси, напр. в консолидиращата фаза на първа линия 
терапия за елиминиране на остатъчна туморна актив-
ност, в идеалния случай на етап MРБ (143) – напр. при 

пациенти в ранен стадий на рецидив или при наличен 
макроскопски пълен терапевтичен отговор (CR) след 
индукционно лечение. При тази ситуация биоразпре-
делението и туморната дозиметрия са най-благопри-
ятни, туморните клетки са все още по-добре оксигени-
рани и по-лъчечувствителни и по този начин имуноте-
рапията по-ефективна. 

РИТ показва многообещаващи резултати както като 
първа линия самостоятелна терапия при нелекуван 
фоликуларен лимфом (127), така и като консолидира-
ща терапия след проведена химиотерапия (144). Въ-
преки положителните данни от фаза II проучванията, 
те се оказаха недостатъчни, за да бъде променена кли-
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ничната практика, което доведе до изискването на дан-
ни от фаза III проучвания. Голямото рандомизирано 
фаза III проучване (European and Canadian intergroup 
study) на Morschhauser и съавт. (145) (n = 414) потвър-
ди установената в по-ранни проучвания висока степен 
на конверсия от частичен към пълен терапевтичен 
отговор (53.3% to 87.4%) за 90Y– ibritumomab tiuxetan. 
Като консолидираща терапия се отчита подобрение на 
отговора от частичен към „непотвърден пълен” (CRu) 
в 77% от пациентите, независимо от вида на проведе-
ната преди това химиотерапия, а средната свободна от 
прогресия преживяемост се удължава сигнификантно 
(P<.001) с > 2 години в сравнение с контролна група 
без допълнително лечение при пациенти, отоговори-
ли на индукционното лечение. По-актуални резултати 
показват, че средното време до следващо лечение се 
удължава до 5.1 г. (146). Освен при фоликуларен НХЛ, 
90Y–ibritumomab tiuxetan показва и добра ефикасност 
при рецидивирал дифузен В-едроклетъчен лимфом 
при пациенти с висок риск и неподходящи за провеж-
дане на автоложна стволово-клетъчна транспланта-
ция (147). Добавянето на 131-I tositumomab към BEAM 
и автоложна стволово-клетъчна трансплантация при 
рецидивирал или високо-рисков химиочувствителен 
дифузен В-едроклетъчен лимфом в проучването на 
Vose и сътр. води до 81% тригодишна преживяемост 
без допълнителна токсичност (148).

Тъй като миелосупресията е основната токсична про-
ява след лечение с анти-CD 20-радиоимуноконюгати, 
те се оказват идеални кандидати за ескалиране на до-
зата със съпътстващо стволово-клетъчно заместване. 
Резултати от проучвания показват, че покачването на 
дозата на РИТ-препарати, особено съчетана с фрак-
циониране на терапията, е с ограничена токсичност 
от една страна и позволява достигане на по-високи 
кумулативни дози с подобряване на клиничните ре-
зултати от друга (149).  При високо-рискови пациенти 
с авансирали high grade НХЛ дори при рецидив след 
автоложна стволово-клетъчна трансплантация, Bethge 
и съавт. комбинират  редуциран химиотерапевтичен 
кондициониращ режим с дозово ескалиране на РИТ 
преди алогенна трансплантация, при което не нами-
рат допълнителна токсичност от по-високите дози на 
радиоимунолиганда (150). Важно е да се отбележи, 
че проведена РИТ не се явява ограничаващ фактор 
за последваща колекция на стволови клетки и транс-
плантация (151-152).

Притеснението за дългосрочната/късна токсичност от 
РИТ в последните години намалява, след като резул-
татите от проучвания не установяват сигнификантно 
увеличение на късната остра миелогенна левкемия или 
миелодиспластичен синдром при наблюдавани често-
ти от 1,3% (153-154, 132). Хематологичната токсичност 
след дози от 0.4- mCi/kg се състои в до 30% grade 4 не-
утропения, до 10% тромбоцитопения и до 3% анемия, 

а Bodet-Milin и съавт. посочват и доста по-ниски стой-
ности от съответно  17%, 3% and 2% (138). 

7. Радионуклидна метаболитна терапия при добро-
качествени заболявания

РН метаболитна терапия при доброкачествени забо-
лявания на щитовидната жлеза

Радионуклидното метаболитно лечение на доброка-
чествени

заболявания на щитовидната жлеза с бета-емитера 
131-I датира от 40те год. на XXв. Успешното приложе-
ние на този радиомаркер продължава и до наши дни 
със следните основни индикации:

– Автоимунен хипертиреоидизъм (болест на 
Graves-Basedow)

– Токсична мултинодозна струма

– Солитарен хиперфункциониращ („горещ”) възел 

– Нетоксична (еутиреоидна) мултинодуларна стру-
ма

– Рецидивна струма постоперативно

Амиодарон-индуциран хипертиреоидизъм (при спе-
цифични условия)

Към абсолютните контраиндикации за провеждане на 
радиойодтерапия се отнасят бременност и лактация, а 
към относителните – неконтролиран хипертиреоиди-
зъм и активна тиреоидна орбитопатия (особено при 
пушачи). 

Изискванията за подготовка на пациента преди тера-
пията включват: 

– Тест за бременност на пациентки в детеродна въз-
раст 

– Спиране приема на тиреостатици 5-7 дни (до 2 
седмици за Пропицил) преди приема на радио-
йода

– Спиране приема на бета-блокери 24ч. преди при-
ема на радиойода

– При необходимост от провеждане на КТ, по-
следната следва да се провежда без прилагане на 
йод-съдържащ контраст

– Евентуално продължаващ прием на орален кор-
тикостероид при пациенти с ендокринна офта-
лмопатия, които вече приемат кортикостероидна 
терапия

– При амиодарон-индуцирана тиреотоксикоза те-
рапията се провежда поне 3-6 месеца след спира-
не на амиодарона 
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Предтерапевтична диагностика

– Лабораторен тиреоиден скрининг  - TSH, fT3, fT4, 
anti-TPO-Ab, TSH-рецепторни антитела

– Диагностична 99mTс-тиреосцинтиграфия или 
радиойодтест за оценка на функционалното със-
тояние на жлезата и определяне на терапевтич-
ната доза; 99mTc-pertechnetate-SPECT/CT може 
да бъде полезна за детекция на интраторакален 
тиреоиден паренхим

– Определяне на таргетния обем чрез ехографско 
изследване, при необходимост МРТ

– ТАБ при наличие на суспектен за малигненост 
тиреоиден нодул 

– Преглед от офталмолог при пациенти с ендо-
кринна офталмопатия

Радиофармацевтик и приложение

131-I-NaI се предлага в течна форма или капсули за 
орално приложение.

Могат да се прилагат фиксирани дози, с препоръчи-
телна активност  3.7-5.55 MBq/грам тиреоидна тъкан 
според резултата от радиойодтеста или на базата на 
изчисление, включващо и обема на таргетната тъкан 
(по-точен метод).

Странични ефекти

Най-често срещан е посттерапевтичният хипотирео-
идизъм, налагащ заместително лечение с L-тироксин 
и доживотен контрол на нивата на тиреоидните хор-
мони. Установено е, че степента на посттерапевтичния 
хипотиреоидизъм 1 година след лечението корелира с 
резултатите за постоперативния хипотиреоидизъм.

При пациентите с голяма струма се среща преходен 
оток на жлезата с последваща диспнея.

В много редки случаи се развива „тиреоидна буря” с 
необходимост от приложение на i.v. тиреостатици, 
кортикостероиди и бета-блокери.

Проследяване

Проследяването включва периодичен системен (в на-
чалото на 3 месеца) контрол на тиреоидните хормони, 
като през първите 3-6 месеца нивата на fT4 са по-ин-
формативни от TSH. 

Уместно особено през първата година е провеждане на 
контролна тиреосцинтиграфия за оценка на остатъч-
ния функциониращ тиреоиден паренхим на 3-6 месеца.

При персистенция на хипертиреоидизма радиойод-те-
рапията може да се повтори след интервал от 6-12 ме-
сеца (155-157). 

Радиосиновиектомия (радиосиновиортеза)

Радиосиновиектомията (или радиосиновиортеза)

е добре етаблиран радионуклиден метод за лечение 
на възпалителни процеси, ангажиращи синовията на 
индивидуални стави с цел минимизиране на постин-
фламаторните увреди и хроничната артритна болест. 
Описана още през 1952г., тя отдавна е намерила своето 
място в лечебния алгоритъм на рефрактерната (вкл. 
на вътреставни апликации на кортикостероиди) арт-
ритна болка и го запазва при редица индикации, въ-
преки напредъка на нерадионуклидните лекарствени 
подходи.

Индикации

• Ревматоиден артрит

• Артрит при хемофилия

• Реактивни артрити

• Псориатичен артрит

• Остеоартрит

• Персистиращи синовиални изливи

• Персистиращи изливи  след протезиране на става

• Други възпалителни ставни заболявания (Лаймска 
болест, болест на Behçet)

• Недиференциран артрит със синовиит, синовиал-
но задебеляване или излив

• Calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD) – артрит.

Контраиндикации

Абсолютни контраиндикации са бременност, кърме-
не, руптурирана Бейкерова киста на коляното, локал-
на кожна инфекция и масивна хемартроза.

Към относителните контраиндикации се включват 
възраст <20г., данни за значителна загуба на хрущял и 
значима ставна нестабилност. 

Радиофармацевтици

Използваните РФП са под форма на колоидни разтво-
ри, с размер на частиците 2-10 μm, който позволява 
тяхното фагоцитиране и задържане във възпалената 
синовиална мембрана без да бъдат абсорбирани от 
лимфната система. Йонизиращото лъчение на използ-
ваните бета-емитери води до индукция на апоптотич-
ни процеси с последваща аблация на възпалената си-
новиална мембрана. 

Обичайно използваните РФП съгласно обхвата на бе-
та-частицата в тъканите са: 90Y-citrate (големи стави: 
колянна), 186Re-sulphide (средни стави: тазобедрена, 
раменна, лакътна, китка и глезен) и 169Er-citrate (мал-
ки стави: метакарпофалангеални, метатарзофаланге-
ални и проксимални интерфалангеални). 

Подготовка на пациента

Необходими за проверка на индикацията са скорош-
ни образно-диагностични изследвания на съответна-
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та става – рентгенологични, ехографски, МРТ, костни 
(трифазни) сцинтиграфии.

Инвазивни вътреставни процедури (артроскопия, 
операция) не трябва да са провеждани 2-6 седмици 
преди радиосиновиектомията.

Приложение

РФП се прилагат според правилата на асептиката, 
строго вътреставно, като единствено за колянната ста-
ва това е допустимо без образен контрол; за всички ос-
танали стави процедурата задължително се провежда 
под рентгенов или ехографски контрол. 

Възможно е процедурата да се извърши амбулаторно, 
макар че поради необходимостта за временно обез-
движване на крайника (до 48ч), по-често пациентът се 
хоспитализира. Повторна радиосиновиектомия може 
да се направи след минимален интервал от 6 месеца.

В много центрове се провежда посттерапевтична сцин-
тиграфия за обективизиране на строго вътреставната 
апликация на РФП, използвайки спирачното лъчение 
на 90Y или собствената гама-емисия на 186-Re.

Потенциални нежелани, но и редки, компликации са 
локален хематом, инфекция и радиационна некроза.

Ефективност

Отговор на лечението с редукция на симптомите се 
очаква обикновено не по-рано от 14 ден след аплика-
цията на РФП, като понякога това настъпва след 1 ме-
сец. Междувременно може да се наблюдава преходно 
„припламване” на симптоматиката.

Въпреки това, терапевтичен ефект се постига обичай-
но при 60-80% от пациентите (158-160).
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13. НУКЛЕАРНО-
МЕДИЦИНСКА 
ДИАГНОСТИКА НА 
МНОЖЕСТВЕНА 
ЛЕКАРСТВЕНА 
РЕЗИСТЕНТНОСТ ПРИ 
ОНКОЛОГИЧНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Е. ПИПЕРКОВА, Л. ЧАВДАРОВА

Увод и дефиниция:

Съвременното развитие на нуклеарната онкология, с 
въвеждане на все по-специфични, таргетни радиофар-
мацевтични препарати (РФП),  съответствуващи на 
биологичните,  функционални процеси в пролифера-
цията на туморните клетки и схемата на тяхното те-
рапевтично унищожаване, позволява изобразяване на 
ефекта от лечението и наличието на туморно-клетъч-
на лекарствена резистентност. Системното лекарстве-
но лечение заема изключително голям и важен дял в 
комплексната антитуморна терапия и налага монито-
ринг на неговата ефективност за включване на най-ус-
пешни схеми на лечение за реализиране на ефектив-
ност/стойност. В клиничната онкология непрекъснато 
се въвеждат огромно разнообразие от  различни по 
своя механизъм на действие класове препарати, на 
които се дължат постигнатите терапевтични успехи в 
онкологията – подобряване на прогнозата на заболя-
ването и качеството на живот на пациентите. За опти-
мално действие на лекарствените средства е необходи-
мо съответно постигане на достатъчни вътреклетъчни 
концентрации в малигнените новообразувания, както 
и задържането на тези нива в клетките достатъчно 

време така,  че да се достигне желания терапевтичен 
ефект. Съответно фактори, които водят до намалено 
или липсващо натрупване на антитуморните средства 
или тяхното бързо напускане на туморните клетки, се 
свързват с липсващ или лош ефект от противотумор-
ната лекарствена терапия.

Първичната (вродена) и/или придобита множестве-
на лекарствена резистентност (МЛР, MDR) в хими-
отерапията се дефинира като способността на рако-
вите клетки да оцеляват срещу действието на редица 
антинеопластични лекарствени препарати с различна 
структура и механизъм на действие – напр. антраци-
клини, таксани, епиподофилотоксини (Zahreddine H.) 
(Nagengast W).

Установени са редица механизми за поява на МЛР. Един 
от най-проучваните е свързан със свръхекспресията 
на АТP-зависимите трансмембранни MDR-протеини 
(ATP-binding cassette transporters, ABC-transporters), 
като  P-glycoprotein (Pgp), multidrugresistance protein 
(MRP1 и MRP2), glutathione-S-transferase Pi (GSTπ), 
(Wang B),(Schaich M),(Ohsawa M), (Hsu CH), (Lin JC), 
(Moureau-Zabotto L), т.нар. Breast Cancer Resistance 
Protein (BCRP). Традиционните методи за детекция на 
МЛР включват имунохистохимия, Northern/Western 
blot, флоу-цитометрия, PCR, но те не дават информа-
ция за динамичната функция на MDR-протеините in 
vivo. (Xiao-Yi Duan). 

Нуклеарно-медицинските метаболитни тумор-изо-
бразяващи методи дават възможност за онагледява-
не на МЛР (E.Piperkova, K. Timcheva et al., Tzonevska 
A et al.). В това отношение отдавна е известна ролята 
на някои радиофармацевтици, използвани рутинно в 
нуклеарно-медицинската практика като туморотроп-
ни агенти и които са същевременно субстрати на съ-
щите мембранни транспортери.
99mTc-MIBI (Methoxy-isobutyl-isonitrile) и 99mTc-TF 
(Tetrofosmin) са сред най-често използваните тумо-
ротропни радиофармацевтични препарати (ТТРФП) 
в съвременната гама-фотонна хибридна (SPECT/CT) 
нуклеарно-медицинска диагностика. Аналогично на 
редица химиотерапевтични средства, те са субстра-
ти на мембранните протеини (Pgp, MRP), кодирани 
от гена за множествена лекарствена резистентност 
(MDR1 - multidrug resistance gene 1), функционира-

13ГЛАВА
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щи като „изхвърлящи” помпи (напр. антрациклинови 
химиотерапевтици) според механизма им на преми-
наване на клетъчната и митохондриална меммбрани, 
с натрупването им в енергийните митохондриални 
депа в клетките (Вж Фиг. 1, глава13.1 - Нуклеарно-ме-
дицинска метаболитна образна диагностика в онколо-
гията) постъпване в клетките  (Del Veccio S), (Ballinger 
JR),(Crankshaw CL).  Те се явяват „образни биомарке-
ри” за клетъчния метаболизъм на туморите (Dizdarevic 
S). В сравнителни проучвания двата РФП показват 
различен метаболизъм и афинитет към транспортери-
те (Kobayashi M), като могат да се използват със схо-
ден успех в изобразяването на МЛР, но се счита, че не 
бива да се използват взаимозаменяемо в проследява-
нето (Ballinger J. 2001).  Чрез използване идентичните 
механизми на включване и „изхвърляне” на лекар-
ствените средства и MIBI/TF от клетките е възможна 
предлечебната, неинвазивна нуклеарно-медицинска 
оценка на бъдещия ефект от прилаганото лечение. 
Получава се фалшиво-негативен образ за тумора, но 
истински позитивен за наличие на лекарствена резис-
тентност (Е. Пиперкова 1997).

Установена в проучвания е обратната зависимост 
между серумните нива на Pgp и фиксацията на MIBI 
(Kostakoglu 1998)(KaoCH 2001) и възможността за 
сцинтиграфското in vivo определяне на свръхекспре-
сията на Pgp, като се посочва, че MIBI-сцинтиграфи-
ята може по-рано и по-точно от останалите прогно-
стични фактори да предскаже отговора на лечението 
(Liang JA 2002). При данни за недостатъчна фиксация/
бързо „измиване” на ТТРФ, клиницистът би могъл 
да бъде насочен да промени терапевтичната схема с 
т.нар. non-cross-resistant лекарствени средства (Tulviste 
2006) или да се направи опит за възвръщане на чувст-
вителността на туморите към лекарствените средства, 
съответно натрупване на 99mTc-MIBI/TF във витални 
лезии (Kathawala RJ 2015)(Saraswathy M 2013). Недос-

татъчната фиксация на MIBI или бързото „измиване” 
се свързват също и с възможна свръхескресия на ан-
ти-апоптозния ген Bcl-2. При проучвания на рака на 
млечната жлеза се установява зависимост между сте-
пента на натрупване (СН) на 99mTc-MIBI/TF в тумор-
ните огнища и отговора на химиотерапията (ХТ), като 
СН в лезиите, показали пълен отговор след неоадю-
вантна ХТ се оказва значително по-висока от тази на 
лезиите с непълен отговор (Е. Пиперкова 2008).

MIBI е използван в изобразяване на МЛР при редица 
онкологични заболявания, освен при рака на млечната 
жлеза, като белодробен карцином (Mohan H), мозъчни 
тумори (Bleichner-Perez S) (Sasajima T), стомашен кар-
цином (Kawata K,), тумори на глава и шия (Mubashar 
M),  хепатоцелуларен карцином (Wang H, 2004), хе-
матологични неоплазии (Kostakoglu L. 2002). Проуч-
ванията при малигнените лимфоми показват, че при 
липсващо включване на ТТРФ в туморния обем или 
бързото му „измиване” при повторно сканиране, ве-
рифицирано чрез определяне и на полуколичествени 
параметри (Moorin RE 2004), химиочувствителността 
е значително намалена до отсъстваща със съответно 
сигнификантно по-ниска преживяемост на болните 
(Lazarowsk iA. 2006) (Shih WJ 1998). При проследяване 
на терапевтичния отговор е възможно и съпоставя-
не на хибридните нуклеарно-медицински технологии 
99mTc-MIBI/TF-SPECT/CT и 18F-FDG-PET/CT, като 
техния дискрепанс би могъл да насочи към наличие на 
МЛР. (Фиг.2). 

При пациенти с мултиплен миелом с прогресия при 
рестадиране се установява значително по-висок ин-
декс на “измиване” на MIBI, отколкото при пациен-
тите в ремисия. Съответно свободната от заболяване 
преживяемост е значително по-добра при нисък ин-
декс на „измиване” (Pace L).

Фиг.2: 99mTc-TF-SPECT/CT (горе) и 18F-FDG-PET/CT (долу) при рестадиране на пациент с лимфом на Ходжкин 
(нодуларна склероза, IIIB КС) след проведена комплексна терапия (ХТ, ЛТ на медиастинум, АКМТ), без данни за 
достигане на клинична ремисия. SPECT/CT показва минимална до липсваща фиксация на туморотропния РФП 
(червена стрелка) в метаболитно-активната на PЕТ медиастинална формация (зелена стрелка), насочващо към 
наличие на МЛР (Чавдарова Л. Мултимодална нуклеарно-медицинска диагностика при малигнени лимфоми. Ди-
сертационен труд. 2017г.)
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При белодробен карцином чувствителността, специ-
фичността и точността на 99mTc-MIBI за идентифи-
циране на пациенти с добър отговор на химиотерапи-
ята са съответно 94%, 90% и 92% (Mohan H.). 

Разработени са и други РФП за SPECT и PET като суб-
страти или инхибитори на различни АBC-транспор-
тери (Табл.1). Провеждани са и редица проучвания с 
т.нар. модулатори на Pgp и MRP, в опити да се прео-
долее МЛР. Обещаващи резултати е показал подходът 
с двуетапно функционално изобразяване, използвай-
ки Pgp-радиолиганди – преди и след приложение на 
Pgp-инхибитори (Kannan P). Поради токсичност или 
фармакокинетично взаимодействие с химиотерапев-
тиците обаче, те не намират приложение в широката 
практика. В постгеномната ера на индивидуализира-
ната медицина, с установяване на различни генни по-

лиморфизми, считани до голяма степен за отговорни 
за недостатъчния успех до момента, продължава раз-
работването на нови агенти, насочени към ABC-транс-
портерите, целящи преодоляване на МЛР.

Функционалното нуклеарно-медицинско изобразя-
ване с помощта на гама-фотонни туморотропни ра-
диофармацевтици остава на разположение като неин-
вазивен, винаги наличен, ефективен и финансово-ат-
рактивен подход за детекция на МЛР, с помощта на 
който може да се избегне неефективно и токсично за 
пациента лечение. 

Таблица 1: SPECT и PET ABC субстрати (s) и инхиби-
тори (i) и тяхната връзка с гените (адапт. от Dizdarevic 
S, Peters AM. Imaging of multidrug resistance in cancer. 
Cancer Imaging. 2011;11(1):1–8).

Прилагането на адекватен ТТРФ препарат позволява изобразяване на лекарствената резистентност към опреде-
лени химиотерапевтици, таргетни медикаменти, както и нейното преодоляване, което ще доведе до индивидуа-
лизиран подбол на съмременните лекарствени схеми за противотумарна терапия, а и възможности за нейното 
радикализиране.
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14. ОНКОЛОГИЧНА 
КОМИСИЯ – ТИМОВ 
ПОДХОД  
Г. ЧАКАЛОВА

Лечението на болните с онкологични заболявания 
бива оперативно, лъчелечение и лекарствено лечение. 
В повечето случаи се налага комбинацията на два от 
тези метода (оперативно лечение и лъчелечение, опе-
ративно лечение и лекарствено лечение или лъчелече-
ние и лекарствено лечение), в зависимост от вида на 
тумора и стадия на заболяването. Нерядко лечението 
включва и трите лечебни методи. В каква последова-
телност ще се проведат различните лечебни методи 
зависи от стадия на заболяването, а решението се взе-
ма на онкологична комисия. В онкологичните коми-
сии участват специалисти от различни специалности 
ангажирани в диагнозата и лечението на онкологично 
болни пациенти – хирург,  гинеколог, анестезиолог, па-
томорфолог, лъчетерапевт, медицински онколог, рент-
генолог, специалист по нуклеарна медицина и др. Този 
мултидисциплинарен - тимов подход дава възможност 
на всеки пациент да се предложи най-доброто лечение 
в конкретния случай. Работата на мултидисциплина-
рен екип е внедрена в системите за лечение на рак в 
голяма част от Европа, САЩ и Австралия (1). Мулти-
дисциплинарният екип гарантира, че предоставяне-
то на грижи е в съответствие с най-добрите налични 
данни за лечение. През последните няколко години 
решението на онкологичните комитети се превърна в 
стандартна практика в онкологията и придоби стату-
та на ключов форум за вземане на решения за лечение 
на пациентите (2). Тъй като лечението на заболява-
нето става все по-сложно е важно да се събере група 
от експерти, всички от които могат самостоятелно да 
допринесат за диагнозата и предложената стратегия за 
лечение (3). Това е от изключителна важност при нара-

стващата група от мултиморбидни, слаби и възрастни 
пациенти. 

Прилагане на мултидисциплинарен подход или т.нар.
тимов подход за лечението на онкологичните заболя-
вания е “златен стандрт” в онкологичната практика. 
Той е задължителен за всички институци и лекуващи 
пациенти с онкологични заболявания. В последните 
години броят на възможните терапевтични подходи и 
комбинациите им се увеличи и това даде възможност 
за по-голям избор за лечение на всеки пациент. По-го-
лемият брой лечебни методи налага по-точно предо-
перативно стадиране на заболяването, което включва 
прилагане на нови съвременни диагностични изслед-
вания. Освен задължителната хистологична верифи-
кация на онкологичното заболяване, преди лечението 
е необходимо и предлечебното стадиране на болестта, 
което включва туморни маркери, КАТ за тумори в 
абдомена, МРТ за тумори в малкия таз (рак на гени-
то-уринарния тракт) и черепа, PET/CT при съмнение 
за дисеминация на туморния процес или костна сцин-
тиграфия при тумори, характерни с метастазиране в 
костите (рак на млечната жлеза и простатата). Основ-
но задължение за всеки мултидисциплинарен екип е 
да осигури възможно най-доброто лечение за всеки 
пациент. В основата на дискусиите и обсъжданията 
трябва да стоят основни принципи за лечение на он-
кологичните заболявания основани на доказателства 
с цел избор на най-доброто лечение за конкретния па-
циент.  При невъзможност за прилагане на медицина 
базирана на доказателства се разчита на опита на чле-
новете на мултидисциплинарния екип. Сътрудничест-
вото между специалистите от различни специалности 
е важно за определяне на най-доброто терапевтично 
поведение, за разработване на бъдещи терапевтични 
подходи и за обучение на нови членове на мултидис-
циплинарния екип. Налице са доказателства в подкре-
па на постигнати по-добри лечебни резултати в резул-
тат на прилагане на тимов подход при лечението на 
онкологичните заболявания (1, 2, 3).
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15. ОСНОВНИ 
ПРИНЦИПИ НА 
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 
Л. ДЖОНГОВ
ВЪВЕДЕНИЕ В ХИРУРГИЧНАТА 
ОНКОЛОГИЯ

Хирургичната онкология остава крайъгълен камък в 
лечението на онкологичните заболявания.  В истори-
чески план операцията е била единственото средство 
за лечение в миналото. Въпреки различните нови ме-
тоди за лечение, хирургията като метод  остава стан-
дарт за повечето солидни тумори. 

Прецизна диагностика с помощта на високотехноло-
гични техники за изобразяване, като ултразвук, MRI и 
CT-сканиране, а понякога и PET / CT, може да персо-
нализира хирургичния подход.  Т.е  по-добрата предо-
перативна диагностика дава шанс за болния и хирурга 
за преценка обема на оперативната интервенция и из-
вършването на органо съхраняваща операция и при-
лагането на комплексните методи на лечение.  Всичко 
това се базира на по-точно предоперативно стадиране. 
Например, при  ректален рак, извършването на ЯМР 
определя ангажирането на мезоректалната фасция, 
от тук и прилагането на предоперативната лъче и хи-
мио терапия. Точното стадиране определя също така 
и прогнозата на заболяването. Въвеждането на мини-
мални инвазивни техники при рака на ректума, както 
и органосъхраняващите операции напр. при рака на 
гърдата в комбинация с други методи на лечение като 
лъче-химиолечение , имунотерапия дадоха нова насо-
ка в лечението на онкологичните заболявания, като се 
акцентира върху качеството на живот без да се нару-
шават принципите на онкологичното лечение.  Споде-

лено вземане на решения между хирурга и пациента 
имат съществена роля за постигане на дългосрочно 
удовлетворение чрез избор на лечение, който е най - 
подходящ за пациента.  Лечението на рака включва 
широк спектър от лечебни методи. То представлява 
все повече един мултидисциплинарен съюз, чиято цел 
е успешния изход от заболяването.

История на хирургичната онкология

Операции по повод на туморни заболявания фигу-
рират от дълбока древност  на човешката история. В 
праисторически времена (2000 г. пр. Хр.)  в Европа, в 
Азия и особено в Перу, където са открити добре запа-
зени мумии, при които е установено , че е извършвана 
трепанация. Хирургията в старите времена очевид-
но е била рискована дейност . Основата на модерна-
та хирургична онкология започва с въвеждането на  
обща анестезия (азотен оксид и. етер), прилагането на 
принципите за антисептика на  Листер, Semmelweis и 
Pasteur), както и появата на много известни   пионери 
в онкологичната хирургия като Мур и Халстед за въ-
веждане на радикална хирургия на гърдата, Кохер за 
подхода при хирургия на щитовидната жлеза, и Майлс 
за операции при рак на ректума.

Онкологична хирургия и резектабилност

Въпреки, че е логично резектабилността да  означава, 
че туморът може да бъде опериран, нещата са малко по 
- сложни. Определянето на резектабилността изисква 
многостранна оценка за локализацията и разпостра-
нението на тумора, чрез визуалните методи, наличие 
на данни за метастатичен процес, възраст, съпътства-
щи заболявания, функционален статус, а понякога и 
резултати лабораторни тестове за определяне на про-
фила на риска и ползата от операцията.

Тази оценка може да отнеме време,  за да се  вземе ре-
шение за стратегията  на  лечение. Ако се вземе реше-
ние за рестадиране на заболяването, в съображение 
може да влезе и допълнително хирургично лечение. 
На този етап при наличието на високотехнологични 
методи за визуализация на тумора, вземане на реше-
ние за операбилност става доста комплицирано. Напр. 
дефиниция за операбилност на рак на панкреаса. Спо-
ред съвременните системи за стадиране това е лока-
лен процес и не е свързан с болест извън панкреаса. 
Локалният статус на процеса се определя от СТ, което 
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означава, че не трябва да има инфилтрация на тумора 
в магистрални съдове като  в мезентерика супериор, 
порта хепатис, трункус целиакус и съседни органи. 
Напоследък, с развитието на съдовата хирургия и про-
изводството на високотехнологични продукти в тази 
област , операциите на панкреаса със съдова рекон-
структивна хирургия стана реалност. Основната цел 
при прилагането на оперативното лечение е преживя-
емост и качество на живот.

Възраст и коморбидност

В западните страни, увеличение на заболяемостта  от 
колоректален рак,  се установява най-вече при част 
от населението на възраст над 65 години . Важно е да 
се разбере, че възрастното население образува много 
разнородна група пациенти. Календарната възраст,  не 
само може  да бъде много различна от биологичната 
възраст, но дефиницията пациенти в напреднала въз-
раст също варира в широки граници от ≥65 години 
до ≥80 години при различни проучвания. Ето защо 
календарната възраст не е фактор, който влие върху 
изхода от операцията , а  по-скоро комбинацията от 
съпътстващи заболявания и намален физически ре-
зерв за възстановяване.

Стадиране и рестадиране

Стадирането е процеса на установяване на анато-
мичното местоположение, размер, и дълбочина на 
туморния растеж, локорегионалната степен на раз-
постранение в съседни органи, лимфни възли или 
отдалечени органи. Стадирането е основен фактор 
определящ   планирането на хирургична интервенция 
и прогнозата на заболяването. На базата на стадира-
нето се определя и мултидисциплинарния подход на 
лечение. Най - често използваната класификацията е 
TNM системата. Тази система е приета от Th e Union 
for International Cancer Control’s (UICC) (Съюз сре-
щу рака (UICC) и Американския съвместен комитет за 
рака  (AJCC). Системата TNM дава информация за го-
лемината на тумора (Т), степента на разпространение 
към лимфните възли (N), и наличие на отдалечени ме-
тастази (М). Например,  етап Т на първичен тумор ще 
бъде описан като ТХ, когато първичен тумор не може 
да бъде оценен или е неизвестен и Т0, ако няма дока-
зателства на първичен тумор. Ако първичният тумор 
е in situ карцином, той се нарича Тис (преинвазивен 
рак), след което следват Т1, Т2, Т3. T4 показва растеж 
в съседен орган, включително кожата. Регионалните 
лимфни възли (N) са класифицирани по същия метод: 
NX - регионалните лимфни възли не могат да бъдат 
оценени; N0 - няма регионално участие на лимфни въ-
зли; и N1, N2, N3 - включване на регионални лимфни 
възли във възходящ ред брой (брой лимфни възли и / 
или степен на разпространение). За отдалечени метас-
тази (М), методологията е подобна и се описва като: 
MX- отдалечените метастази не могат или не се оценя-
ват; M0-не присъстват отдалечени мС развитието на 
пре-оперативни терапии – радиация терапия, хими-
отерапия или биологични продукти - първоначалната 
постановка ще бъде част от метастази; и М1 – наличие 

на далечни  метастази. С развитието на пред-опера-
тивни терапии – лъчетерапия, химиотерапия или био-
терапия – първоначалното стадиране  е изключително 
важна част от лечебния процес , тъй като той служи за 
сравнение - за повлияване на тумора след прилагане 
на предоперативните терапии. Процеса на повлиява-
не дава и възможност за прогноза на крайния резул-
тат. Рестадирането е по-малко точен метод, тъй като 
се влияе от други фактори, като фиброза, биологични 
промени на тъканите  и др. 

Анатомична хирургия

Най-добрият вариант за дългосрочна преживяемост и 
намаляване на честотата на  локалния рецидив , е пре-
цизната оперативна  интервенция; туморът трябва да 
бъде резециран с част от орган или орган, който подле-
жи на резекция в блок с регионерните лимфни възли.

Целта на онкологичните операции са чисти резек-
ционни линии и резекцията задължително трябва да 
се извърши в блок с регионерните лимфни възли.

При локално авансирало заболяване се извършват 
блокови резекции с цел постигане на онкологична ра-
дикалност. Хирургът трябва да познава много добре 
анатомията на органите, тъй като при авансирал ту-
морен процес нормалната анатомия е заличена.

Например, при рак на гърдата, Halsted въведе ради-
калната мастектомия (хирургично отстраняване на 
гърдата, големи, и малки пекторални мускули en bloc 
с аксиларна лимфна дисекция). През 1983 г. Maddox et 
al. сравняват радикала мастектомия  по Halsted с  мо-
дифицираната радикална мастектомия (без резекция 
мускулите) и установяват  сходни резултати при де-
сетгодишната преживяемост, въпреки че  честотата на 
локалните  рецидиви е по-ниска след радикална мас-
тектомия. В последствие се установи , че органо съхра-
няващите операции на гърдата при определени пока-
зания с последваща комплексна терапия дава същите 
резултати в дългосрочен план както радикалните мас-
тектомии. С по-доброто познаване на биологията на 
тумора и неговото разпостранение  се промениха гра-
ниците на отстояние на резекционите линии от тумо-
ра. За рак на гърдата напр. се счита , че 2 мм отстояние 
от тумора е напълно достатъчна резекционна линия.

Проксималният и дисталният край са термини, из-
ползвани например  при рак на дебелото черво. Ре-
зекционния обем при рак на дебелото черво зависи 
преди всичко от кръвоснабдяването на сегмента.  При 
рак на ректума резекционната линия има два аспекта 
– латерален и надлъжен. Латералния обхваща мезоре-
ктума , който се определя пред оперативно с MRI,  а 
дисталната граница определя по време на операцията 
и не трябва да бъде минимум 2 мм в зависимост и от 
хистологията на тумора. При MRI на мезоректума по-
следния установен лимфен възел трябва да бъде на не 
по- малко от 1 см от ръба на висцералната фасция , 
което определя и по добрата прогноза.

Профилактична хирургия 
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Наследствен колоректален карцином ( КРС )

Около 3–5% от колоректалния рак е с наследствен 
произход. Ако има клинично подозрение за полипоза 
или синдром на Линч, пациентът трябва да бъде на-
сочен към специалист по генетика  за извършване на 
по-специфични диагностични процедури.  Клинично-
то подозрение се основава на анамнестични (семейна 
анамнеза), клинични критерии или на молекулярна 
диагностика (днк скрининг).

Синдром на Линч (LS / наследствен неполипозен ко-
лоректален рак [HNPCC]) е най-честият наследствен 
синдром на колоректалния рак и се оценява на 3–5% 
от всички случаи на КРС. LS е причинен от мутации 
по автозомно доминантен тип и са свързани с ускоре-
но развитие на рак.  Рискът  за колоректален и ендо-
метриален рак достига съответно 70–80% и 40–60%. 
Рискови членове на семейството, подложени на скри-
нинг колоноскопия имат намален риск от развитие на 
ракови заболявания, свързани с HNPCC и по-ниска 
смъртност. Препоръчва се колоноскопиите с поли-
пектомии и ендометриални биопсии с трансвагинална 
ултрасонография. Фамилна аденоматозна полипоза 
(FAP) е причинена от мутации в гена на аденоматозна-
та полипоза coli (APC)  се проявява с  развитие на 
множествени аденоми в ректума и колона.  Лица с FAP 
носят 100% риск  от  КРС. Превенция на рака – вклю-
чително профилактична колектомия и поддържане на 
добро качество на живот са основните цели на лече-
нието, както и редовни и систематични прегледи. При 
пациенти с FAP, се препоръчва профилактична хирур-
гия включваща тотална проктоколектомия.

Дезмоидните тумори са редки неметастазиращи фи-
броматози, които възникватвъв връзка с  фамилна 
аденоматозна полипоза.

Рак на гърдата и яйчниците

Въпреки,  че  ракът на гърдата и / или яйчниците 
при жените е сравнително често срещано заболяване 
, по-малко от 10% от всички видове рак на гърдата и 
по-малко от 15% от рак на яйчниците са свързани с 
наследствени генетични мутации. Голямата част от на-
следственият рак на гърдата и яйчниците е свързан с 
мутации в два гена, рак на гърдата тип 1 и 2 (BRCA1 и 
BRCA2). По-рядко ракът на гърдата се дължи на дру-
ги наследствени ракови синдроми, като Li-Fraumeni и 
Cowden синдроми, които са свързани с мутации съот-
ветно в TP53 и PTEN гени. Жените с BRCA1 и BRCA2 
имат значително повишен риск рак на гърдата и рак 
на яйчниците, съответно от 50 до 85% и 15 до 40% . 
Съществува и повишен риск от втори рак на гърдата. 
Мъжете с BRCA1 и BRCA2 също имат повишен риск 
от рак на гърдата и рак на простатата. 

Други наследствени нарушения

MEN1 е рядко наследствено заболяване, класически 
характеризиращо се с предразположение

към тумори на паращитовидните жлези, хипофизата 

и панкреаса.

 Симптоми или признаци, които биха могли да се дъл-
жат на свързаните с MEN1 тумори включват симпто-
ми на нефролитиаза, аменорея, галакторея, еректилна 
дисфункция, пептична язва, диария и неврогликопе-
нични или симпатоадренални симптоми от хипогли-
кемия. Обикновено измерваме серумния калций го-
дишно за откриване на асимптоматичен хиперпарати-
реоидизъм, който може да бъде лекувани хирургично. 

CDKN2A мутации, известни още като FAMMM синд-
ром (фамилни атипичен множествен мол / мелано-
мен синдром), е автозомно доминираща генодерма-
тоза, характеризираща се с множество меланоцитни 
невуси, обикновено повече от 50, и фамилна анамне-
за за меланом.

Този синдром е свързан с голямо разнообразие от 
други тумори. Освен меланом, при семейства с му-
тации на CDKN2A, изглежда има повишен риск от 
екзокринен рак на панкреаса. Това е по-конкретно в 
семейства с CDKN2A мутации, при които е нарушена 
функцията на p16. 

Локално хирургично лечение

Локалните хирургични методи за лечение се прилагат 
при ранен карцином или само при палиативно лече-
ние. Много техники все още са експериментални и 
няма твърди доказателства за ефективността. 

TEM при рак на ректума

 Минимално инвазивна процедура, наречена транса-
нална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ) е показана 
за отстраняване на доброкачествена или премалигне-
ни тумори и рак на ректума в ранен стадий (T1). Из-
вършва се пълна ексцизия на тумора от ректалната 
стена с мезоректума. Предимствата при този  подход 
за лечение на ректалните тумори са изключително 
много, защото се запазва функцията на органа , функ-
цията на пикочния мехур, сексуалната функция. По-
казанията за изрършване на ТЕМ са изключително 
стриктни.

Полипектомия, ESD, EMR и EMA при рак на дебело-
то черво

При  рак на дебелото черво, при строги показания се 
препоръчват  техники като ендоскопски резекция на 
лигавицата (EMR), ендоскопска субмукозна дисекция, 
(ESD) или дори ендоскопска аблация на лигавицата 
(EMA). В момента обаче няма сигурни  данни, по от-
ношение на онкологичната радикалност. Основното 
колебание при използването на тези ендоскопски тех-
ники за ранен рак на дебелото черво е, че субмукозна-
та ракова инвазия и / или засягане на лимфните възли 
не може да бъде разпознато ендоскопски. Ранният рак 
на дебелото черво се определя като рак, прогресирал 
в лигавица и / или субмукоза, с или без засягане на 
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лимфни възли.

Ранният рак на дебелото черво обикновено има много 
добра петгодишна прогноза и традиционно се лекува 
хирургично. Оценка на риска от метастазите в лимф-
ните възли трябва да включват хистопатологично из-
следване  с описание на хистологичните характеристи-
ки като умерена / слаба диференциация, лимфна инва-
зия, положителни граници и дълбочина на субмукозна 
инвазия. 

RFA (висока честотна аблация) в чернодробна хи-
рургия

Локално лечение при чернодробна хирургия има  за 
цел там където е възможно, да се избегнат големи ре-
зекции на черния дроб , като това води след себе си  и 
по-малка интра  и следоперативна  заболяемост. Раз-
бира се, не всички тумори или пациенти са подходя-
щи при този вид лечение. RFA може да се извършва 
перкутанно или по време на лапаротомия. При  RFA, 
в черния дроб се вкарва игла, обикновено под ръко-
водството на ултрасонография или КТ. След като бъде 
поставена в тумора, се пуска бързо променлив ток (ра-
диочестотна енергия), което унищожава тумора. Не 
може да се използва за много големи лезии или лезии, 
които са инфилтрирали кръвоносните съдове. Лазер-
на хирургия

Лазерната хирургия използва мощен лъч монохрома-
тична  светлина, който може да бъде насочен в опре-
делени части на тялото, без да се прави голям разрез, 
до унищожаването на  рака. Например в храносмила-
телната система често се използва лазер, който се  из-
ползва  за отстраняване на полипи на дебелото черво. 
Лазерната хирургия се използва  за лечение на анор-
мална тъкан, карцином in situ и ранен рак на шийката 
на матката, влагалището и вулвата.

Специфични процедури в хирургичната онкология

Сентинелен възел

При рак на гърдата е установено, че процедурата за 
намиране на сентиналния възел (SN) е много подхо-
дяща за стадиране на лимфните възли и играе реша-
ваща роля в решението  за започване на адювантна 
терапия. Също така се препоръчва и при меланомно 
заболяване.

В клиниката по обща и коремна хирургия на УСБА-
ЛО пред последните години въведохме нов подход при 
оперативното лечение на авансирали и рецидивни ту-
мори в коремната кухина и при туморите на меките 
тъкани на крайниците инфилтриращи магистрални 
кръвоносни съдове. Досега тези тумори на много мес-
та бяха считани за неоперабилни. С въвеждането на 
комбиниран екип от съдов хирург и онколог ние прео-
доляхме този проблем с помоща на реконструкция на 
съдовете. 
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16. ЛАПАРОСКОПСКАТА 
ХИРУРГИЯ В 
ОНКОЛОГИЯТА
В. ЯНКОВ

ВЪВЕДЕНИЕ

Лапароскопската хирургия е миниинвазивен метод за 
извършване на оперативни интервенции във всчки 
отдели на коремната кухина, малкия таз, ретропери-
тонеалното и екстраперитонеалното пространство. 
В основата на метода е инсуфлацията под налягане 
на  СО2 в коремната кухина, ретроперитонеума или 
екстраперитонеалното пространство и  въвеждането 
на т.нар. троакари (портове). Диаметърът на троака-
рите варира в зависимост от предназначението им от 
3 до 15мм. През портовете се въвежда лапароскопът 
и съответните инструменти. Образът се наблюдава 
от хирурга на монитор, увеличен и с високо качест-
во. Манипулацията върху структурите се извършва 
единствено с въведените инструменти. Екстракцията 
на материал (резектат, орган, чуждо тяло и др.) се осъ-
ществява през някой от портовете, чрез разширяване 
на разреза на някой от портовете, през допълнително 
направен минимален по размер разрез на коремната 
стена или през естествените отвори (влагалище, анус). 
Предимствата на метода са минималната травма на 
коремната стена и вътрешните органи, възможността 
за прецизна дисекция при подобрена видимост и уле-
снен достъп до иначе трудно–достъпнните за конвен-
ционалната хирургия субдиафрагмално пространство 
и малък таз. Минималната травматичност на метода е 
причина за редуцирането на следоперативната болка, 
бързото възстановяване на чревната перисталтика и 
ниската честота на раневите усложнения – супурация, 
дехисценция. Намаляването или дори елиминирането 
на следоперативната опиоидна обезболяваща терапия 
благоприятства ранното възстановяване на чревна-
та перисталтика, ранното захранване и раздвижване 
на пациентите. Намалява и рискът от дълбока веноз-

на тромбоза. Определението „безкръвна” операция е 
остаряло и неподходящо, тъй като конвенционалната 
хирургия също може да се осъществява с минимална 
кръвозагуба, а кървенето при лапароскопска операция 
не е изключение. Варианти на лапароскопската хирур-
гия са мини–лапароскопската хурургия, еднопорто-
вата хирургия (Single-port laparoscopy – SPL), роботи-
зираната хирургия и т.нар. Hand-Assisted Laparoscopic 
Surgery (HALS).

Ограниченията на метода произхождат от необхо-
димостта за осигуряване на работно пространство в 
корема. Това се постига чрез пневмо–перитонеум и 
позициониране тялото на пациента, така че органите 
да се отместят от гравитацията. Въпреки, че са изобре-
тени най–различни по дизайн лапароскопски екартьо-
ри, възможностите им са ограничени. Наличието на 
масивни сраствания от предходни коремни операции, 
тежкото затлъстяване и дилатираните черва в пове-
чето случаи прави невъзможно осъществяването на 
лапароскопска операция. Масивните туморни маси, 
в повечето случаи са неподходящи за миниинвазивно 
третиране, поради малкия размер на лапароскопските 
инструменти и необходимостта от значителна по раз-
мер лапаротомия. 

Специфичните усложнения за метода са свързани 
основно с осигуряването на първоначален лапаро-
скопски достъп и пневмоперитонеума. Честотата им е 
ниска и се овладяват бързо – интраоперативна хипер-
капния, подкожен емфизем, медиастинален емфизем, 
пневмоторакс. Повишеното интраабдоминално наля-
гане може да доведе до временно намаляване на бъб-
речната перфузия. Много рядко, но тежко усложнение 
е газовата емболия. Получава се при инсуфлиране на 
СО2 в голям кръвоносен съд. 

Вземайки  предвид  горепосочените  ограничения,  
практически  всяка конвенционална операция може 
да бъде осъществена по лапароскопския метод. 

КРАТКА ИСТОРИЯ

Първият цистоскоп е изобретен 1805 г. от Phillip 
Bozzini и представлявал сложна и неудобна конструк-
ция от огледала и лещи. Бил използван единствено при 
кучета. В последствие, в хода 19 век били създадени по-
добни и по–усъвърщенствани оптични и осветителни 
устройства, с които били извършвани ларингоскопии, 
ректоскопии, езофаго–гастроскопии, цистоскопии и 
при хора от различлични специалисти. 1901г. герман-
ският хирург George Kelling използва цистоскоп, кой-
то въвежда през коремната стена на кучета и изследва 
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ефекта от пневмоперитонеума, изобретявайки т.нар. 
„целиоскопия“. В последсвие приложил техниката и 
върху хора, въпреки тежките критики на медицинска-
та общност. Резултатите си публикувал 1910г. 

Терминът „лапароскопия“ е въведен от шведският хи-
рург Hans Christian Jacobaeus, който 1910 г. публикува 
клиничен опит от 17 лапароскопии с пневмоперитоне-
ум и 2 торакоскопии./2–7/

Първият лапароскоп с предна оптика е изобретен от 
германският гастроентеролог Heinz Kalk (1929 г.), с 
помощта на който успява да извърши различни ди-
агностични процедури, включително и чернодробна 
биопсия. През 1933 г. гинекологът Karl Fervers описва 
лапароскопска адхезиолиза с помоща на електрокау-
тер, а 3 години по–късно щведският гинеколог Boesch 
извършва лапароскопска стерилизация, чрез елек-
тро–каутеризация на фалопиевите тръби. Въпреки 
че тези начинания се явяват начало на оперативната 
лапароскопия, еволюцията и е много бавна и е свър-
зана с висок процент усложнения, както и значителен 
отпор от медицинската общност, като в Германия ла-
пароскопската хирургия е дори ефективно забранена 
между 1956 и 1961г. 

Значителен принос в развитието на оперативната ла-
пароскопия има германският гинеколог от гр. Кил Kurt 
Semm. В периода 1960–1970 г. той усъвършенства ла-
пароскопския инсуфлатор, аспирационно–иригацион-
ната система, електро–коагулационните инструменти, 
миомния морселатор, въвежда нови техники за интра– 
и екстракорпорално връзване и др./3,5,8/

Косвен принос за лапароскопията има унгарският ин-
тернист Janos Veres, който 1932г. изобретява оригинал-
на по конструкция игла, предназначена за създаване 
на лечебен пневмоторакс при белодробна туберкулоза. 
Същата е използвана за първи път с цел създаване на 
пневмоперитонеум от френския гинеколог Raoul Albert 
Charles Palmer (1904–1985). Иглата на Veres се използва 
широко и в наши дни./3,9/ През 1971г., отново гинеко-
лог –  Harrith Hasson допринася за оперативната лапа-
роскопия, изобретявайки оригинален троакар за отво-
рен достъп. 1983г./10,11/

Kurt Semm, въпреки тежките критики извършва първа-
та лапароскопска апендектомия. Първата лапароскоп-
ска холецистектомия извършва германският хирург 
Erich Muhe, с помощта на изобретен от него самия 30 
мм лапароскоп. На конгреса на Германската Хирургич-
на Общност 1986 г.  Muhe  споделя опита си и е остро 
критикуван./3,4/

Същинската революция на лапароскопската хирургия 
започва след навлизането на ведеолапароскопа 80–те го-
дини на 20 век. Съществен принос за това има гинеколо-
гът с ирански произход Camran Nezhat. Възможността за 
наблюдение на образа с увеличение на монитор, колкото 
и да изглежда обичайна в наши дни е била технически 
недостижима до началото на 80–те години на миналия 
век, поради несъвършенствата на видеотехнологията и 
ниската разделителна способност на камерите, създаде-

ни до момента./12/ Усъвършенстването на методите за 
лапароскопска хемостаза, мануален и автоматичен шев, 
както и навлизането на модерните електро–хирургични 
и ултразвукови инструменти позволява извършването на 
почти всяка коремна, тазова и ретроперитонеална опера-
ция по лапароскопския метод.

В последните 20 години, лапароскопската хирургия в 
България придоби популярност и се прие за „златен 
стандарт“ най-вече при лечението на холелитиазата, 
диафрагмалните хернии и в бенигнената гинекология, 
а от 8 - 10 години - и в лечението на херниите на пред-
ната коремна стена. Но все още в България съществува 
консервативно отношение на лекари и пациенти към 
лапароскопското лечение на онкологични заболявания 
в коремната и ретроперитонеалната област. Колебания-
та произхождат от представата, че туморът не може „да 
се изчисти добре“ или че „ще се получат разсейки“. 

Лапароскопската онкология търпи бързо развитие в 
световен мащаб. Това развитие се базира на научни до-
казателства, които са резултат от множество клинични 
проучвания доказващи, че при повечето от различните 
туморни локализации лапароскопският метод не от-
стъпва на конвенционалния в основните показатели – 5 
годишна преживяемост, свободен от заболяване период 
и честота на локалните рецидиви./13-19/ Тези резулта-
ти бяха постигнати благодарение широко въведената 
стандартизация на хирургичните техники и подходи и 
централизация на пациентите в големи специализира-
ни онкологични болници. Лапароскопското лечение на 
туморите в коремната кухина следва да бъде осъщест-
вявано от опитни онкохирурзи, които са напълно за-
познати и с конвенционалните методи. 

КОЛОРЕКТАЛЕН РАК

Конвенционалният и лапароскопският метод са под-
чинени на едно основно правило – отстраняване на 
тумора в здрави тъкани в блок с регионалния лимфен 
басейн. Наличието на инфилтрация от тумора на съсед-
ни структури и органи не е пречка за извършването на-
радикална интервенция от опитен онкохирург (фиг.7). 
Проучвания върху честотата на т.нар. port site метаста-
зи доказаха сходна честота на това усложнение с ране-
вите имплантационни метастази в конвенционалната 
онкохирургия. /20-23/ За разлика от отворената хирур-
гия, при лапароскопската резекция за предпочитапе е 
медиалния достъп (мезоколичен), при който мобилиза-
цията започва с лигиране на основните хранещи съдове 
в основата им, постепенно мобилизиране на мезоколо-
на от пререналната фасция и финална мобилизация на 
колона с тумора. Така се постига “no touch” резекция. 
Лапароскопският метод при карцином на дебелото чер-
во е с доказана ефективност и сходни онкологични ре-
зултати с конвенционалния метод, което е доказано в 
множество международни рандомизирани клинични 
проучвания. Относно карцинома на ректума се наблю-
дава малко по–висока честота на случаите с непълна 
мезоректална ексцизия в лапароскопската група. На 
този етап липсват достатъчно доказателства за онколо-
гичната безопасност на лапароскопския метод, прило-
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жен при карцином на ректума. (COLOR, COST, UK MRC 
CLASICC и др.)./24–26/ Нова насока в миниинвазивна-
та хирургия на ректума е въведената от Antomio de Lacy 
TaTME – трансанална тотална мезоректална ексцизия, 
подволяваща комбиниран лапароскопски и трансана-
лен достъп. Мезоректалната ексцизия се извършва по 
остър начин и директен визуален контрол през тран-
санален порт, подобно на еднопортовата хирургия. На 
този етап липсват рандомизирани проучвания относно 
онкологичните качества на метода, но очакванията са 
оптимистични./27/

Ограничаващи лапароскопията фактори са наличие-
то на раздути чревни бримки (илеус), тежка степен на 
затлъстяване, наличие на плътни и масивни сраства-
ния, тумори с много голям обем, авансирали тумори 
на дисталния ректум. /28/ Лапароскопската хирургия 
на дебелото и правото черво е възможна, благодаре-
ние използването на ултразвукови и запояващи тъка-
ните интструменти, линеарни и кръгови механични 
ушиватели и др.(фиг.6). Обичайно за извършването 
на лапароскопска резекция се използват 3-5 порта. 
Оперативният препарат се изважда през минимален 
по размер разрез (минилапаротомия) след поставяне 
на раневи протектор (фиг.5). Съществуват варианти 
за трансанална и трансвагинална екстракция на пре-
парата. Всички оперативни процедури върху колона 
и ректума могат да бъдат извършени лапароскопски 
(фиг. 1,2,3,4,6,7)./13-19,27–34/

Фиг. 1 Дисекция на a. mesenterica  sup. и v. mesenterica sup. 
в хода на лапароскопска десностранна хемиколектомия

Фиг. 2 Мануално осъществена илео-трансверзоанастомо-
за след лапароскопска десностранна хемиколектомия

Фиг. 3 Авансирал карцином на сигмовидното черво

Фиг. 4 Левостранна хемиколектомия

Фиг. 5 Лапароскопска предна резекция на ректума. 
Екстракция  на оперативния препарат през мини-
лапаротомия и предварително поставен раневи 
протектор
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Фиг. 6 Осъществяване на коло-ректална анастомоза скръ-
гов ушивател. Ректумът е задънен с линеарен ушивател

Фиг. 7 Екстрахиран туморен блок: сигма, матка, яйч-
ници, част от пикочен меху

РАК НА СТОМАХА

Аденокарциномът на стомаха е с най-висока честота 
в страните от Далечния Изток, но там, поради нали-
чието на действащи масови профилактични програми 
диагнозата  е най–често в ранен стадий. В Япония и 
Южна Корея са проведени няколко рандомизирани 
проучвания, сравняващи конвеционалната с лапаро-
скопската стомашна резекция, резултатите от които 
потвърждават ефикасността и надежността на лапа-
роскопския метод при ранен стадий на заболяване-
то./35-43/

За съжаление в България, карциномът на стомаха се 
диагностицира в ранен стадий в по–малко от 1/4  от 
случаите:  І стадий – 9,2%, ІІ стадий – 12%, ІІІ стадий – 
15,5% и в ІV стадий – 37,2% , като 26,1% от случаите не 
са стадирани./44/ Радикална резекция се постига при 
по–малко от 50% от случаите.

Технически погледнато, извършването на лапароскоп-
ска субтотална или тотална гастректомия с прецизна 
D3 лимфна дисекция дори при авансирали тумори, 
както и реконструкцията на пасажа са напълно въз-

можни и постижими в ръцете на опитен онкохирург. 
Недостатък е твърде високата цена на процедурата, 
поради необходимостта от използването на голям 
брой механични ушиватели, особено при субтотална-
та гастректомия. Но съществува и т.нар. хибридна тех-
ника, при която реконструкцията се осъществява през 
минилапаротомия и цената се снижава значително. На 
този етап няма убедителни данни, относно целесъо-
бразността на лапароскопската стомашна резекция 
при авансирали тумори./35,45–47/

ТУМОРИ НА ПАНКРЕАСА

Общата 5г. преживяемост при рака на панкреаса е 
4,9%. Заболяването рядко бива диагностицирано в 
ранен стадий и за България най–често  е случайност 
(18,7% I+II стадий)./40/ Само около 15–20% от пациен-
тите са подходящи за радикална панкреасна резекция, 
а периоперативният морбидитет е близо 50%. Сред-
ната преживяемост без оперативно лечение е около 
6м. и съответно 15 м. след R0 резекция на панкреаса. 
Съществуват няколко рандомизирани клинични про-
учвания, които демонстрират ефикасността на лапа-
роскопската панкреасна резекция (фиг. 8), особено в 
случаите с дистално разположени и бенигнени тумо-
ри, но се отчита по–висока честота на анастомотична 
инсуфициенция и панкреатична фистула. Ограничени 
са възможностите и за интраоперативна преценка от-
носно статуса на горната мезентериална вена.  На този 
етап лапроскопският метод остава препоръчителен 
основно в палиативен план./48-53/

Фиг. 8 Лапароскопска дистална субтотална панкреа-
тектомия при авансирал карцином на тялото на пан-
креаса. Дисекция на горните мезентериални съдове

РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА И ЕНДОМЕТРИУМА

Лапароскопската радикална хистеректомия (фиг.9), 
като метод за лечение на карцинома на маточната ший-
ка е извършена за първи път 1989г. от Camran Nezhat 
/54/ и към днешна дата е с абсолютно доказана ефи-
касност и онкологично оправдана, особено за по-ран-
ните стадии на заболяването (FIGO IA2 и IB1). Клю-
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чови моменти за тази операция са отстраняването на 
матката (със или без аднексите) с достатъчен маншон 
от влагалището, тазовата лимфна дисекция и запазва-
нето на вегетативната тазова инервация. Най-често се 
извършва с 4 порта и в някои случаи с помощта на ма-
точен манипулатор, като целия оперативен препарат 
се екстрахира трансвагинално. Влагалищният чукан 
се сутурира трансабдоминално (фиг.10). Техниката е 
стандартизирана и много щадяща./54–60/

Аналогично, лапароскопската хистеро-аднексектомия 
е подходяща и в случаите с карцином на ендометриу-
ма, като при показания се извършва тазова и ретропе-
ритонеална лимфна дисекция. Тъй като ендометриал-
ният рак е с по-голяма честота при жени с различно по 
степен затлъстяване, предимствата на лапароскопска-
та хистеректомия са очевидни./61–63/

Саркомът на матката е рядко заболяване – около 3% от 
всички малигнени тумори на матката. Диагностицира 
се най-често в напреднал стадий и с големи размери, 
тъй като диференциалната диагноза с миома е трудна. 
Рядко е подходящ за лапароскопско лечение и не са на-
лични достатъчно проучвания относно онкологичната 
адекватност на тази операция. /64-68/

Фиг. 9 Операция на Wertheim. Завършена тазова 
дисекция

Фиг. 10 Сутура на влагалищния чукан

ЯЙЧНИКОВИ ТУМОРИ

Ранният (ограничен в яйчниците) овариален карци-
ном е обект на хирургично лечение, което в повечето 
случаи е достатъчно. Противоположно, при авансира-
лите случаи, лекарственото лечение има водеща роля. 
Хирургичният метод подпомага стадирането и има 
за цел туморна редукция. Проведени са множество 
проучвания, показващи, че при ранен овариален рак, 
лапароскопската техника не отстъпва в онкологичен 
аспект, когато е адекватно изпълнена. За безопасна 
екстракция на оперативния препарат се използват 
различни по размер полимерни торби, като при по-го-
леми солидни и кистични туморни формации влиза 
в съображение раздробяване в екстракторната тор-
ба./69/

Авансиралият овариален рак може да бъде третиран 
лапароскопски в подбрани случаи. По същество, опе-
рацията представлява лапароскопска хистеректомия, 
двустранна овариектомия и тотална оментектомия. 
Винаги влиза в съображение конверсия към стандарт-
на ксифо-пубична лапаротомия./70/

Доброкачествените яйчникови тумори и кисти 
(фиг.11) традиционно подлежат на лапароскопско от-
страняване със или без запазване на съответния яйч-
ник. Тук е особено важна диференциалната диагноза с 
овариалния карцином, базирана на предоперативните 
образни и параклинични изследвания и прецизната 
екстракция на препарата. /70/

Фиг. 11 Тератом на десния яйчник при 18г. жена

ТУМОРИ НА НАДБЪБРЕЦИТЕ

Лапароскопската адреналектомия (фиг.12) е описа-
на още 1992г. /71-73/ Описани и усъвършенствани са 
различни трансперитонеални и екстраперитонеални 
техники. Тази операция бива извършвана от общи 
хирурзи, детски хирурзи и уролози. Индикации за 
адреналектомия са алдостерон-продуциращи адено-
ми, Синдром на Cushing, нефункциониращи адено-
ми, феохромоцитом, кисти, миелолипом, метастази и 
др./74,75/ Злокачествените тумори също могат да бъ-
дат третирани лапароскопски. Като абсолютно проти-
вопоказание за лапароскопска адреналектомия се при-
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ема голяма туморна формация, ангажираща съседни 
структури и органи. 

Обичайно интервенцията се извършва в странично по-
ложение на пациента с 4 или 5 троакара. Препаратът  
се екстрахира в полимерна торба чрез разширяване 
на някой от троакарните отвори. Доказано е предим-
ството на метода при оперативното лечение на феох-
ромоцитома с оглед по-рядката изява на хипертонични 
кризи интраоперативно./76/ Най-висок риск крие ин-
траоперативното кървене, защото обикновено е с ви-
сок дебит, поради близостта на големи съдови структу-
ри. В тези случаи обичайно се налага бърза конверсия, 
която е животоспасяваща. Честотата на това усложне-
ние корелира с опитността на хирурга./77/

Фиг. 12 Лапароскопска десностранна адреналектомия. 
Лигиране на  адреналната вена

РАК НА БЪБРЕКА 

Лапароскопската радикална нефректомия е стандар-
тизиран метод, доказал в хода на редица клинични 
проучвания своята ефикасност и онкологична адек-
ватност при лечението на злокачествени бъбречни 
тумори. Противопоказани за тази процедура са много 
големите туморни формации, ангажирането на съ-
седни органи, туморната инфилтрация на реналната 
вена и туморния тромб в същата. Конвенционалната 
нефректомия обичайно се извършва през голям раз-
рез на коремната стена – срединен или абдомино-лум-
бален, поради необходимостта от адекватен достъп 
до бъбречния хилус. Преходно-клетъчните бъбречни 
карциноми налагат отстраняването на целия уретер и 
маншон от пикочния мехур. Задължително е отстра-
няване на бъбрека в блок с хилусните лимфни възли, 
предния и задния лист на  фасцията на Герота. Надбъ-
бречната жлеза трябва да бъде отстранена с бъбрека 
при близост и инфилтрация от тумора. Оперативният 
подход е медиален, с първично лигиране на ренална-
та артерия (фиг.13) и вена в така посочената после-
дователност. Операцията се извършва в странична 
позиция на пациента с 4 или 5 троакара. Препаратът 
се екстрахира чрез разширяване на някой от троакар-
ните отвори на коремната стена или през разрез по 
Pfannenstiel в полимерна торба.  Разрезът рядко пре-
вишава 10 см дължина (фиг.14)./78-82/

При наличие на малки и маргинално разположени до-
брокачествени, гранично-злокачествени и злокачест-
вени тумори без данни за метастазиране е възможна 
лапароскопска органо-съхраняваща резекция на бъб-
река. Първично се отпрепарират бъбречната артерия 
и вена, клампират се временно, извършва се  резекци-
ята, след което се сутурира бъбрека лапароскопски и 
съдовете се деклампират./83/ 

Фиг.13 Лигатура на реналната артерия при десностран-
на  нефректомия

Фиг.14 Завършен вид на левостранна лапароскопска 
радикална трансабдоминална нефректомия при паци-
ентка с BMI 53

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДАЛАКА

Първата лапароскопска спленектомия (фиг.15, 16) 
е описана 1991г. и отдавна е приета за златен стандарт 
в плановото лечение на различни заболявания, свър-
зани пряко или косвено с далака. Обичайно хирурзите 
имаме помощна роля, извършвайки спленектомия по 
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назначение на хематологична комисия в хода на лече-
нието на различни онкологични или неонкологични 
заболявания. В много случаи спленектомията е част 
от блокова резекция при авансирали тумори в горния 
ляв квадрант на корема. Екстремната спленомегалия 
не е абсолютно противопоказание за лапароскопска 
спленектомия, поради възможността за използване на 
т.нар. hand-assisted техника. Съществуват 2 основни 
подхода – латерален и медиален. Стандартно операци-
ята се осъществява с 4 троакара, а препарата се екстра-
хира през някой от троакарните разрези след раздро-
бяване на препарата в полимерна торба или апаратна 
морселация. Особено важна е екзактната експлорация 
на корема в търсене на аксесорни слезки, чието симу-
лтанно отстраняване е задължително. Най-чести ус-
ложнения са масивната интраоперативна хеморагия 
и т.нар. spillage – имплантиране на далачна тъкан по 
перитонеума./84/

Фиг. 15 Лапароскопска спленектомия. Хилусна ди-
секция

Фиг. 16 Лапароскопска спленектомия с резекция на ди-
афрагмата, поради директна инфилтрация от лимфом

ЛАПАРОСКОПСКИ РЕЗЕКЦИИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

Първите съобщения за успешно осъществени лапа-
роскопски атипични чернодробни резекции са пуб-
ликувани през 1991 и 1992 г. Следват доклади за лява 
лобектомия през 1996г., хеми-хепатектомия (1997г.) 
, секционектомия (2000г.), сегметектомии и т.н. Този 
разширен диапазон от процедури напомня на експан-
зията на отворената чернодробна хирургия в минало-
то и е свързан с напредъка както в технологиите (ин-
струментариума), така и в техническите умения Пре-
димствата на лапароскопската чернодробна резекция 
са намаленото интраоперативно кървене, по-краткият 
престой в болницата и особено при пациенти с циро-
за - по-ниска честота на усложнения (следоперативен 
асцит и чернодробна недостатъчност)./85/

ЛИМФНИ ДИСЕКЦИИ

Лимфната дисекция е може би най-специфичната он-
кохирургична процедура. Раковите локализации и по-
казанията за лимфна дисекция в коремната област са 
изключително разнообразни. Лимфната дисекция има 
стадиращ или лечебен характер в хода на лечението на 
злокачествените тумори на матката, яйчниците, тести-
сите, колона, ректума, простатата, пикочния мехур и 
др. Метастазите от  малигнен меланом, кожни карци-
номи и  някои локализирани случаи на лимфом също 
могат да са обект на лимфна дисекция. Поради факта, 
че лимфните съдове и възли са разположени по хода 
на големите съдове – аорта, долна куха вена, илиачни 
съдове, целиачен трункус, горна мезентериална арте-
рия и др., оперативната процедура по същество пред-
ставлява оголване на съдовете (със или без запазване 
на вегетативната инервация), понякога дори в блок с 
tunica adventitia. Лимфната дисекция често е логично 
продължение или симултанна процедура в хода на 
резекция или пълното отстраняване на засегнатия ор-
ган, но в много случаи представлява отделна, често от-
ложена във времето интервенция. На практика лимф-
ната дисекция, като самостоятелна коремна операция 
е най-често ретроперитонеална и/или тазова. 

Лапароскопската тазова лимфна дисекция (фиг.17)
е описана още 1987 г. /86/ Към наши дни ретропери-
тонеални и тазови дисекции се извършват в много 
специализирани онкохирургични, онкоурологични и 
онкогинекологични клиники по целия свят. При липса 
на противопоказания, ретроперитонеалната лимфна 
дисекция може да бъде извършена с трансперитонеа-
лен или екстраперитонеален достъп (фиг.18)./87/ Про-
тивопоказания за лапароскопска дисекция са големите 
туморни маси, и предклинични данни за ангажиране 
стената на магистрален съд.  Тежестта на следопера-
тивната лимфорея е сравнима или малко по-висока, но 
честотата на типичните за конвенционалната хиругия 
усложнения (следоперативни сраствания, супурация на 
оперативната рана, следоперативна болка, паралитичен 
или механичен илеус) е сведена до минимум. /88-91/
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Фиг. 17 Лапароскопска параилиачна дисекция, поради 
масивна метастаза от малигнен меланом (В. Янков)

Фиг.18 Лапароскопска екстраперитонеална ретропе-
ритонеална лимфна дисекция

ДИАГНОСТИЧНА И СТАДИРАЩА ЛАПАРОСКО-
ПИЯ. ПАЛИАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

В много случаи хирургията няма за цел отстраняване 
на туморния процес, поради инекстирпабилност и/
или наличие на далечни метастази. Лапаротомия или 
лапароскопия понякога се налага с цел търсене на не-
откриваемо с неинвазивни методи първично огнише 
при вече изявена дисеминация (лимфна, перитонеал-
на или хематогенна), вътрешна или външна деривация 
при нарушение в стомашния, чревния или билиарния 
пасаж, невъзможност за неоперативно получаване на 
материал за хисто-патологична диагноза  и др. Лапа-
роскопският метод, носейки своите типични предим-
ства е особено подходящ при тези пациенти, които в 
повечето случаи са с увредено общо състояние и под-
лежат единствено на химиотерапия, палиативна лъче-
терапия (понякога комбинирано) или обезболяване. В 
някои случаи се налага извършването на лапароскоп-
ска външна деривация на чревния пасаж в неотложен 
или спешен порядък, дори в случаите на екстирпаби-
лен тумор. Тогава, когато е налице авансирал туморен 
процес (напр. карцином на ректума, карцином на ма-
точната шийка), подлежащ на неоадювантна лъче-хи-
миотерапия, но довел до локални усложнения (стеноза, 

фистулизиране) лапароскопската външна деривация 
на чревния пасаж се явява етап от радикалното лече-
ние на заболяването. Лапароскопията, като начален 
етап в хода на стомашна резекция поради авансирал 
аденокарцином може да спести на пациента ненужна 
лапаротомия при наличието на перитонеална (фиг.19) 
и/или чернодробна дисеминация. Вътрешните ла-
пароскопски деривации са особено подходящи при 
инекстирпабилни карциноми на стомаха и панкреаса, 
довели до тежка стеноза на изхода на стомаха (фиг.20). 
Билиарната стеноза в днешно време обичайно се тре-
тира неоперативно чрез ERCP или PTC стентиране или 
дренаж. /92-94/ Лапароскопската двустранна оофоре-
ктомия се прилага понякога с цел подпомагане хормо-
нотерапията при рак на гърдата. 

Ингвино-скроталната херния е пречка и крие риск от 
лъчеви чревни усложнения при пациенти, подлежащи 
на дефинитивна лъчетерапия на малкия таз. Лапаро-
скопската трансабдоминална ингвинална херниоплас-
тика (TAP) е елегантно решение на този проблем и дава 
възможност за по-скорошно започване на лечението. 

Фиг. 19 Карциноза на перитонеума. Биопсия

Фиг. 20 Лапароскопска гастро-ентероанастомоза при 
авансирал рак на панкреаса със стеноза на дуоденема

Освен гореописаните локализации и показания, лапа-
роскопската  хирургия успешно се прилага и в лече-
нието на карцинома на простатата, пикочния мехур, 
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хранопровода, ретроперитонеални тумори и др. Съ-
временната лапароскопска апаратура, инструмента-
риум, оперативна техника и натрупаният световен и 
местен опит доведоха до неимоверно и продължаващо 
разширяване показанията на лапароскопската хирур-
гия, респективно и на лапароскопската онкохирургия. 
Решаващо за подобряване на далечните резултати и 
намаляване честотата на усложненията е концентри-
рането на онкохирургичните операции с голям и мно-
го голям обем и сложност в големите специализирани 
центрове, притежаващи условия и капацитет за реално 
комплексно лечение на онкологичните заболявания.
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17. ОСНОВНИ 
ПРИНЦИПИ НА 
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО  
В. ПЪРВАНОВА, Н. ГЕШЕВА, 
Е. ПЕТКОВА, А. БАЛАБАНОВА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
НА МЕДИЦИНСКАТА 
ФИЗИКА И 
РАДИОБИОЛОГИЯ В 
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО
ВЕСЕЛИНА ПЪРВАНОВА, 
НЕЛИ ГЕШЕВА, 
ПАВЕЛ СТАВРЕВ, 
ИГЛИКА МИХАЙЛОВА

Лъчелечението, повече от 100 години, е един от 
най-ефективните онкологични методи, от който се 
нуждаят близо 60% от диагностицираните със злока-
чествени новообразувания пациенти във всеки един 
етап от развитието на болестта. Лъчелечението (ЛЛ) е 
клинична и научна дисциплина за лечение на злока-
чествени и други заболявания чрез йонизиращи лъ-
чения въз основа на взаимодействието им с живата 
материя на физично, физико-химично и биологично 
ниво, самостоятелно или в комбинация с други лечеб-
ни методи. То се комбинира с хирургично и/или сис-
темно противотуморно медикаментозно лечение, при-

ложени последователно или едновременно във всеки 
стадий, съобразно онкологичните стандарти (1). 

От двата локални онкологични метода, хирургията 
има по-дълга история и обикновено е първото успеш-
но лечение при повечето тумори в ранен, неметеста-
зирал стадий. В последните 30 години според De Vita 
V. et al. 2019 г. (2) ЛЛ се утвърди като високоефективен 
и безопасен онкологичен метод, който заедно с хирур-
гичното лечение осигуряват при 40% от онкологично 
болните дългосрочен туморен контрол при 15% от 
всички туморни локализации. С усъвършенстване 
на техниките в ЛЛ, все по-често хирургичният метод 
е органозапазващ, съчетан с облъчване или ЛЛ е ал-
тернатива на опертаивното лечение като осъществява 
лoкален контрол, при добри козметични резултати (3). 
Четвърт от онкологично болните прилагат палиатив-
но ЛЛ, което води до бързо отнемане на симтомите 
при локална прогресия или далечно метастазиране на 
тумора. 

Настоящата глава представя обзор върху развитието 
на лъчелечението (ЛЛ), на медицинската физика и ос-
новните радиобиологични принципи. 

История на Лъчелечението

Зората на ЛЛ се свързва с името на Вилхелм Конрад 
Рьонтген, който при изследване на катодните лъчи 
през ноември 1895 г. забелязва сенчест контур на кос-
тите на ръката си. Месец по-късно той демонстрира 
пред физико-медицинското дружество във Вюрцбург 
рентгенографираната ръка на анатома професор фон 
Кьоликер и обявява откритието на ново лъчение, кое-
то нарича X-лъчи, за което е удостоен с първата Нобе-
лова  награда за физика през 1901 г. и през 1906 г., като 
лъчите в негова чест са наречени рентгенови лъчи (4). 
Откритието е отразено широко в световната преса и 
месец след това, по съвет на свой приятел лекар, ин-
женер-физик Emil Grubbé в Бостън сглобява първата 
рентгенова уредба и я използва за лечение на аван-
сирал карцином на гърдата. През юли 1896 г. Victor 
Despeignes в Лион, облъчва пациент с рак на стомаха и 
по всяка вероятност е първият, който извършва ради-
кално ЛЛ, описано в научна публикация (5). 

През март 1896 г. Анри Бекерел при експерименти за 
възбуждане на флуоресценция от уранови соли, от-
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крива „невидими“ лъчи, които имат свойства, подобни 
на рентгеновите лъчи (6). Две години по-късно 1898 
г. при разработване на докторската си дисертация в 
Сорбоната, върху радиоактивността на урановите 
съединения, химичката Мария Склодовска-Кюри, 
съвместно с физика Пиер Кюри и съдействието на хи-
мика Гюстав Бемон, изолират от урановата руда ради-
оактивните елементи пoлоний и радий (7). Семейство 
Кюри подарява няколко милиграма радий на Бекерел, 
който го поставя в джоба на жилетката си в резултат 
на което върху кожата на професора е наблюдаван 
първия радиобиологичен ефект. Неколкократно той е 
облъчвал собствинте си ръце за да установи, че реак-
циите от радиевите лъче са подобни на тези от Х-лъ-
чите. Същата година в болницата „Сент Луи“ в Париж 
докладват за контактна радиева терапия при кожни 
тумори и лупус.

Така започва използването на йонизиращата радиа-
ция и за лечение, като едновремено се развиват два-
та основни клона - перкутанно „външно“ облъчване 
(ПЛЛ) през кожата, генерирано тогава в рентгенова 
тръба, както и кюритерапия, по-късно наречена бра-
хитерапия „близко“ или „вътрешно“ облъчване (БрТ) 
с използване на радиеви радиоактивни източници, 
поставени непосредствено върху кожата или въведе-
ни в тъкани или кухини на човешкото тяло. Започват 
интензивини опити за „унищожаване” на злокачест-
вените тумори, чрез „кюритерапия”, конструират се 
първите интраутеринни и вагинални апликатори за 
лечение на рака на маточната шийка. Създават се шко-
ли с използване на три техники - в Париж, Стокхолм 
и по-късно в Манчестър.Появяват се първите съоб-

щения за прилагане на рентгеновите лъчи при рак на 
носоглътката, кожата, както и възпалителни процеси. 
Австрийският дерматолог L. Freund лекува пигмент-
на лезия с рентгентерапия, ежедневно за повече от 2 
седмици, което е първото фракционирано облъчване 
и е докладвана епилация в облъчваната област. Със 
същата техника през 1900 г. Т. Stenbeck и Т. Sjogren в 
Стокхолм облъчват болни с базоцелуларни и плоско-
клетъчни карциноми, като ефектът от дефинитивното 
ЛЛ е проследен повече от 25 години (8). 

Дълго време облъчването се провежда с лъчение, 
което излиза директно от рентгеновата тръба, без да 
се използва филтрация. Тъй като не е било възможно 
да се измерва качеството и количеството на лъчевия 
сноп, се е препоръчвало качеството му да се определя 
чрез облъчване ръката на радиолога. В края на Пър-
вата световна война W. Coolidge 1913 г. (9) констру-
ира вакуумна рентгенова тръба с наженен катод, и 
възможност за регулиране интензитета и „твърдост-
та“ на рентгеновото лъчение в широки граници. Това 
дава тласък за производство на рентгенови уредби с 
напрежение 200 kV, като лечението с тях е известно 
в медицината с термина “дълбока” рентгенова тера-
пия и досега използвана, главно при облъчване на 
повърхностно разположени кожни тумори или кост-
но метастазиране. През 1902 г. пионер в рентгеновата 
дозиметрия е австриецът G. Holzknecht, който наблю-
дава промяна в цвета на солите от жълто към зеле-
но в хроморадиометъра при облъчване с рентгеново 
лъчение, като размерът на дозата е пропорционален в 
колориметричната скала (8). 

Фиг. 1. Периоди в зората на лъчелечението.
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През 1925 г. на I конгрес по радиология в Лондон се 
създава Международната комисия по радиационните 
величини и единици (ICRU). На ІІ конгрес в Стокхолм, 
1928 г. е учредена Международна Комисия по Радиа-
ционна Защита (ICRP) (Фиг. 1), йонозационната каме-
ра е представена като дозиметър и се предлага едини-
ца, базирана на йонизацията във въздуха, рентген (R) 
за международна единица при измерване ефекта от 
облъчването. Дозата се измерва в средата на лъчевия 
сноп при разстояние източник-кожа (РИК) и лечебна-
та доза се предписва като кожна доза. Остава открит 
въпросът, каква доза се получава в дълбочина за всяка 
точка от облъчвания обем? Използвайки фотометрич-
ния метод Fr. Dessauer прави серии от изодозни карти, 
при съответни параметри на рентгеновата тръба: kV, 
филтър, РИК и размер на полето (8). 

Биологичният ефект на рентгеновите лъчи става оче-
виден след като и пациенти и оператори на облъчване-
то развиват възпаления и рани по ръцете, клепачите, 
конюнктивите и откриват епилация на косата в части-
те, изложени на облъчване. Въпреки клиничните дока-
зателства в научните среди бушува спор върху причи-
ните за тези нежелани ефекти. Счита се, че началото на 
клиничната практика в ЛЛ започва, когато Claudius 
Regaud 1922 г. (10), лекар и биолог в Institute du Radium 
в Париж доказва експериментално, че фракционирано-
то облъчване е така ефективно както еднократното, 
но предизвиква по-малко странични ефекти. Експери-
ментите му са базирани на облъчване на тестиси на 
овни с цел стерилизация. Единичната доза рентгенови 
лъчи предизвиквала масивни увреждания на кожата, 
докато фракционираното облъчване водело до сте-
рилизация без никакви увреждания. Тестисите били 
разглеждани като модел за пролифериращ тумор, а 
кожата като лимитиращ дозата фактор. В Париж Henri 
Coutard (1876-1950) прилага фракционирано облъчва-
не при авансирали тумори в областта на глават и ши-
ята, имитирайки нискодозовта техника на С. Regaud с 
радий. Двамата докладват лечебния ефект от рентген-
терапията като единствен лечебен метод (дефинитив-
но ЛЛ) при ларингеален карцином на международния 
конгрес по онкология в Париж 1922 година (10). Това 
е първото представяне на радиотерапията като са-
мостоятелна специалност, която се практикува от 
лъчетерапевт, а не от хирург. 

Началните години не са най-ласкавия период за  лъче-
лечението, но следващите са основополагащи за раз-
витието на клиничната радиотерапия, която през 1930 
г. се определя като медицинска и научна специалност. 
H. Coutard повлиява развитието на ЛЛ не само в Евро-
па, но и в северна Америка. Като пионер във фракцио-
ниранто прилагане на дозата, той въвежда необходи-
мостта от обездвижване на болния преди всеки лечебен 
сеанс, ежедневния клиничен контрол на болния, както 
и необходимостта от 5-г. проследяване на лечебни ре-
зултати. През 1934 г. H. Coutard (11) коментира за 
първи път основните принципи на ЛЛ с йонизиращи 
лъчения (ЙЛ) при злокачествените новообразувания в 
списание Lancet. 

След края на втората световна война английската 
школа водена от W. Mayneord, R. Paterson, H. Parker и 
J. Meredith, определят необходимостта от медицински 
физик като съществена и неизменна част в лъчелечеб-
ната практика. G. Failla и E. Quimby организират курс 
в Ню Йорк на млади физици за целите на ЛЛ в онколо-
гията. Така рентгеновите лъчи и радият насочват фи-
зиците от техния експериментален свят към болния, 
като значителна част от тях заедно с лекарите изуча-
ват основните радиобиологични принципи (12). През 
1958 г. ICRU в близко сътрудничество с международ-
ната здравна организация (WHO), сформира работна 
група от физици за разработване на стройна система 
от величини и техните единици, с които да се постиг-
не уеднаквяване на радиометрията и дозиметрията 
на йонизиращите лъчения. В„Доклад 10 а на ICRU” е 
дефинирана величината „погълната доза”, като пре-
дадената от лъчението енергия на единица маса от 
облъченото вещество и единицата за тази величина е 
rad = 0.01 J/kg. По-късно на единицата J/kg е присвоено 
специалното име „Грей” – Gy, която става официална 
единица за погълната доза (12). 

През 1950 г. в Париж на V Международен конгрес по 
рака е представен изкуственият радиоактивен източ-
ник 60Co, а на конгреса по радиология същата година е 
изложена и първата уредба за телегаматерапия. Успо-
редно със създаването на уредби за перкутанно ЛЛ с 
радиоактивни изотопи се развива и идеята за използ-
ване на ускорители на електрони, в които при забавяне 
на ускорени електрони се генерира терапевтичен сноп 
рентгенови лъчи (спирачно лъчение - Х). Основното 
предимство и причина за технологичните разработки 
е по-малката полусянка на терапевтичния сноп рент-
геново лъчение, за разлика от уредбите с радиоактивен 
изотоп и този факт се дължи на физическия размер на 
радиоактивния източник. Първият цикличен ускори-
тел на електрони - бетатрон е конструиран през 1940 г. 
от Donald Kerst, като концепцията за създаване на ин-
дукционен ускорител е от 1928 г. на Rolf Widerøe. Ци-
кличните ускорители в продължение на десетилетия 
са използват за лечение в онкологията. Създаването на 
генератори и усилватели на микровълни (магнетрон и 
клистрон, Russell Varian 1939 г.), използвани по време 
на втората световна война за мощни радари и техно-
логичното развитие след нея доведе до конструиране 
на съвременните ленейни ускорители на електрони. 
През 1947 г. братята Varian и William Hansen констру-
ират първия линеен ускорител на електрони (4,5MeV 
3GHz), които и сега, са най-използваните уредби за 
перкутанно лъчелечение.

Започват интензивини опити за „унищожаване” на 
злокачествените тумори, чрез „кюритерапия”, кон-
струират се първите интраутеринни и вагинални 
апликатори за лечение на рака на маточната шийка. 

В периода 1940-1960 г. Francoise Baclessе в Париж и 
James Paterson в Манчестер ръководят двете воде-
щи лъчетерапевтични школи в Европа - Institute du 
Radium и Holt Radium Institute. Те налагат класическа-
та и сега използвана стандартна схема на фракцио-
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ниране с дневна доза от 2Gy, приложена 5 пъти седмич-
но до обща доза 60-70Gy в рамките на общо лечебно 
време от 6-7 седмици (13). J. Paterson въвежда първите 
протоколи за стандартизирани техники при определе-
ни туморни локализации, които включват в един обем 
не само първичния тумор, но и зоните с потенциална 
малигненост. Препоръчва предписване на оптимална 
доза, съобразно обема „колкото по-голям е обемът, 
толкова е по-ниска дозата, без превишаване на допу-
стимите ограничения„. При създаването на Radium 
Dosage System, J. Paterson съвместно с Herbert Parker 
инженер физик, който по-късно емигрира в Сиатъл, 
разбират необходимостта от интегриране на физици-
те в ежедневната практика на ЛЛ. Създаденият от 
тях учебник през 1948 г. е многократно преиздаван и 
е източник на информация дълги години. Техните по-
следователи Gilbert Fletcher в Хюстън и Maurice Lenz 
в Ню Йорк, продължават традициите на парижката и 
манчестерската школи в САЩ. В периода 1948-1981 г. 
G. Fletcher организира училище за ЛЛ, което се попу-
ляризира в световната лъчетерапевтична общност. В 
началото на 60-те той доразработва концепцията за 
субклинична болест, която може да бъде унищожена 
с по-ниски дози, отколкото се изисква за «истинския», 
палпируем или образно разграничим тумор – тумо-
рен обем (14). G. Fletcher осъзнава водещото значение 
на радиобиологичните изследвания и създава лабора-
тория по експериментална радиотерапия, където се 
изследват усложненията и анализират причините за 
неуспехите. Автор и редактор на настолнатата книга 
«Textbook of Radiotherapy», наричана библия, претъ-
рпява три издания през 1966, 1973 и 1980 г. и остава 
дълги години ръководство за научни знания и методо-
логия, G. Fletcher е наричан «папата на ЛЛ». 

Първите опити в България за лечение на кожни кар-
циноми с рентгенови лъчи прави д-р Иван Кожухаров 
с помощта на диагностичен рентгенов апарат, съобще-
но в «Годишен отчет за деятелността на Рентгеновия 
кабинет при Александрова болница през 1908 г.» в 
Придворен печат, 1909 г. (15). През 1914 г. е отбелязано 
като хроника в Медицинско списание т. IV, че „Д-р А. 
Сахатчиев е назначен за завеждащ на първото физи-
ко-терапевтическо отделение в България». Бъдещият 
професор Андрея Сахатчиев публикува своя хабили-
тационен труд в Списание на БАН, 1921 г., «Действие-
то на рентгеновите лъчи в зависимост от силата и на-
прежението на приложения към тръбата ток», което е 
първият опит у нас за физическа дозиметрия на рент-
геновото лъчение (16). 

Шестдесетте години на вече миналия век са златния 
период в развитието на ЛЛ у нас, с основна заслуга на 
проф. Андрей Сахатчиев-син. Неговият стил на мисле-
не и действия са подчинени на две основни правила: 1. 
Решенията в ЛЛ трябва да са ясни и изградени върху 
обективни показатели и 2. Лечението на всеки отделен 
болен е непосилна задача за отделния лекар, необходи-
ма е трезва преценка „кога, за какво и от кого лекарят 
да потърси съдействие“. Той въвежда екипния подход 
при лекари и физици за определени локализации, с цел 

изграждането им като експертни специалисти в своята 
конкретна област. Съветници на проф. А. Сахатчиев 
са водещи учени като академиците Румен Цанев по 
биологичните въпроси, Благовест Сендов по матема-
тика, биохимиците проф. Стефан Робев и доц. Андрей 
Букурещлиев, както и проф. Иван Узунов - основопо-
ложник на дозиметрията и лъчезащитата в България 
(15,16,17). 

В средата на 60-те доц. Михаил Ганчев от НОЦ и доц. 
Владимир Пенчев от ИСУЛ въвеждат декрементния 
метод на Orchard за построяване на изодозни карти за 
лъчевите снопове от източниците за перкутанно ЛЛ. 
За пресмятане на дозното поле от импланта е разра-
ботена компютърната програма от колектив матема-
тици в ЦИИТ – Иван Куртев и Антон Михайлов, коя-
то е качена на компютъра DOPSY в НОЦ под името 
TELDOSA. Доц. д-р Венета Пандова в НОЦ разграни-
чи и дефинира етапите в планирането и изпълнението 
на ЛЛ, които и до днес са запазени в алгоритъма за ЛЛ, 
вече като програмни модули в компютърните систе-
ми за планиране и контролиране цялостния процес 
на ЛЛ. Медицинският физик доц. Венцислав Тодоров 
с подходящо подбран енергийно независим химиче-
ски дозиметър хвърли мост между дозиметрията на 
гама-лъчението на 60Co и тази на високоенергийните 
фотони и електрони, излъчени от първия в страната и 
на Балканите ускорител 42MeV Бетатрон, инсталиран 
в НОЦ през 1966 г.

Под ръководството на проф. Сахатчиев, неговият ас-
пирант и бъдещ професор д-р Марин Мушмов, из-
гражда серия от техники за брахитерапия с ръчно 
посленатоварване на различни туморни локализации 
със значим ефект за лъчезащитата на оператора. Доц. 
д-р Цонка Русева и д-р Стефан Бакърджиев, разра-
ботват методиката и техниките за лечение при деца и 
възрастни при болестта на Ходжкин чрез облъчване с 
фигурно ограничени полета, явяващи се първообраз 
на съвременното конформално ЛЛ. 

В комплекса от фактори дали положително отраже-
ние върху лъчелечението у нас не би следвало да се 
пропусне ролята на Първия  конгрес на българските 
рентгенолози и радиолози през 1960 г. В решенията на 
конгреса се прави препоръка за окрупняване на лъче-
терапевтичните звена и за разделяне на общата специ-
алностт по рентгенология и радиология. Обособява се 
специалност по медицинска радиология, която вклю-
чва лъчелечение, нуклеарна  медицина и радиобиоло-
гия, които през 1990 г. станаха самостоятелни научни 
дисциплини.  

В средата на 70-те става ясно, че както успехът, така 
и провалът на ЛЛ зависи до извастна степен от точ-
ността на клиничната дозиметрия, заради което Меж-
дународната Агенция за Атомна Енергия (IAAE) във 
Виена през 1976 г. започва изграждането на мрежа от 
Вторични Стандартизирани Дозиметрични Лабора-
тории (SSDL). Такава лаборатория е изградена през 
1977 г. в ИСУЛ със завеждащ физик Здравко Бучакли-
ев. Чрез еталониране на клиничните и лъчезащитни 
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дозиметри в SSDL, София се осъществява единството 
на измерването на дозата в България, при това под-
чинено на Първичен стандарт на IAEA. Съвместните 
колегиуми на медицинските физици от НОЦ и ИСУЛ 
са зародиша при сформирането през 1968 г. на Репу-
бликанско научно дружество по биомедицинска физи-
ка и техника под председателството на проф. Николай 
Карабашев (17). 

ФИЗИКАТА В ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО

Технологичното развитие на медицинската специ-
алност “Лъчелечение“ се изгражда върху физичните 
принципи на атомните и ядрени структури, електро-
магнитното и корпускуларно лъчение (частици), ра-
диоактивността, генерирането на йонизиращото лъче-
ние, взаимодействието му с веществото, дефинирани в 
основни физични и биологични принципи. 

Лъчението (радиацията) се разделя на две основни 
категории – нейонизиращо и йонизиращо. Взаимо-
действието на йонизиращите лъчения с веществото 
има различен характер в зависимост от характе-

ристиките на лъчението (електричен заряд, енергия, 
маса) и на веществото (атомен номер, плътност, йо-
низационен потенциал и др.). Според способността му 
да йонизира материята (с йонизационен потенциал на 
атомите в обхват от няколко електронволта за алкали-
те до 24.5 еV за хелия) лъчението предава енергията си 
под формата на частици или електромагнитни вълни 
с дължина вълната λ <100 nm (или с честота ν >3.1015 
Hz), които създават по своя ход директно или инди-
ректно йони Фиг. 2. (12,18). Лъчението с висока енер-
гия, разпространявано чрез порции енергия/фотони 
(γ) или поток от частици (β, е-, α, р+, n0), разрушават 
с множество механизми генетичния материал, който 
контролира растежа и деленето на клетките (1,3,12). В 
основата на радиобиологичния ефект е йонизацията. 
Според начина, по който предизвикват йонизация, лъ-
ченията се делят на директно (пряко) йонизиращи и 
индиректно (косвено) йонизиращи лъчения (Фиг. 1). 
Директно йонизиращи са всички електрически заре-
дени частици, а индиректно йонизиращи лъчения са 
всички електронеутрални лъчения. 

Фиг. 2. Видове лъчения.

Директно йонизиращите частици - β лъчи (електрони и позитрони), α лъчи (алфа), протони (р+) и йони, предават 
енергията си чрез удари (Кулоново взаимодействие с орбиталните електрони) с атомите и молекулите на средата. 
Индиректно йонизиращите лъчения са фотонните лъчения (Х и γ) и неутроните (n0), които създават при взаимо-
действието си с веществото заредени частици. Фотоните освобождават електрони или позитрони, а неутроните 
– протони или йони, които йонизират и директно предават енергията си на веществото.
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Видовете йонизиращи лъчения, които се използват 
рутинно в клиничната практика са:

Фотонно лъчение, което се дели на две основни групи:

1. Рентгеново лъчение или спирачно рентгеново лъ-
чение (Х), което възниква при изменение на скорост-
та на електрони в средата (мишената). Източници на 
рентгеново лъчение са рентгеновата тръба и медицин-
ските ускорители на електрони. Съставено е от фо-
тони (γ) с различна енергия и има непрекъснат спек-
тър. Максималната енергия на фотоните се определя 
от максималната кинетична енергия на електроните 
достигащи мишената. Долната граница на енергийния 
обхват на тези лъчения е 60 keV при повърхностна 
рентгенова терапия, а горната граница в линейните 
ускорители достига 25 MeV при лечението с високое-
нергийни рентгенови лъчи. 

2. Гама лъчение (γ), което се получава при ядрени пре-
връщания на радиоактивния атом (радиоактив-
но разпадане), при което новополучените ядра от 
възбудено състояние преминават в нормално чрез 
изпускане на гама лъчи с точно определена енергия 
(спектърът е дискратен). Понастоящем най-използ-
ваните радиоактивни източници на гама лъчение са 
60Co, главно в перкутанното ЛЛ и 137Cs, 192Ir и 125I в 
брахитерапията като закрити източници.

Лъчение с частици (корпускуларно):

1. Електрони, които биват: Ускорени електрони 
(е), ускоряват се в ускорители на заредени частици 
- линеен ускорител, микротрон и др., използвани в 
енергийен обхват от 4 MeV до 50 MеV. Бета частици 
(β), получени при ядрени превръщания, като бета 
източници се използват 90Sr апликатори за повърх-
ностна брахитерапията, и в метаболитната - 89Sr, 
32P и 131I и др.

2. Протони (р+), неутрони (n0) и йони (най-често йо-
ните на He, C, N, Ar и Ne), получавани в скъпи съоръ-
жения на тежки частици. Неутроните се получават от 
неутронни генератори или циклотрони, протоните и 
йоните се получават в циклотрони и синхротрони. 

В зависимост от мястото на източника на йонизира-
що лъчение спрямо тялото на болния различаваме: 

1. Перкутанно „външно“ лъчелечение - ПЛЛ 
(External beam therapy – EBRT) или телетерапия е 
консервативен лечебен метод, при който радиоак-
тивният източник е на разстояние 30 - 50- 80 -100 
см от пациента (рентгентерапия, телегаматерапия-
та - 60Co или облъчване с линеен ускорител). Уред-
бите генерират йонизиращо лъчение, което преми-
нава през кожата и прониква на различна дълбочи-
на в зависимост от енергията на лъчението в широк 
енергиен обхват. То е шроко прилаган метод при 
около 80% от болните, подлежащи на ЛЛ. Използ-
ват се ниско- и високоенергийни рентгенови лъчи, 
гама лъчи, ускорени електрони, неутрони, протони 
и в експеримент - йони. 

2. Интраоперативно лъчелечение - ИОЛЛ (IORT) - 
оперативен лечебен метод, при който чрез специа-
лизирани уредби: интраоперативни ускорители на 
електрони, рентгентерапевтични апарати и елек-
тронна брахитерапия, облъчването се прилага ди-
ректно в оперативното ложе. 

3. Брахитерапия (БрТ) идва от „брахи“ близко, 
комбиниран с терапия, което означава облъчване 
от късо разстояния. За разлика от телетерапията 
(EBRT), при брахитерапията радиоактивните източ-
ници са с малък размер и се поставят много близо до 
или в тумора. В зависимост от това дали се използ-
ват закрити радиоактивни източници брахитерапи-
ята се извършва с уредби за брахитерапия (най-чес-
то с 192Ir) или с радиоактивни апликатори (105Ru, 
90Sr). Като инвазивен метод тя се прилага в естестве-
ни кухини или се аплицира директно в тумора (ин-
травагинална, интракавитарна, интралуменална, 
интерстициална брахитерапия). Като неинвазивен 
метод се използва повърхностна брахитерапия вър-
ху достъпни места от тялото на болния, чрез радио-
активни апликатори;

4. Метаболитна брахитерапия (МТ) е системно ле-
чение, при което открити радиоактивни източници 
те се натрупват избирателно (таргетно) в туморния 
обем. Въвеждат се в пациента инжекционно или 
“през устата” и са основно в домена на специалността 
„нуклеарната медицина“. Прилагат се радионуклиди 
с ниски активности: 32P, 89Sr, 153Sm, 131I, 111In, 223Ra, и 
с високи активности, над 30mCi радионуклид 131I в 
условия на изолиране на болните в „Активен“ блок.

Перкутанното ЛЛ (ПЛЛ), брахитерапията (БрТ) и ин-
траоперативното ЛЛ (ИОЛЛ) могат да се прилагат са-
мостоятелно или последователно - съчетано ЛЛ.

Основни понятия в медицинската физика

Рентгенологията, нуклеарната медицина, лъчелече-
нието и радиобиологията използват термини и вели-
чини от медицинската физика. Взаимодействието на 
йонизиращите лъчения в биологичните тъкани е сло-
жен процес, при който настъпват изменения както в 
параметрите на лъчението, така и в облъчваното веще-
ство. Разглежданите основни величини и понятия, да-
ват възможност за обективна оценка на йонизиращите 
лъчения и на облъчването на човека.

Дефинирането на понятията за качествените и коли-
чествени характеристики на лъчението, които оп-
ределят проникващата способност на йонизиращото 
лъчение са основа за медицинските специалисти при 
прилагане на ефективно и безопасно ЛЛ. 

Лъчев сноп - представлява пространствено-времево 
разпределение на йонизиращото лъчение в дадена сре-
да. Формира се от блендиращата система на уредбата 
за ЛЛ - силно отслабваща лъчението преграда, пред-
назначена да определи посоката и размерите на лъче-
вия сноп и/или от тубоси (апликатори).
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Изоцентър - пресечната точка на осите на въртене 
на блендиращата система (колиматора), на рамото на 
уредбата и на пациентната маса. Поради механични 
ограничения изоцентърът не е една точка и се де-
финира като: центърът на най-малката сфера, която 
съдържа осите на въртене на колиматора, на рамото 
и на масата.

Геометрична граница на снопа - повърхнината, обра-
зувана от геометричните лъчи с начало центъра на 
източника и допирателни към най-отдалечените, ви-
дими от центъра на източника, ръбове на колиматора.

Централен лъч - лъчът от центъра на източника на лъ-
чение, съвпадащ с оста на въртене на колиматора.

Геометрично поле - частта, която геометричната гра-
ница на снопа отсича от равнина, перпендикулярна на 
централния лъч и отстояща на зададено разстояние от 
източника. При правоъгълни полета размерите на по-
лето се определят от дължините на страните на полето 
в cm, а при кръгови от диаметъра му.

Погълната доза (D в точка на облъченото тяло/сре-
да) е предадената от лъчението енергия (☐) в дос-
татъчно малък обем с тегло (m) около дадена точка

   Измерителната единица за погълната доза 
е джаул на килограм (J/kg) и е наречена грей (Gy) на 
името на известния английски физик Грей, който е с 
огромен принос за развитие на дозиметрията и ради-
обиологията (12).

Дозно поле е разпределението на погълната доза 
в дадената среда. То е скаларно поле и притежа-
ва свойството адитивност т.е. можем да сумираме 
във всяка точка приноса на всички дозни полета. 
Действието на лъчението върху живия организъм 
зависи не само от погълнатат доза, но и от времето 
(t) за получаването й, т.е. мощността на дозата

 (  ) се измерва в грей на секунда (Gy/s).

За измерване на дозата и разпределението ú се използ-
ват дозиметрични системи, състоящи се от детектор и 
измерителен прибор. Най-често използваната система 
е йонизационна камера и електрометър за нуждите на 
абсолютната дозиметрия. Основните дозиметрични 
измервания се извършват във воден фантом, поради 
факта че плътноста на водата е близка до тази на меки-
те тъкани. В практиката рутинно се използват термо-
луминесцентни, полупроводникови и филмови дози-
метрични системи. 

Относителните характеристики на дозното поле се оп-
ределят от процентна дълбока доза (Percentage depth 

dose, PDD) 

 
, където DP (d) e 

дозата в точка Р, лежаща на централния лъч във во-
ден фантом, D0 (dmax) e дозата в точка, лежаща на дъл-
бочината на дозния максимум. Колкото е по-висока 

енергията на фотонния сноп, толкова по-голяма е 
дълбочината на дозния максимум и толкова по-бавно 
намалява в дълбочина. Разстоянието от повърхност-
та на фантома до дълбочината на дозния максимум 
се нарича слой на изграждане на дозата или build up 
регион. За ускорените електрони, колкото по-ниска е 
енергията на електроните, толкова по-ниска е дозата 
на повърхността (кожната доза).

За високоенергийни фотонни снопове, за целите на 
изоцентричното облъчване, за да се характеризи-
ра дозата по централния лъч се използва тъканно 
фантомното отношение (tissue-phantom ratio TPR)
 

 , където D(d) e дозата в референт-
ната точка Р, лежаща на централния лъч във воден 
фантом, съвпадаща с изоцентъра на уредбата, на про-
изволна дълбочина (d), като D (dref) e дозата в същата 
точка на референтна дълбочина, обикновенно на 10 
cm.

Поради различия във вида и начин на получаване на 
йонизиращите лъчения за да се характеризира енер-
гията в клиничното им приложение е приет следния 
начин за определяне на качеството на лъчението:

• За рентгеновите лъчи, получени от рентгенова те-
рапевтична уредба – анодното напрежение U [kVp] 
и слоят на полуотслабване 2/1  в mm Al за по-
върхнастна терапия и в mm Cu за дълбока терапия;

• За рентгенови лъчи, получени от ускорители на за-
редени частици – еквивалентното ускоряващо на-
прежение и слоят на полуотслабване във вода PDD 
20/10 или TPR 20/10;

• При ускорени електрони – дълбочината, съответ-
стваща на 50 %-та дълбока доза (R50) или най-веро-
ятната енергия на повърхността на фантома (Ep0р), 
която е линейно зависима от R50;

• За радиоактивни източниц, символ на химичния 
елемент е атомното число, което характеризира 
нуклида, вида на йонизиращото лъчение и сред-

ната енергия за гама лъчението ( E
) или макси-

малната енергия на елекроните ( maxE
) за бета 

източниците.

Количествените характеристика на лъчението при 
перкутанното ЛЛ се определя с мощността на дозата 
на референтна дълбочина в изоцентъра или на дълбо-
чината на дозния максимум, което е количествената 
характеристика на лъчевия сноп. За целите на брахите-
рапията количествените характеристики се докладват 
с активността на източника в Bq или Ci и стойностите 
на Г константата. 

РАДИОБИОЛОГИЯ В ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО

Като клон на биологичната наука, радиобиологията 
(РБ) изучава ефекта на йонизиращите лъчения върху 
биологичните организми. С богатата си 120-годишна 
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история РБ изяснява проблемите на канцерогенезата, 
епидемиологията, токсикологията, уврежданията и 
възстановителните процеси в ДНК, генетиката и ци-
тогенетиката, биологията на клетъчния цикъл, радиа-
ционната онкология и потенциалните рискове и ползи 
от медицински процедури, използващи йонизиращи 
лъчения, т. н. класическа радиобиология. От средата 
на 80-те с настъпилата революция в молекулярната би-
ология и биотехнологиите, повечето онколози изуча-
ват съвременната молекулярна, клетъчна или туморна 
биология. Описателните модели и теории интегрират 
новата биология във вече съществуващата рамка на 
класическата радиобиология. Друга насока на ради-
обиологичната наука е подготовката на специалисти 
в случай на радиологична, ядрена терористична атака, 
инциденти в медицинската практика, дългосрочни по-
лети на астронавти и съответните грижи за пострада-
лите или първите реагиращи при извънредните ситуа-
ции, създаване на лъчезащитни правила и запознаване 
на широката общественост с нужната информация (3). 

Най-значимият ефект на йонизиращото лъчение е 
предизвикване на клетъчна смърт, което е в основата 
на туморния отговор и стремеж на лъчелечението да 
минимизира уврежданията на нормалните тъканни и 
свързаните с тях рискове за мутагенни и канцероген-
ни събития. 

Широко изследвани в РБ са ефектите на тази част от 
електромагнитния енергиен спектър на X и γ лъчите, 
които предизвикат йонизация на атомите и уврежда-
не на важни биомолекули. Настъпилите изменения не 
могат да се различат от тези, предизвикани от топли-
на, травма или химически агент, а видимият резултат 
е следствие на промени, настъпили в милиони клетки 
и клетъчни структури. Взаимодействията са вероят-
ностни, като биологичният ефект може да се прогно-
зира, но без да се знае коя е следващата клетка или мо-
лекула на ДНК, в която ще настъпи увреда (19). 

Промени в молекулата на ДНК

Според теорията на прякото и непряко действие 
- “мишенна” теория, йонизиращите лъчения пре-
дизвикват директен удар и реализират висока доза в 
малък, „критичен“ обем. Всички клетъчни молекули са 
потенциални мишени за предизвикани ефекти oт от-
дадената енергия. За фотоните и заредените частици, 
това отдаване на енергия води до избиване на орбитал-
ните електрони от атомите, които увреждат директно 
структурата на ДНК и преобразуват молекулата първо 
в йонна двойка и след това в свободен радикал (Фиг. 
3) (20). Избитите електрони са енергийно заредени 
частици, които могат да продължат да предизвикват 
допълнителна йонизация. За незаредени частици като 
неутрони, взаимодействието се реализира в ядрата на 
атомите и предизвиква избиване на заредени протони 
и по-ниско енергийни неутрони. Независимо от вида 
на първичното лъчение, в облъчваното вещество се 
получава сложна смес от първични и производни ди-
ректно и индиректно йонизиращи частици.

Фиг. 3. Пряко и непряко действие на йонизиращото лъ-
чение във веществото.

ДНК очевидно е най-важната макромолекула за лъ-
чевия отговор, която присъства като единично или 
двойно копие. Други молекули, които са по-маловаж-
ни за оцеляването на клетката, но са по-представени е 
тези на водата (70% до 80% в клетките) и вероятността 
да бъде ударена и йонизирана е много висока. Бързите 
електрони взаимодействат с молекулите на водата и 
чрез радиолиза се образуват силно реактивните сво-
бодни хидроксилни радикали (• OH), водороден пре-
кис (Н2О2) и др. с вариращ добив. Те умножават биоло-
гичния ефект индиректно върху двойната спирала на 
ДНК и останалите структури на клетката и организма 
като цяло чрез непряко предаване на енергия и мигри-
ране. Лъченията с ниско ЛПЕ (Х и γ), предизвикват 
около 70% от общите загуби (3). 

Йонизацията, производството на свободни радика-
ли и освобождаване на вторични заредените частици 
продължават, докато цялата енергия на фотона или ча-
стицата се изразходват. Тези физични взаимодействия 
са в рамките на пикосекунда след първоначалния 
трансфер на енергия. След това преобладават химич-
ни радиационни реакции на получените свободни ра-
дикали за милисекунди след облъчването и пряко или 
косвено продължават да предизвиква безброй лезии в 
засегнатите структури.

Тези реакции се доста бавни, в сравнение с първона-
чалните йонизационни събития, но все още са бързи 
спрямо нормалните ензимни процеси в клетките на 
бозайници. Биологични ефекти траят от секунди до 
години, свързани с промени в по-сложните макро-
молекули, които са превърнати в свободни радикали 
и могат да преминат серия трансмутации в опит да 
избегнат действието на електроните. В много от тях 
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се наблюдава счупване на близки химически връзки, 
загуба на бази или цял нуклеотид, слепвания, кръсто-
сани връзки в спиралите на ДНК, водещи до разкъсва-
ния. Базите могат да бъдат модифицирани от добавяне 
на една или повече хидроксилни групи (например, ос-
новата тимин се превръша в тимин гликол), пирими-
дините могат да насочат своето действие към себе си 
чрез свързването им в токсични протеинови молекул-
ни комплекси. 

Действието на йонизиращата радиация е с висок био-
логичен ефект поради концентрираното ú въздействие 
в локализирана зона, наричана с термина „многократ-
но увредена мишена“ или „клъстер“ (20). Експеримент, 
служещ за доказателство на ДНК увреждането, като 
основна мишена на ЙЛ, извършва Warters R. et al. през 
1977 г. (21). Целта е постигане на 50% клетъчна пре-
живяемост при въздействие с различен вид ЙЛ и из-
мерване на погълнатата доза в ядрото, цитоплазмата и 
мембраната на клетката, описани в Табл. 1. 

Табл. 1. Вид йонизиращо лъчение и погълната доза в 
различни структури на клетката в Gy. 

При първия ексепримент се облъчват всички части на 
клетката с фотонно лъчение, които получават една и 
съща доза. При втория радиоактивният 3Н-Th ymidine 
се включва в структурата на ДНК на клетката и увреж-
данията от този радионуклид са главно в клетъчното 
ядро. 

Нискоенергийното фотонно лъчение на 125I поразява 
основно клетъчната мембрана и ядрото. 

И в трите случая дозата в ядрото на клетката е еднак-
ва и корелира с 50% преживяемост на клетките, кое-
то определя ядрото, като основен фактор, свързан 
с клетъчното оцеляване при облъчване. При втория 
експеримент посредством полониева игла (α лъчение с 
високо ЛПЕ) се облъчват само цитоплазмата и ядрото. 
Реализиране на доза от 250Gy в цитоплазмата не оказ-
ва въздействие върху деленето на клетката, но 1 или 2 
алфа-частици предали дозата си в клетъчното ядро са 
смъртоносни за клетката. Експериментално е доказано, 
че растителните клетки, които имат по-голям хромозо-
мен обем се поразяват по-лесно, и са с по-висока ЛЧ.

Линейно предаване на енергията – ЛПЕ (линеен 
енергиен трансфер LET)

Мярка за йонизиращата способност на заредената 
частица е линейната йонизация или отношението на 
броя на йонните двойки, създавани от частицата по 
протежение на определена дължина от нейния път, и 
дължината на този път. При еднаква енергия, тежки-
те частици (алфа-лъчи, тежки ядра) имат значително 
по-голяма линейна йонизация от леките частици (бе-
та-лъчи, електрони, позитрони). Например, алфа час-
тиците създават във въздух 20 000-60 000 йонни двой-
ки на 1 cm, докато бета-частиците – само 100-400 йон-
ни двойки на 1 cm. По хода на пробега във веществото, 
йонизиращите лъчения търпят енергийни загуби - ли-
нейно предаване на енергията на определена дължина 
за образуване на йонни двойки. ЛПЕ e универсален 
параметър за предизвиканата плътност на йонизация, 
която определя биологичната ефективност на лъчени-
ето (22). Микродозиметричният модел измерва сред-
ната енергия на разстояние 1μm, която отдава йони-
зиращата частица в структурите на клетката, която е 
функция на заряда и масата на йонизиращата частица. 
Фотоните и бързите електрони имат отрицателен за-
ряд и незначителна маса, докато неутроните, протони 
или α-частиците, имат съответно един или два поло-
жителни заряда и са значително по-тежки от електро-
ните. При отдаване на енергията скоростта на йонизи-
ращата частица се забавя.

Най-често в ЛЛ се използват слабо йонизиращи лъче-
ния или с ниско ЛПЕ, каквито са гама лъчението γ (фо-
тони) на: 60Co, ниско- и средноенергийно рентгеново 
лъчение или високоенергийно спирачно лъчение (Х) 
и това на ускорените електрони (е). При реализиране 
на доза от 1Gy се образуват близо 105 йонизационни 
двойки, които осъществяват 1000 до 2000 единични 
и едва 40 двойни разкъсвания, водещи до летални 
увреждания. При еднаква енергия алфа лъчите (α) 
имат 1000 пъти по-висока плътност на йонизация от 
електроните, заедно с протоните (р+) те принадлежат 
към високо йонизиращите лъчени или с високо ЛПЕ. 

Докладваните стойности на ЛПЕ за видовете лъчения, 
използвани в ЛЛ са съответно: 0.2 keV/μm за 60Со 
γ-лъчи, 2.0 keV/μm за 250 kV рентгенови лъчи, от 0.5 
до 5.0 keV/μm за протоните с различна енергия, в диа-
пазона 50 - 150 keV/μm за неутроните, 100 до 150 keV/
μm за α-частиците и от 100 до 2500 keV/μm за «тежките 
йони». Предадената обща енергия е недостатъчна сама 
по себе си да определи количествените клетъчни загу-
би, например 1Gy рентгенови лъчи не води до еквива-
лентен биологичен ефект за единица 1Gy, реализирана 
от неутрони или α-частици.

Понятието относителна биологична ефективност 
(ОБЕ), сравнява лъчения с високо и ниско ЛПЕ и ефек-
тивната доза, която би предизвиквала еднакъв ефект 

– клетъчни загуби . Като стандарт за 
сравнение се използва ЛПЕ за 250 kVp рентгеново лъ-
чение или това на 60Co γ. ОБЕ достига своя максимум 
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при ЛПЕ около 100 keV/μm (α, η0, и йони), след това 
намалява и оформя крива тип камбана Фиг. 4. 

В този диапазон преобладават двойно-верижните 
разкъсвания с висока вероятност те да се резлизи-
рат от една частица при мишена с диаметър около 2 
ηm, какъвто е размера на двойната спирала на ДНК. 
Уврежданията настъпват независимо от присъствието 
на молекулярен кислород, в кривата доза-ефект рамо-
то на клетъчната преживяемост се скъсява и изчезва, 
като експоненциалната част на кривата е с по-голяма 
стръмнина, по-висок отговор и с малка вероятност 
за настъпване на възстановявавене (23). Пиковете на 
преразпределение във фазите на клетъчния цикъл 
също намаляват, както и коефициентът на кислород-
но усилване, който е мярка за ЛЧ. Така при ЛПЕ около 
100 keV/μm (алфа лъчи, неутрони и йони), относител-
ната резистентност на хипоксичните клетки пада. Все 
пак ЛПЕ е физичен параметър, който не може да се 
прехвърля директно върху ОБЕ. След 100 keV/μm се 
наблюдава т. н. свръхефект и отново намалява лъче-
вия отговор, защото се получава ненужна йонизация 
– липсват обекти за въздействие на търсения ефект. 
Този феномен, наричан overkill ефект (свръхефект), 
при който нараставащата йонизация не води до пови-
шаване на ОБЕ (Фиг. 4).

Фиг. 4. Отоносителна биологична ефективност (ОБЕ) 
и плътност на   йонизацията при различни видове лъ-
чение

ОБЕ е силно променлива и зависи от вида на лъчение-
то, общата доза, мощността на дозата, дневната доза, 
фракционирането и вида на анализа за измерване на 
биологичния ефект. При предаване на енергията в кон-
кретен „микро” целеви обем, лъчение с високо ЛПЕ се 
очаква да предизвика по-тежки загуби в биомолеку-
лите, в сравнение с ниско ЛПЕ, където настъпилите 
сублеталните или потенциално летални увреждания 
имат вероятност в по-висока степен за възстановява-
ване. Прилагането на по-малка еднократна доза при 
лъчение с високо ЛПЕ, в сравнение с фотонно лъчение, 
рефлектира в по-висока ОБЕ, което се илюстрира със 
стръмна крива на клетъчна преживяемост, по-високи 
толерансни дози за усложнения в късно реагиращите 

тъкани. Лъченията с високо ЛПЕ показават по-мал-
ка зависимост от фракциониране на дозата поради 
по-високо α/β отношение, в сравнение с фотонното и 
лъчения с ниска мощност на дозата (24).

През 1934 г. Ernest Lawrence конструира първия ци-
клотрон за ускоряване на протони, за което през 1939 
г. е удостоен с Нобелова награда. Robert Wilson, първи-
ят директор на Национална лаборатория за ускорите-
ли в САЩ – Ферми (Fermilab), през 1946 г. предлага из-
ползването на протони за лъчелечение. Предимството 
при използването на протонна терапия е свързано с 
рязкото им спиране на определено място в зависимост 
от тяхната енергия, където депозират голяма част от 
енергията си. Протоните и тежките йони предават го-
ляма част от енергията си на определена дълбочина, 
точно преди да спрат, наречена пик на Bragg, на името 
на неговия откривател, британският физик. За първи 
път през 1954 г. е приложена протонна терапия в Ка-
лифорнийския университет Berkeley (1). 

За протоните се приема OБЕ стойност 1.1, малко 
по-висока от тази на фотоните, като промените на 
OБЕ в клинични случаи се отчитат в рамките на 10-
20%. Определянето на действителната OБЕ е трудно, 
защото сумарно не се вземат предвид различните фи-
зични и биологични свойства, като енергия, доза за 
фракция или конкретни тъкани, така тя със сигурност 
е по-висока от 1.1 в района, след върха на Bragg (3,24). 
Големите вариации на ЛПЕ в протонния лъч, отдалече-
ни от пика на Bragg са проблем в протонната терапия, 
особено преди използване на модулирана по интензи-
тет протонна терапия (IMRP), приносът на неутроните 
към ефективната доза при използването на разсейва-
що фолио, както и образите при КТ планиране, които 
предизвикат до 2% грешка в протонния диапазон (25). 
В отговор на критичните коментарии Eric J. Hall 2006 г. 
(26 ) отговоря, че „Въпреки това, дозата на неутроните 
рядко, ако изобщо съществува, е основната ни грижа“. 
Вариациите на протонното ЛПЕ са малки за малък 
обем, но значителни в краищата, така това измеримо 
увеличение на ЛПЕ над крайните няколко mm от обе-
ма води до разширяване на биологично ефективния 
диапазон (27). Въз основа на тези съображения рискът 
може може да бъде по-нисък при метода на активно 
сканиране, а не при пасивния метод.

Йоните с тежък заряд при преминаване в материята 
показват разнообразна ОБЕ. В сравнение с протоните 
те предизвикват локален биологичен ефект, съобраз-
но дозата от тежките частици, които предизвикват 
многобройни йонни двойки и умножяват локални-
те клетъчните загуби. Затова е важно да се разберат 
структурите на йонните пътеки и следи, а не на ЛПЕ. 
Моделът за радиално разпределение на дозата при 
неутроните, размерът на клетъчното ядро и лъчевата 
чуствителност (α/β), определят вероятността за настъ-
пилите ефекти (28). Така, двойно-верижните уврежда-
ния се формират най-вече в централната зона, докато 
едноверижните имат тенденция да са наоколо, радиер-
но. Още повече, двата йона С и Ne при еднакво високо 
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ЛПЕ, около 450 keV/μm, показват различен модел на 
увреждане на ДНК (29). Ballarini et al. 2008 г. (30) до-
кладва при използване на различни заредени частици 
за преждевременна кондензация на хроматина (PCC), 
производството на клъстерни енергийни отлагания 
(малки фрагменти от ДНК), пo които може да се опре-
деля различния принос и последици, висока токсич-
ност при облъчването с тежки йони.

През 1990 г. Международната комисия за радиологич-
на защита (ICRP) препоръча използването на тегловен 
коефициент (WR) 1 за лъчения с ниско ЛПЕ по пре-
поръки на ICRP-60 (31). По-късно ICRP прие, че екс-
периментите in vitro върху клетки показват значител-
ни разлики в качеството на лъчения с ниско ЛПЕ, но 
продължава да препоръчва WR от 1 за всички лъчения 
с ниско ЛПЕ. При лъчения с високо ЛПЕ за определя-
не на ОБЕ се използва екстраполиране на клиничния 
опит, натрупан от тези с ниско ЛПЕ, със съответните 
тегловни коефициенти, за да се прехвърли опита от 
фотонната терапия към терапията с частици: Работна 
група на Международната агенция за атомна енергия 
(ICRU-IAEA), препоръчва употребата на термина, 
изоефективна доза и на единицата Gy (32). 

Радиобиологичните свойства на протоните се смятат 
за сходни с тези на фотоните, докато неутроните или 
по-тежките йони произвеждат вторични протони, ал-
фа-частици или по-тежки ядрени фрагменти, водещи 
до малко или никакво възстановяване на сублеталните 
увреждания и биологични несигурности в клинично-
то им приложение. Възниква основния въпрос „Може 
ли биологичният ефект, прехвърлен от фотоните, да се 
използва като биологичен ефект за частиците“, без да 
се намалява туморния контрол и / или да се увеличи 
увреждането на нормалната тъкан. Понастоящем по-
вечето центрове за протонна терапия използват обща 
стойност на ОБЕ от 1.1 при планиране на протонно 
лечение, както е препоръчано от ICRU. Използването 
на генерична ОБЕ, означава използването на една и 
съща ОБЕ във всички позиции в пика на Bragg, при 
всички нива на дозата за фракция и във всички тъка-
ни. Прилагането на единична стойност на ОБЕ за про-
тони обаче е сложно, тъй като тя варира в зависимост 
от енергията на протона, фракционирането, типовете 
тъкани, статуса на оксигенация и изследваната енер-
гия (пробег) (33). 

Постигнатата висока конформност при разпределе-
ние на дозата при сканиране с протонен Pencile beam 
(PBS), генерирана с модулирана по интензитет про-
тонна терапия (IMPT), подобряват терапевтичния 
прозорец при постигане на високи дози в мишенните 
обеми и намалена токсичност за критичните органи 
(КО). Резултатите на Lee E., et al. 2020 г. (34) показват, 
че съответствието на приложената спрямо предписа-
ната доза, както и нейната хомогенност се повлияват 
по-ограничено при движението на малки мишенни 
обеми. Протонната терапия, засега е най-подходяща 
да повиши вероятносттта за контрол на тумора чрез 
ескалация на дозата и намали страничните ефекти при 

спазване на показания за приложението ú.

Клетъчeн и тъканен отговор на лъчевото въздей-
ствие

ДНК е уникална, единствена клетъчна макромолекула 
със собствена система за възстановяване. Като част от 
нормалния клетъчен метаболизъм, ежедневно в нея се 
регистрират хиляди едноверижни разкъсвания, както 
и допълнителни дефекти, предизвикани от всякаква 
токсичност. Възстановяването се извършва чрез ре-
паративни механизми на ДНК полимеразата или ДНК 
лигазата за запълване или укрепване на настъпилите 
лезии. Присъствието на благоприятни условия дава 
шанс за възстановяване на уврежданията, настъпили 
и по дватата механизма пряко или непряко. В резултат 
на присъщата за туморите геномна нестабилност, при 
възстановявителните процеси в тях остават един или 
множество дефекти, които не са характерни за нор-
малните клетки и тази разлика в кинетиката на нор-
малните и туморни клетки се използва в клиничната 
практика. Основните промени и ефекти, протичащи в 
хода и след проведеното ЛЛ, обесняват възможностите 
за туморна регресия, пълно излекуване или постигане 
на локален туморен контрол, туморна персистенция 
или туморен рецидив.

Клетъчни системи

Норамалните клетъчни системи при бозайниците са 
добре организирани и базирани основно върху под-
държане на баланса в кинетиката на пролифериратив-
ните процеси между растеж и клетъчни загуби, регу-
лирани за целия организъм от процеса на хомеостаза. 
Две са класификациите, подпомагащи определянето 
степентта на лъчевата чуствителност на нормалните 
клетъчните системи, базирани на закона на Bergonié 
and Tribondeau 1906 г. и обичайното разпределение-
то на клетките, като родоначални (клоногенни) в 5%, 
пролифериращи в 95% и диференцирани клетки (зре-
ли), отговорни за функцията на съответния орган. 
Лъчевият ефект в нормалните клетъчни системи се 
определя от ЛЧта както на паренхимните, така и на 
стромалните ендотелни клетки и взаимоотношенията 
между тях (35). 

Класификационната система на Rubin&Casarett 1968 
г. (36) коментира клетъчната ЛЧ в зависимост от кле-
тъчната пролиферация, диференциация и продължи-
телност на живот на клетките. Разработена е концеп-
ции за тъканна и органна лъчечувствителност върху 
познанията за тъканната организация, клетъчната 
кинетика и микроциркулация, клинични прояви и по-
добни хистопатологични промени на лъчеви реакции. 
Категоризират се четири основни типа клетки: 

Тип I или миотични, с най-висока лъчечева чуствител-
ност, състоящи се от регулярно делящи се, недиферен-
цирани стволови клетки в костния мозък, чревните 
крипти и основния слой на епидермиса на кожата;

Тип II или диференциращи се между митозите клетки, 
с по-ниска степен на ЛЧ, които са в непрекъснат про-
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цес на диференциране и с ограничен брой клетъчни 
деления, като миелоцитите на костния мозък и спер-
матоцитите на тестиса; 

Тип III или постмиотични клетки, коио са относител-
но радиорезистентни и се състоят от онези няколко 
типа клетки, които са напълно диференцирани, не се 
делят редовно, но при определени условия може да се 
върнат в състояние, подобно на стволовите клетки и 
да се делят според нуждите (хепатоцити и лимфоцити, 
въпреки че последните са уникални и са изключение 
в класификационна система на Rubin&Casarett защото 
са силно лъчечуствителни);

Тип IV или необратимо постмиотични клетки, които 
са високo резистентни, състоят се от крайно диферен-
цирани, характерни за голяма част от нормалния тъ-
канен паренхим, като невроните и мускулните клетки. 
Убити от облъчване, те обикновено не могат да бъдат 
заменени. 

Втора система за класификация е предложена от А. 
Michalowski. 1981 г. (37), основана на анатомични и 
хистологични съображения на пролифериращите 
клетки, които попадат в две категории. Категоризира-
нето се извършва по това, дали стволовите клетки (ако 
имат такива) са функционално разделени или смесени:

Тип Н – бързо обновяващи се (йерархични) пролифери-
ращи клетъчни системи, при които стволовите клетки 
са функционално разделени (изпълняват специфични 
тъканни функции) например кожа, мукоза, епител на 
черва, тестиси, хемопоетични тъкани и др. Облъчва-
нето инициира постепенно изчерпване на постми-
отичните, зрели клетки, като постоянната скорост на 
функционално изчерпване на клетките се определя от 
физиологичното дълголетие на клетките. Следовател-
но, началото на максималното изчерпване е незави-
симо от дозата, а от зададанета продължителност на 
живот на клетката. Ранният пик на слабата реакция, 
предшества този на по-тежката клинична изява.

Тип F – бавно обновяващи се пролифериращи клетъчни 
системи (гъвкави или смесени), при тях всички клетки 
имат потенциал да пролиферират и да участват в спе-
цифични функции. Облъчването води до дозово за-
висими загуби както след първоначалното облъчване, 
така и по време на пика на повишената компенсаторна 
пролиферация, което характеризира лъчево увреж-
дане тип „лавина“. Пролиферация настъпва само при 

нужда във функционалните стромални или паренхим-
ни клетки, които имат родоначални клетки. Към тях 
принадлежат паренхимните органи - бял дроб, черен 
дроб, бъбреци и гръбначен мозък. Пролиферативните 
процеси на ЦНС, мускули, яйчници са свързани глав-
но със зрелите функционални клетки в тях. Тяхната 
смърт също е митотична, но се изявява в зависимост 
от общата доза в различен латентен период. Изпитва-
нията за клетъчна клоногенност in vivo касаят почти 
изключително популации от тип H.

Чрез втората класификация се обеснявя лъчевия отго-
вор при ранните лъчеви реакции, които зависят глав-
но от продължителността на живот на зрелите клетки 
в тях (клетки на чревния епител и гранулоцити – 7 
дни, еритроцити – 100 дни, което определя периода на 
проява на ранната лъчева реакции. Възстановяването 
зависи главно от оцелелите родоначални клетки. Дока-
то бавно обновяващите се клетъчни системи пролифе-
рират при необходимост и са дозово зависими. 

Клетъчна смърт

Разбирането за смърт в биологията означава трайно 
и невъзвратима загуба на жизнени функции на клет-
ката. Докато в РБ и в ЛЛ увреждането от йонизираща-
та радиация води до невъзможност за репродукция 
в пролифериращите (родоначални) клетки в нормал-
ните или туморни клоногенни клетки. Търсеният 
ефект се базира на клетъчната смърт и на нарушената 
способност за възстановяване, по-изразена в тумор-
ните клетки. Сега РБ разглежда няколко различни 
механизма, от които клетките умират - губят способ-
ността си да се делят за неопределено време (38). Тези 
режими на клетъчна смърт включват митотична ка-
тастрофа, апоптоза, автофагия, некроза, стареене, 
и строго погледнато, диференциацията също, защо-
то диференцираните клетки губят способността си 
да се делят (39).

Йонизиращата радиация активира множество 
стрес-сигнални механизми, които сумират действи-
ето си към повишен леталитет, независимо от ДНК 
уврежданията. Пряко или косвено настъпилата 
клетъчна смърт от облъчването, казано в най-об-
щия смисъл е опростено твърдение, предвид мно-
жеството режими на клетъчна смърт в облъчваната 
среда и извън нея, както и настъпващия компенса-
торен пролиферативeн отговор.

Фиг. 5. Мишенен и извънмишенен ефект (NTE) на лъчевото въздействие – механизми.
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Мишенният и извънмишенен (таргетен) ефект се 
предизвиква от лъчево индуцирани  протеини, които 
сe отделят от облъчените тъкани, които стимулират 
други клетки, които добавят биологичния отговор на 
йонизиращите лъчения локално, в отдалечени места  и 
организма като цяло (Фиг. 5) (40). 

Разградните продукти от облъчването, като тумор 
некротизиращият фактор (TNF), свързаните увреж-
дащи белтъчни молекулни комплекси (DAMP), ци-
токини, растежни фактори: базисен трансформиращ 
растежен фактор (βTGF), базисен растежен фактор на 
фибробластите (bFGF), тромбоцитен растежен фак-
тор (PDGF) и вътреклетъчни адхезионни молекули 
(ICAM-1), имат водеща роля, както във възпалител-
ните така и във възстановителните процеси на тумор-
ните и нормални тъкани, промени в съдовете - осно-
вата на острия възпалителен и късен лъчев отговор 
(41) Въпреки, че се произвеждат локално в рамките на 
облъчвания обем (микросреда), те не само повлияват 
поведението на клетките в същата тъкан, но някои от 
тях навлизат в кръвообращението и стимулират клет-
ки в извън облъчваната среда, част от които форми-
рат имунния отговор. Някои повърхностни рецепто-
ри като VEGF, EGFR, bFGF след облъчване повлияват 
клетъчния отговор чрез активиране на TNF. Редица 
цитокини interleukin-6, urokinase-type рlasminogen ac-
tivator, трансформиращи растежни фактори, могат да 
стимулират клетъчна пролиферация на съдовия ендо-
тел и да минимизират индуцираната от облъчването 
апоптоза - антиапоптозен ефект (1). 

С неясни докрай механизми остава мембранният кле-
тъчен отговор след облъчване, който се свързва с ак-
тивирне на сфингомиелиназата, която хидролизира 
мембранния сфингомиелин и стимулира синтезата на 
ceramide (промотор на апоптозата). Клетките с дефи-
цит на сфингомиелиназа са лъчево резистентни по-
ради включване на активаторите на протеинкиназата 
(42). Според Nivet A., et al. 2019 г. (43) високите дози на 
облъчване причиняват смъртта на ендотелните клетки 
чрез апоптоза по пътя на ceramide. Съдови последици 
са многобройни: повишена пропускливост, намален 
приток на кръв, повишена хипоксия и туморна некро-
за. Тази некроза причинява косвена смърт на раковите 
клетки в дните след облъчване. Значението на инди-
ректната клетъчна смърт в контрола на тумора остава 
спорно, но това може да обясни добрите клинични ре-
зултати от стереотактичното ЛЛ. 

Deloch L. еt al. 2016 г. (44) изследват съвременното ЛЛ 
и оценяват потенциала му за имунно активиране, на 
радиационно индуцираните форми на клетъчна смърт 
и повишаване на имуногенността на туморните клет-
ки. Така наречените нецелеви (NTE), извънмишенни 
ефекти може да повишат туморния контрол по спе-
цифичен и системен начин и да насочат действието 
си към рецидивиращи или метастатични туморни 
клетки. Лъчевата чувствителност на имунните клетки, 
както и клиничните доказателства за повишен имуни-
тет след ЛЛ се изследват и сравняват в предклинични 
модели при стереотактичното аблативно (СТАЛЛ) 

и класическо ЛЛ. Оптималният подход може да бъде 
различен в зависимост от локализацията на тумора 
и/или молекулярния му профил. Клиничните изпит-
вания са крайно необходими, за да се установи дали 
високата доза ЛЛ е по-висока от индуцираната анти-
туморна имунна реакция, в сравнение с класическото 
фракционирано ЛЛ, и по-специално какъв е резулта-
тът при комбинирането на ЛЛ с имунотерапия при из-
брани туморни образувания.

Облъчването осъществява извънмишенен туморен 
контрол чрез имунорегулация, инициирана от локал-
ната туморна микросреда. Извънтаргетният ефект 
настъпва чрез модифициране на туморния фенотип, 
на туморната микросреда и или индуциране на иму-
ногенна клетъчна смърт чрез отделяне на увреждащи 
молекулярни комплекси (danger-associated molecular 
patterns - DAMPs) и цитокини - Hsp70, HMGB1, IL-6, IL-
8. TNF-α способства за активирането на имунносвър-
зани локални или далечни реакции върху тумора и 
далечните метастази (44). По-дълбокото разбиране на 
NTE ще доведе до точно определяне на потенциалните 
въздействия, както в ЛЛ и диагностиката на болните, 
така при професионалното облъчване, космическите 
полети и общото ни разбиране на РБ.

Новата концепция за ниските дози в РБ се дискути-
ра от Averbeck D. еt. al. 2018 г. (45), защото хората са 
по-често изложени на ниска, за разлика от високи дози 
ЙЛ. Познанията за рисковете за здравето, свързани с 
излагането на йонизиращо лъчение над 100 mGy, са 
добре установени, докато рискове от ниските дози се 
основават на епидемиологични данни на атомните 
атентати в Хирошима и Нагазаки, на медицинско об-
лъчване и проучвания след ядрени аварии. За оценка 
на стохастичните ефекти в радиационната защита, 
като рак, радиопротекция се прилага моделът на ли-
нейна непрагова зависимост (LNT) и екстраполации 
от ефектите на високите за ниските дози (<100 mGy) 
и ниската мощност на дозата (<6 mGy/h) (UNSCEAR). 
Европейската мрежа за високи постижения DoReMi 
(2010—2016 г.) оцени риска при ниските дози ЙЛ и ин-
дивидуалната лъчева чувствителност за индуциране 
на рак и неракови ефекти като резултат от комплекс 
на сложна генетична, епигенетична, метаболитна и 
имунологична регулация. Има доказателства за нали-
чието на нелинейни биологични ефекти в диапазона на 
ниските дози и умерената мощност на дозата, както 
и за други ефекти, освен класическите увреждания на 
ДНК. Такива ефекти могат да имат влияние върху ко-
личествените и качествените преценки за последиците 
върху здравето, предизвикани от радиацията с ниски 
дози диагностични изследвания в рентгенологиятя и 
нуклеарната медицина. 

Количественото определяне на клетъчната смърт в ЛЛ 
се усложнява, защото клетките умират по различно 
време, често след един или два клетъчни цикъла и сред 
оцелелите клетки има и такива, които продължават да 
се размножават. Отговорът се различава и между раз-
личните видове нормални или туморни клетки, дори 
в рамките на една популацията от туморни клетки.
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Клетъчната смърт в контекста на РБ обикновено се 
приравнява с всеки процес, който води до трайна за-
губа на клоногенен капацитет. Това е доста широко 
включващ критерий за клетъчна смърт, и очевидно 
няма значение, когато се прилага при крайно дифе-
ренцирани клетъчни типове, които не се размножа-
ват каквито са нервните и мускулните клетки, при 
които се обмислят специфичните видове клетъчна 
смърт или оценияване на настъпилите промени във 
функцията на тези клетки. Въпреки това загубата 
на репродуктивен капацитет е широко приложима 
дефиниция за клетъчна смърт в РБ и е уместен за 
пролифериращите клетки, включително тези в ту-
морите и в много от нормалните тъкани, които са от 
значение за ЛЛ. Oсновна характеристика на клетъч-
ния отговор на йонизиращото лъчение са промените 
в клетъчния цикъл според Howard A., § S. Pelc 1959 г. 
(46), свързани с преразпределение на фракциите на 
циркулиращите клетки в него или промени в кине-
тичната организация на нормалната тъкан или тумо-
ра като цяло. При използване на авторадиография те 
идентифицират фазите на клетъчния цикъл в актив-
но пролифериращите клетки: подготовка за делене 
- интерфаза и митоза, фазата на делене в клетъчния 
цикъл (Фиг. 6). 

Интерфазата се сътои от последователно настъпващи 
G0, G1 - пресинтетична, S свързана със синтезата на 
ДНК и G2 - постсинтетична и фазата на митоза (M), 
същинското клетъчно делене. Анализът на T.

Terasima еt al. 1963 г. (47) при синхронизирани HeLa 
клетки след единична доза от 5Gy, установява раз-
личн чуствителност в G1 фазата, в зависимост нейна-
та продължителност (лъчева резистентност на клет-
ките при продължителна и умерена чуствителност 
при кратка G1 фаза). 

Фиг. 6. Фази на клетъчния цикъл – интрефаза и митоза.

В края на S фазата клетките са с висока резистентност 
към лъчевото въздействие, като при преминаване в 
G2 тяхната чувствителност нараства, особено в края 

на прехода към фазата на клетъчното делене (М). 
Здравите тъкани се протектирани от въздействието 
на лъчевия удар поради наличие на неувреден преход 
от М към G1, или при изчерпване на делящи се клет-
ки от G0 към G1, когато клетките са резистентни към 
облъчване, за разлика от туморните клетки. Тази ге-
нетична нестабилност на увредения преход от М към 
G1 се изследва усилено при новите таргетни терапии в 
медицинската онкология и съчетаването им с ЛЛ (48). 
При туморните клетки, входът или преходът S към G2 
е нормален (неувреден), затова стремежът е чрез ин-
хибитори да се натрупат клетки в края на S фазата и те 
да преминат като лавина в лъчечуствителната G2 фаза 
и станат по-уязвими на лъчевия удар (кофеин, трен-
тал и др.). Резистентността на клетките се илюстрира 
с широко рамо, а не от наклона на кривата доза-ефект. 

Линейно – Квадратичен модел Linear-Quadratic 
Model (LQ)

Независимо от развитието на моделите на мишенната 
теория, съществуват нерешени проблеми при описа-
ние на кривите на клетъчната преживяемост. На база-
та на микродозиметрични съображения и някои био-
логични наблюдения на Kellerer & Rossi 1972 г., първи 
въвеждат линейно-квадратичния модел Chadwick & 
Leenhouts 1973 г. (49). Те дават интерпретацията му в 
термините на идеята удар-мишена, като отъждествя-
ват мишената с ДНК на клетката.

Фиг. 7. Два модела за двойно-верижни разкъсвания.

Chadwick&Leenhouts 1973 г. демонстрират двата въз-
можни модела за отдаване на енергията, водеща до 
двойноверижно разкъсвания, демонстрирани на Фиг. 

7. При означаване с ssbN
, dsbN  и f, съответно на 

средния брой единично- и двойно-верижни разкъс-
вания и частта от невъзстановени двойни разкъс-
вания на ДНК молекулата, се използва връзката (1)

~ssbN D . Имайки предвид, че само част от ударите, 
водещи до единично разкъсване водят и до двойнове-

рижни получаваме 
1 'dsbN D . Вторият механизъм, 
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водещ до двойноверижно разкъсване се дава посред-
ством разкъсвания, причинени от две частици в дос-
татъчно близък ДНК участък. Съответно този брой е 
пропорционален на средния брой удари от две части-

ци, т.е. на произведението им  22 ' 'dsbN D 
. Из-

ползвайки разпределението на Поасон и вероятността 
за 0 летални разкъсвания се получава:

2
0

( )( )(0)
0!

dsb dsbf N f N D Ddsbf Np e e e       

Единичното разкъсване в ДНК спиралата е лесно по-
правимо, докато грешките, които допускат механи-
змите за възстановяване при двойното-разкъсване са 
големи и правилно възстановяване се постига в ма-
лък брой случаи. Така чрез увреждане на генетичния 
материал на клетките се предизвикват обратими или 
необратими (невъзможност за по-нататъшен растеж 
или делене) промени в тях. Този модел описва статис-
тически достоверно всички криви на оцеляване, но с 
това разработката на моделите, относно клетъчния от-
говор при облъчване не спира, като понастоящем уда-
рението пада за размер на фракцията над 6 Gy, свърза-
но главно с радиохирургичния метод (50).

Изследване на клетъчния отговор при облъчване 

Оценяването на клоногенната преживяемост се де-
финира като способност на една клетка да оцелее, да 
се размножава и образува колония от нови клетки 
(обикновено от поне 50) след облъчването. Това е мно-
го по-надежден и релевантен параметър за оценка на 
лъчевия ефект, тъй като всяка клетка, която запазва 
пролиферативен капацитет, може да доведе до невъз-
можност за постигане на локален туморен контрол. 
Фракцията на преживелите клетки (SF) е относителна 
част на оцелели клетки (Ns) след облъчване на дадена 
клетъчна колония, с начален брой клетки (No) и доза 
(D). Фракцията на преживели клетки SF2 след облъч-
ване с доза от 2Gy е основна величина за описание на 
ефекта от облъчване на даден тип клетки, като кри-
вата на преживяемост се определя с функцията S = SF 
(D). Тя се представе в линеен и логаритмичен вид.

Първата теория, създадена от британската изследо-
вателка  Daniel Lea, 1946 г. (51) за обяснение на кле-
тъчния отговор при облъчване, се дава с модела еди-
ничен удар (Single Hit Model), основан на следните 
предположения: дискретно предаване на енергията; 
статистическа независимост на взаимодействията 
едно от друго; клетката е убита, ако е ударена поне 
веднъж, т.е., вероятността за оцеляване = вероят-
ността за 0 удари и че, вероятността за даден брой 
удари следва разпределението на Поасон. От тези пред-
положения следва, че ако знаем средния брой удари 
ще можем да определим вероятността за преживяване:

0( )(0)
0!

N NNp e e  
. Тъй като при взаимо-

действие на лъчението с веществото имаме дискрет-
но предаване на енергията (на точно определен брой 

порции за дадено взаимодействие) и използвайки 

дефиницията за доза получаваме ~N D . Оттук ве-
роятността за фракцията на преживяване на клетката 

се дава с 
o

D
DN Dp e e e


    . Коефициентът 

11

o

Gy
D

    
 определя вродената клетъчна лъчева 

чуствителност - (α), като Dо e дозата, определяща 
37% вероятност за преживяване. 

Основни фактори при определяне на лъчевия отговор

Фракционирането или разделянето на общата доза 
на малки дневни фракции за няколко седмици усил-
ва различието в способността за възстановяване на 
нормалните и злокачествените тъкани. Фракциони-
рането запазва нормалните тъкани чрез процесите 
на възстановяване и репопулация и в същото време 
повишава увреждането в туморните клетки чрез ре-
дестрибуция и реоксигенация. Пет са основните би-
ологични фактори според G. Gordon Steel et al. 1989 г. 
(52), които влияят на реакцията на тъканитe при 
фракционираното ЛЛ (52). 

1. Възстановяване на сублеталните увреждания на 
ДНК на клетките между фракциите, причинени от йо-
низиращото лъчение. В експериментални и клинични 
прoучвания (втората част на кривата доза/ефект) по-
казва разликите за различните тумори, което определя 
капацитета на възстановяване на сублеталните ув-
реждания (β) както на туморите, така и на нормал-
ните тъкани;

2. Репопулция - заселване или повторно израстване на 
клетки между фракциите. Преживелите лъчевото въз-
действие клоногенни клетки запазват своята възмож-
ност за пролиферация и възобновяват туморния рас-
теж. Същият процес обаче протектира здравите тъка-
ни и създава възможност за възстановяване на увреж-
данията в структурата на ДНК и клетката като цяло;

3. Редистрибуция в клетъчния цикъл или преразпре-
деление на клетките в лъчечувствителните фази на 
клетъчния цикъл - с различна височина на пиковете 
при лъчения с различно ЛПЕ, но все още не намира 
клинично приложение;

4. Реоксигенация – насищане с кислород на хипоксич-
ните клетки, които стават по-чувствителни към об-
лъчването с йонизиращи лъчения. Включват се много 
механизми, но най-същественият е свързан с намаля-
ване обема на тумора от облъчването, което съкра-
щава интеркапилярното пространство и се създава 
възможност за оксигениране на хипоксичните клетки. 
Така в хода на облъчване се възстановява лъчечувсти-
телността в тумора. Поради неправилното развитие 
на интратуморната васкуларизация, всеки тумор съ-
държа пропорционално на клинично определения му 
размер неоксигенирани клетки, чийто брой нараства 
с размера на тумори. Хипоксичните клетки са далеч 
по-лъчеворезистентни от оксигенираните, нормо-
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ксични клетки (53). Тази зависимост намира точен израз чрез коефициент, представящ отношението между до-
зата, необходима за реализиране на еднакъв биологичен ефект при хипоксичните към добре оксигенираните 
клетки в тумора (Фиг. 8). 

Фиг. 8. Кислороден ефект.

Коефициентът на кислородно усилване (OER) е мярка 
за различието на туморната сензитивност при добра 
оксигенираност и недостиг на кислородно насищане 
(хипоксия). Изразява се с отношението 

OER
Dc hyp

Dc nor
   o o

h h

OER  
 

   между дозата, водеща 

до един и същ ефект при липса на кислород в тумора 
към тази при добре снабден с кислород тумор. Това от-
ношение обикновено е 2,5-3 т. е., за да постигнем лока-
лен контрол върху хипоксичните клетки, би трябвало 
да приложим толкова пъти по-висока доза. Проучва-
нията за определяне на хипоксичните области на ту-
мора чрез ПЕТ-КТ дадоха противоречиви резултати 
при определяне размера на обема за повишаване на 
дозата (свръхдозиране - буст) за преодоляване резис-
тентността на хипоксичните клетки (54). 

5. Лъчечувствителността определя вродената рани-
мост (α) или възможността да се увреждат тъканите 
от йонизиращото лъчение. Зависи главно от пролифе-
ративната активност и бързината на делене на клетки-
те. Така хемопоетичната система има по-висок лъчев 
отговор от тъканите на млечната жлеза, подобен е и 
отговорът на туморите, възникнали от тази тъкан (55). 

След фундаменталния експеримент на Puck T., D 
Morkovin, P. Marcus, S. Cieciura. 1956 г. (56) върху нор-
мални клетки от различни тъкани на бозайници, из-

ложени на различни дози рентгеново облъчване, се 
определи вродената чуствствителност и репродук-
тивни възможности на всеки тип клетки, свързани с 
дефекти в една или повече хромозоми. За първи път 
бе показан количествен анализ на зависимостта на 
клетъчна преживяемост от размера на лъчевата доза 
за оцеляване (преживяемост) на кленогенните клетки 
при бозайници след облъчване.

Летално увредените и невъзстановими от лъчевото 
увреждане клетки с доза от 1Gy нараства линейно с 
погълнатата доза. Представена в логаритмичен вид 
количественият анализ на кривите на клетъчна пре-
живяемост е по-показателен и видим. Параметърът 
α (Gy) представлява Loge от броя на стерилизираните 
клетки (летално увредени) и характеризира тяхната 
вродена лъчечувствителност, представена с рамото на 
кривата (Фиг. 9). 
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Фиг. 9. Криви доза-ефект, получени при стойности на 
високо и ниско α/β отношение при стандартно фрак-
циониране на дозата.

Параметърът β (Gy) представлява Loge от броя на 
стерилизираните веднъж, но преживели лъчево 
въздействие (при достатъчни условия за пълното 
им възстановяване) сублетално увредени клетки, 
нарастващи с квадрата от доза 1Gy2. β е израз на 
възстановителния капацитет на таргетните клетки 
след много лъчеви удари и се представя с наклона 
на кривата, определя нейната стръмнина Сравня-
ва се отношението на двата параметъра α/β и при 
високо отношение кривата има късо рамо и спада 
„стръмно” – бърз отоговор, характерен за клетки с 
висока, вродена ЛЧ и малки възстановителни въз-
можности, каквито са туморите и ранно реагиращи-

те здрави тъкани (α/β = 5-20Gy). При ниско α/β от-
ношение, кривата на клетъчната преживяемост има 
широко рамо с по-висока вродена резистентност (α) 
бавен отговор, линейната част също спада бавно тя 
е „плоска” (β), което характеризира късно реагира-
щите здрави тъкани (α/β = 1-4Gy). В последно време 
в тази група се причисляват и туморите на простат-
ната и някои подвидове на млечната жлеза, при кои-
то нарастването на дневната доза би се свързало с 
по-висок туморен контрол. Общо оценено кривата 
на клетъчната преживяемост на тумора следва тази 
на тъканта, от която произхожда - така наречената 
хистогенетична зависимост. 

J. Deacon et al. 1984 г. (57) представят зависимостта 
на вродената лъчечувствителност - рамото на кри-
вата Доза-Ефект (Д/Е) от хистогенезата на тумора с 

конкретни числени стойности, измерени in vitro чрез SF2 фракцията на клетъчна преживяемост след облъч-
ване с 2 Gy за различните видове тумори, представени на  Табл. 2.

Табл. 2. Степен на лъчечуствителност и туморен от-
говор ( SF2 ) при облъчване с доза от 2Gy.

Туморите се разделят на лъчечувствителни - нев-
робластом, лимфом, миелом, медулобластом дреб-
ноклетъчен белодробен карцином, семином; такива 
с умерена лъчечувствителност са повечето злока-
чествени новообразувания с епителен произход 
- аденокарциноми, спиноцелуларни карциноми и 
лъчеворезистентни - меланом, остеосарком, глиоб-
ластом, хипернефром и др. 

Това разграничаване на ЛЧ, обеснява частично кли-
ничната хетерогенност между отделните туморни 
видове. Очакват се изследвания в областта на нови 
техники за определяне на молекулярни профили на 
туморите за да се прецизира туморния отговор и ле-

чебната доза. Прогнозата на радиобиологичен отго-
вор е основно предизвикателство в ЛЛ. От няколко 
радиобиологични модела линейно-квадратичният 
(LQ) е най-добре потвърден чрез експериментални 
и клинични данни. Van Leeuwen C. et al. 2018 г. (58) 
правят преглед на публикуваните стойности за LQ 
параметрите на човешките тумори като ръковод-
ство за избор на подходящи стойности за LQ мо-
делиране в клиничната практика. От 64 клинични 
проучвания, отчитащи α, β и α/β за туморите, ло-
кализацията, хистологията, стадия, броя пациенти, 
вида на LQ модел, тип лъчение, TCP модел, прежи-
вяемост, туморен и биохимичен контрол, те пре-
поръчват поради несигурности при оценка на LQ 
параметрите да се изследва диапазон от стойности 
и внимателна употреба на LQ модела. Радиобиоло-
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гичната дефиниция на ЛЧ, представена в нелога-
ритмичен вид с нарастване на дозата се представя 
от сигмоидна крива, в която ефектът - вероятността 
е функция от дозата както за туморите, така и за 
здравите тъкани (Фиг. 10), като отстоянието между 
двете сигмоидни криви се нарича лъчетерапевтичен 
интервал или прозорец (1,3). 

Фиг. 10. Лъчетерапевтичен интервал.

За тумора възможността за контрол зависи от лъ-
чечувствителността на клоногенните туморни 
клетки, от броя туморни клетки в туморния обем, 
а разликата в лъчечувствителността и възстанови-
телния капацитет на тумора и здравите тъкани е 
радиобиологичната основа на ЛЛ. В клиничната прак-
тика кривата доза-ефект (Д/Еф) е много стръмна и 5% 
промяна в общата доза води до 10-30% промяна в био-
логичния ефект за тумора и критичните околни орга-
ни, като на върха се оформя плато, в което колкото и 
да увеличваме дозата, тя не води до промяна в ефекта 
от облъчване, а само да проява на лъчеви усложнения 
(1,3). Лъчевият отговор на биологичните структури от 

въздействието на йонизиращите лъчения зависи от 
множество модифициращи агенти, които се използват 
за разширяване на лъчетерапевтичния интервал като 
физични, биологични, химически и основно при ради-
обиологично оптимизиране на дозата - фракционира-
не и нейното пространствено разпределение. 

Доза, фракциониране и общо лечебно време 

Радиобиологичният ефект в облъчваните тъкани е 
резултат от противоборството между нарушаване на 
жизнените процеси в биологичните структури и тях-
ното възстановяване. Клиничните хипотези за връ-
зката между размера на дозата, фракционирането и 
общото лечебно време са проблем занимаващ лъче-
терапевтите и до днес. Кожните реакции са първите, 
наблюдавани биологични ефекти от рентгеновото 
лъчение и лечението с радий, като през 30-те години 
са извършени близо 2000 корелации на дозата, сте-
пентта на кожните реакции и възстановяването им 
от MаcComb & E Quimby 1936 г. (59). Първи през 1944 
г. M. Strandqvist (60) извършва задълбочен анализ на 
литературата за фракциониране и установява, че ней-
ното значение е недоразбрано. Проучването му при 
болни с карцином на кожата и устните включва прила-
гане на едноктратна доза или ежедневно облъчване в 
рамките на 2-6 седмици и сравняване на некротичния 
ефект със степентта на получените рецидиви. Устано-
вената корелация между постигнатия лечебен ефект и 
степентта на кожната реакция е повод за заключени-
ето, че в определени граници ефектите зависят само 
от общата доза и общото време. Начертаните криви 
на Strandqvist се използват в много лечебни схеми в 
следващите 20 години. Той систематизира наблюдава-
ния макроефект от облъчването, като въвежда идеята 
за изоефект и описва връзката между общата доза на 
облъчване и периода на облъчване D=k T1-p

.  

Фиг. 11. А). Изоефективна крива на клетъчната преживяемост при еднократна доза 6 Gy или приложена фрак-
ционирано при дневна фракция от 2 Gy и В). Изоефективни криви на клетъчна преживяемост при туморни и 
нормални тъкани. 
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Fowler J., et al. 1963 г. (61) показват при експерименти с 
прасета, че за кожните реакции броят на фракциите 
е от по-голямо значение за определяне на изоефектив-
ната доза от времето на лечебния курс в рамките на 
28 дни (Фиг. 11). Малката разлика на разграничаваане 
на двете криви В) се увеличава с нарастване броя на 
фракциите при стандартно (нормално) или общопри-
ет термин дребнофракционирано ЛЛ. 

Хипофракционирането облъчване 2 или 3 пъти сед-
мично води до добър туморен контрол, но е свърза-
но с изразени кожни реакции. Използва се предим-
но конвенционално фракциониране, като H. Coutard 
въвежда курс с прекъсване на ЛЛ и препланиране в 
по-малък обем т. н. сплит курс, прилаган масово през 
60-70 г. за намаляване на лъчевите реакции и възмож-
ност за постигане с около 10% на по-висока лечебна 
доза, което обаче не винаги води до ефекта от стандар-
тно проведен курс на фракционирано облъчване. L R. 
Holsti 1969 г. (61), свързва редуцирането на тумора при 
split курса с настъпилата реоксигенация на тумора. 

Следващата разработка е концепцията на NSD за изо-
тефекта на F. Ellis 1969 г. (62), който взема предвид не 
само общото време, но и броя на фракциите и въвежда 
Nоminal Standard Dose (NSD) – номинална стандарт-
на доза, като разширява формулата D = NSD n0.24 T0.11, 
където D е лечебната доза, n - брой на фракциите, Т 
- времето в дни между първата и последната фракция. 
NSD може да се разглежда като еднократна доза, пре-
дизвикваща определена степен на лъчеви увреждания, 
които тъканта може да понесе. По-късно Orton & Ellis 
1973 г. (63) въвеждат Time-Dose-Fraction (TDF) като 
постулират, че „Два терапевтични режима са екви-
валентни ако резфлектират в едно и също TDF или с 
една и съща вероятност за клоногенно оцеляване“. 

, 
Уравнението на NSD има значително въздействие 
върху клиничната практика, но при прилагане на 
2 фракции седмично се получават по-високи лъче-
ви реакции от предвиденото в NSD формулата. Тези 
формули, приложени директно за преизчисляване на 
лечението за по-къс интервал от време, са довели до 
редица усложнения в съседните здрави органи и тъка-
ни (критични органи), като пострадалите са основно 
болни в страните от третия свят, където съкращаване-
то на курса за лечение е извършвано с цел облъчване 
на повече пациенти при недостиг на апаратура. Не-
зависимо, че тези формули не се използват отдавна в 
клиничната практика, то основната идея лансирана от 
М. Strandqvist е базисна при преизчисляване на дозата 
за различни фракционирани режими и еквивалентна 
стандартна доза. Критиката на формулата е предста-
вена в литературата при отчитане на фактора време от 
Fletcher G. et al. 1974 г. и от Th ames H. през 1988 г. (64). 
По-късното развитие на концепцията за фракциони-
ране показва, че броят на фракциите е по-маловажно 
от предишните възприятия и се подчертава значени-
ето в размера на фракцията. През 1976 г. Douglas & 
Fowler (65) използват така наречения линейно - ква-

дратичен модел (IQ) за кожните реакции при конвен-
ционално фракциониране (множество малки дневни 
дози). Th ames H., H. Withers, L. Peters, G. Fletcher 1982 
г. (66) доказват, че чувствителността на тъканите 
към размера на фракцията може да се определи от 
съотношението алфа/бета и, че съществуват ясни 
доказателства за определяне на различен отговор при 
острите и късни реакции в зависимост от промени в 
размера на дозата за фракция. 

С напредване на времето лъчевите промени нарастват 
и стават видими. Много по-високи дози вече могат 
да бъдат постигнати чрез прилагане на малки инди-
видуални дози, разработени и клинично тествани 
при хиперфракционирани и ускорени схеми, както и 
при симултантно интегриране (съпътстващо свръ-
хдозиране) - SIB в същинския тумор. Прилагането на 
няколко малки дози дневно, показаха предимство 
при карцинома на пикочния мехур и при туморите на 
главата и шията, като при схемите CHART за ускоре-
но хиперфракционирано ЛЛ, резултатите не показаха 
съответствие с теоретичните изчисления и очаквания 
(67). Клиничните проучвания на Fowler J., et al. 1992 г. 
(69) подкрепиха мнението, че ускорената репопулация 
на туморните клетки в продължителните курсове на 
ЛЛ е причина за неуспех в лечението на болни с рак на 
главата и шията. Времето за настъпване на промени 
в туморната кинетика не е добре известно и варира в 
рамките на 2 - 4 седмици. При бавно пролифериращи 
тумори M. Tubiana 1988 г. (70) като простатен карци-
ном, удължаването не променя локалния контрол. 
РБ насочва усилията си върху изучаване на лечебния 
ефект на йонизиращите лъчения, като кривата До-
за-Ефект се проучва за целите на лъчетерапевтичната 
практика. 

Моделите за фракциониране на дозата са в зависи-
мост от α/β отношението на тумора и α/β на околните 
критични органи, тяхната разлика и манипулиране на 
дозата. Раглежданията до сега са базирани на единично 
облъчване. При облъчване на фракции през даден ин-
тервал от време възможностите са три: Без възстано-
вяване на сублеталните увреждания – пълен туморен 
отговор; Пълно възстановяване – всички увреждания 
са възстановени, персистенция на тумора; Частично 
възстановяване – най-често срещано в клиничната 
практика като рецидив. При липса на възстановява-
не между облъчванията на увредените ДНК вериги, 
клетката не различава дали дозата е дадена на фрак-
ции или в едно еднократно аблативно облъчване е ре-
ализирана цялата доза (D). Моделът „Единичен удар„ 
не различава наличието на фракциониране. При пъ-
лно възстановяване на уврежданията крайният брой 
оцелели клетки се дава с произведение от вероятност-
та за оцеляване върху всички фракции или e равно 

на e –αD – ß/n D 2 .

В зависимост от големината на дневната доза (фрак-
ция) за осъществяване на общата лечебна доза Withers 
H., В. Maciejewski, J. Taylor 1989 г. (71) различават: 
стандартно фракциониранo – конвенционално лъчеле-
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чение при прилагане на дневна фракция от 1.8-2Gy, пет 
пъти седмично; умерено хипoфракциониране при 2.5 
Gy, 2.75Gy, и 3Gy, приложени 3, 4 или 5 пъти седмично; 
хипофракционирано стандартно ЛЛ, когато единич-
ната доза е над 3Gy до 8Gy, приложена в няколко фрак-
ции във времето, съобразно остро реагиращите орга-
ни и тъкани; хипофракционирано аблативно ЛЛ или 
стереотактично аблативно ЛЛ (СТАЛЛ) при доза > 
10-12-23Gy; хиперфракционирано ЛЛ при прилагане на 
2 или 3 дневни облъчвания с размер на дозата 1.2Gy, 
1.5Gy или 1,75Gy през 4-6 ч., пет пъти седмично или 
ускорено/акцелерирано хиперфракциониране, 6-7 дни 
седмично при редуциране на общата огнищна доза, 
която е биологично еквивалентна на общата доза при 
стандартно фракциониране на дозата. 

За разширяване на терапевтичния прозорец служат 
и високитe технологии, приложени в диагностич-
ните и терапевтични уредби за лъчелечениe, даващи 
възможност за максимална точност при определяне 
на мишенните обеми за облъчване и техники, които 
да избягват съседните здрави тъкани при прилагане 
на високи дози в малки обеми за осъществяване на 
максимална конформност (1). С въвеждане на екс-
тракраниалната радиохирургия Fowler J. et al. 2004 г. 
(72) подчертават необходимостта от изследвания и 
сравняване на биологично ефективните дози, еквива-
лентни за фракция от 2Gy, оценяване на клетъчната 
смърт и на късните ефекти при прилагане на големи 
фракции за кратко общо лечебно време. Поради все 
по-често използване на хипофракционирано ЛЛ при 
рак на белите дробове, черния дроб и бъбреците, ли-
нейно - квадратичният (LQ) модел се използва при 
стандартно допускане за α/ß на туморите 10Gy, за на-
стъпване на пулмофиброза на нормалната белодробна 
тъкан 3Gy и липса на туморна репопулация в рамките 
на 2 седмици, което е валидно при прилагане на фрак-
ция до 23Gy. Прилагането на дневна фракция особено 
над 20Gy се обосновава с наличие на хипоксични или 
по друга причина резистентни туморни клетки. Поно-
симостта на тези дози се считат при “органи от пара-
лелен тип” за теоретично възможни, при условие, че 
се облъчват малки обеми, с бързо падане на дозата из-
вън планирания мишенен обем. Очакват се клинични 
изпитвания, проведени с прецизност и опит в голям 
брой центрове при еднакви условия за контрол на ту-
мора и усложненията при прилагането на тази нова 
модалност на биологично високи дози. 

Биологичният ефект от облъчването е в строга зави-
симост от приложената мощност на дозата. Радиоби-
ологичният процес при прилагане на брахитерапия 
с висока мощност на дозата е във всякакъв смисъл 
еднакъв с този при фракциониране на дозата в пер-
кутанното ЛЛ, освен по отношение обема на тумора. 
Възстановяването, репопулацията и реоксигенацията 
са основните фактори, определящи лъчевия ефект. В 
краткия период на облъчването от 10-15 минути въз-
действието им е несъществено, но адекватната про-

дължителност на интервала между последователните 
фракции на облъчването се определя от тях. Възстано-
вяването на преживялата фракция в S-фазата от кле-
тъчната популация намалява с увеличаване на дозата 
(D). В случаи, когато възстановяването заема място в 
хода на облъчването, както се случва при облъчване 
с ниска мощност на дозата, в LQ модела се намесва и 
Т1/2 – време за удвояване на тумора (3). 

Хипертермията е друг модулатор на лъчевия отговор. 
При температура от 410С до 42.50С настъпва денатури-
ране на ДНК-протеините и предизвикване на клетъчна 
смърт в лъчерезистентната за йонизиращите лъчения 
S фаза. Така двата метода имат адитивно и независимо 
въздействие. С въвеждане на съвременни прецизни 
техники в ЛЛ в последно време се проучва въздействи-
ето на хипертермията в условия на хипофракционира-
не на дозата, главно при рецидиви на спиноцелуларни 
карциноми в областта на главата и шията или като 
първично ЛЛ при саркоми с позитивна резекционна 
линия и др. В проучване на Van Leeuwen C. et al. 2018 
(73) посочва за най-голям терапевтичен принос от тер-
морадиотерапията при пациенти с локално-авансирал 
карцином на шийката на матката, когато хипертерми-
ята се прилага непосредствено преди или след ЛЛ.

Анемията е най-често срещаната хематологични про-
ява при 40-64% от онкологично болните, проеждащи 
лечение. Патофизиологично, свързаната с рак анемия 
се класифицира в четири широки, но припокриващи се 
категории: хипопролиферативна анемия, обща анемия 
при възпаление/хронично заболяване, хемолитична 
анемия, други и несигурни етиологиии. Анемичният 
симптом нараства с прилагането на химиотерапия/лъ-
челечение. Независимо, че кислородният ефект е ос-
новен биологичeн модификатор на лъчевия отговор, 
резултатите за постигане на локален контрол и нали-
чието на анемия при болните, провеждащи ЛЛ оста-
ват противоречиви. Положителната корелация между 
анемия и туморна хипоксия е доказана експеримен-
тално. Според Gaspar B., et al. 2015 г. (74). хипоксемия-
та стимулира туморния растеж и резистентността към 
лечението чрез индуциране на неоангиогенеза, придо-
биване на геномни мутации, нараства резистентност-
та към настъпване на апоптоза и др..Установено е ста-
тистически значима редукция на локалния туморен 
контрол при болни с хемоглобин под 11g/L, пред тези 
без анемичен синдром и ЛЛ в областта на главата и 
шията и при рака на маточната шийка. Прилагането на 
рекомбинантен епоетин, независимо от корекцията на 
анемията, при болни с тумори в областта на главата и 
шията не повиши локалния туморен контрол и общата 
преживяемост. До момента използването на сенсиби-
лизатори в клиничната практика е разочароващо (1).

За преодоляване на лъчевата резистентност на хипо-
ксичните клетки в тумора насочва нашето внимание 
един от пионерите на радиобиологията Louis Harold 
Grey, английският физик, работил основно върху въз-
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действието на ЙЛ върху биологични обекти. Той е съз-
дател на първия радиобиологичен институт в болни-
цата Mount Vernon на университета в Оксфорд, Ан-
глия. Th omlinson R., & L. Gray. 1955 г. (75) установяват 
при белодробни карциноми на хора, че областите на 
недобре оксигенираните хипоксични туморни клетки, 
отстоящи от хранещите капиляри, некротизират и са 
причина за осуетяване на очаквания лечебен резул-
тат. В лабораторията на L. Gray се конструира уника-
лен 4 MeV ускорител на Van de Graaff  за тежки йони 
и изследването на кислородния ефект продължава с 
проекти и сътрудничества за създаване на протонни 
ускорители. 

Функционални субединици и ефекти от обема на об-
лъчване

Обичайно лъчевите терапевти традиционно намаля-
ват общата доза, когато полето за облъчване включва 
голям обем от нормални тъкан. Въпреки че тази прак-
тика се развива емпирично, биологичната основа за 
намаляване на нормалния толеранс на тъканите с уве-
личаване обема на облъчване остава неясен. Withers H. 
1988 г. (76) предложи описателен модел за патогенезата 
на лъчевите увреждания при нормални тъкани въз ос-
нова на структурната и функционалната организация 
на тъканите, изложени на риск от усложнение. Налага 
се идеята, че при облъчване с йонизиращи лъчения тъ-
каните и органите се държат така, сякаш са съставени 
от определен брой функционални подединици (FSU) 
(76,77). Сложността при определяне не само на струк-
турните, а и функционални промени от йонизиращото 
лъчение идва от типа подреждане на функционални-
те единици в органите: последователно (гръбначен 
мозък, черва), успоредно (бял дроб, бъбрек) и смесено 
подреждане (главен мозък) на функционалните еди-
ници в органите, което определя многообразния отго-
вор при разрушаването на целостта им и функционал-
ната чувствителност (77,78,79). 

FSU могат да бъдат и анатомично дефинирани, като 
нефрона на бъбрека или лобулите на черния дроб, или 
анатомично неопределени, като кожата и епитела на 
червата. Основната разлика между двете е, че прежи-
велите клоногенни клетки мигрират в облъчваните тъ-
кани и репопулират - подпомагат възстановяването и 
заселването на анатомично неопределените FSU пора-
ди липса на каквато и да е структурна демаркираност. 
Тъкани с висок миграционен капацитет могат да бъде 
облъчвани до високи дози в малък обем, разчитайки 
на възстановяване от клетъчната миграция от съсед-
ните необлъчвани структури. 

Дали инактивирането на една или повече FSU влияе 
върху общата функция на тъканите, предизвикана от 
лъчеви усложнени, зависи от това колко са FSUs в по-
лето на облъчване и какво е тяхното пространствено 
разположение. Най-ясно реагира гръбначният мозък в 
зависимост от променящия се обем на облъчване, по-
ради последователна подредба на неговите FSU. Толе-

рансната доза за некроза на бяло вещество на гръбна-
чен мозък на плъх стръмно намалява с увеличаване на 
обема на облъчване при малки полета (до около 2 см 
по дължина на медулата), докато при по-големи поле-
та не се наблюдава такава обемна зависимост защото 
инактивирането и на една FSU по дължина инактиви-
ра целият гръбначен мозък (79). Белият дроб от друга 
страна, притежава голям функционален резерв тъй 
като FSU работят относително независимо и са подре-
дени паралелно (80). 

Функционален дефицит се развива, когато обемът на 
облъчване е голям и са инактивирани съответно ви-
сок брой FSU. Разрушаването на последователното 
подреждане е фатално и води до загуба на функция, 
а при успоредното подреждане има шанс за запазване 
при макар и смутената функция. Обемът на тъканите, 
които облъчваме е важен фактор, определящ клинич-
ния толеранс на органите, който може да бъде напъ-
лно различен от тъканната лъчечувствителност. При 
сравняване облъчване на тъкани с паралелно и серий-
но подредени FSU, наличието на малка дозиметрично 
определена „гореща“ точка в паралелна тъкан би била 
относително безобидна, но потенциално катастрофал-
на за тъкан със серийна подредба. 

Във връзка с лъчевите реакции на здравите тъкани и 
органи е въведено понятието толерантна доза (78,81) 
Това е допустимата най-висока лечебна доза за облъ-
чване на определена тъкан или орган от човешкото 
тяло, превишаването на която би довело до развитие 
на необратими късни лъчеви реакции (82). 

Късните увреждания след фракционирано лъчеле-
чение са добре проучени. Толерантната доза (TDs) за 
нормалните тъкани се докладва като TD 5/5, която е 
средната доза, предизвикваща риск за 5% увреждания 
на 5-та година и TD 50/5 е средната доза, носеща риск 
за 50% увреждания на 5-та година от проведеното об-
лъчване. Органните толерантни дози се определят 
чрез опити “in vitro” и “in vivo” при животни, както и 
чрез клинични наблюдения върху хора (83,84).

Толерантната доза варира в зависимост от големината 
на облъчвания обем и затова с прилагането на абла-
тивни дози при бързо развиващата се радиохирургия, 
томотерапия и кибер нож, където облъчваният обем 
е малък с незначителна осигурителна зона от здрави 
тъкани, се актуализират таблиците с толерантни дози 
при различни схеми на хипофракциониране на дозата. 
Съобразно големината на дневната фракция и опре-
делени обеми, варират допустимите дози за здравите 
тъкани и процента на очакваните късни лъчеви ус-
ложнения (85). 

Обобщено J. Fowler 1990 (86) и H. Withers 1989 (71) 
предлагат следните зависимости на доза и обем в прак-
тиката на лъчетерапевта: 1). В малък обем може да се 
прилага висока дневна доза >2Gy (умерено хипофрак-
циониране) и много високи - аблативни дози 10-21Gy 
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със специализирани ускорители и протонотерапия; 2). 
Големият обем се облъчва със стандартно фракциони-
ране 1,8-2Gy. 3). Съчетаването на перкутанно лъчеле-
чение с брахитерапия, когато е възможно е оптимал-
но решение на лъчетерапевтичната задача главно при 
необходимодт от реализиране на високи лечебни дози 
или едновременно лъчехимиолечение (72).

Вероятност за туморен контрол Tumor Control Pro-
bality (ТСР)

Понятието вероятност за туморен контрол е въве-
дено от T. Munro в Strangeways Research Laboratory, 
Cambridge и C. Gilbert от Holt Radium Institute, 
Manchester, 1961 г. (87), което се базира на схващането, 
че туморът би се възстановил в случай, че не са унищо-
жени всички родоначални клетки, като са пренебрег-
нати факторите на средата. Доколкото процесите на 
взаимодействие на йонизиращите лъчения с тъканите 
имат стохастичен характер, вероятността за туморен 
контрол се определя посредством вероятността за 
нула оцелели клоногени клетки след облъч ване на зло-
качественото заболяване при дадена доза. В най-опро-
стен вид тази вероятност се задава чрез поасоновото 

разпределение: ;sN
s o sTCP e N N p  - където Ns е 

броя на оцелелите от облъчване клоногени клетки, No 
е началния им брой и ps е вероятността за оцеляването 
им, която се задава от Линейно-Квадратичния модел. 
Вероятността за туморен контрол представлява 
всъщност вероятността за локален контрол. По този 
начин облъчването на тумора до определена доза се 
представя количествено и се свързва с наблюдавания 
отговор. Клетъчната репопулация, изключително ва-
жна при повечето тумори е била вкючена в моделира-
нето на туморния отговор 20 години след въвеждането 
на ТСР идеята. Първоначално се е отчитало нараства-
нето на тумора само за времето на облъчване, без до-
пускане на клетъчна смърт в курса на общото лечебно 
време при фракционираното лъчелечение. Вероят-
ността за туморен контрол се определя най-коректно 
на базата на теорията на процесите за раждане и смърт 
и се дава посредством ТСР модела на Зайдер-Минербо. 

ТСР моделите се подразделят на индивидуални и попу-
лациони в зависимост от това дали разглеждаме отго-

вора на индивида или популацията, като популацион-
ният TCP е усредненият от пациентите индивидуале-
нен ефект от облъчването. В зависимост от начина на 
облъчване ТСР моделите се определят на хомогенни и 
хетерогенни. Разграничаването между отговора на ин-
дивида и популацията е изяснен от Webb S. § A. Nahum 
1993 г. (88), които подчертават, че сигмоидната по фор-
ма крива доза-вероятностен ефект е много по-стръм-
на за индивида, отколкото за популацията. 

Индивидуалният отговор е бинарна величина – из-
лекуван/неизлекуван, съответно вероятността за ту-
морен контрол, в този случай, може да се определи 
експериментално само при наличие на идентични ин-
дивиди, които могат да се групират в зависимост от 
ефекта от облъчване до различни дози. Такива могат 
да се считат раличните линии мишки и клиничният 
ефект се отнася до популация от различни индивиди, 
различаващи се по своята лъчева чуствителност. Ако 
в група от 100 лекувани до еднаква доза пациенти с 
един вид тумор и стадий, наблюдаваме 90% вероят-
ност за локален или туморен контрол, това означава 
че е много вероятно да наблюдаваме 90, при които е 
постигнат локален контрол, докато определянето на 
индивидуалната вероятност за постигане на тумо-
рен контрол е несигурна и усреднена стойност според 
Stavreva N., et al. 2005 г., 2012 г. (89,90). Способността 
на разработените ТСР модели да описват експеримен-
талните данни е най-добре демонстрирана в работите 
на горните автори.

Пълната дозиметрична информация в един лъчелече-
бен план се илюстрира от разпределението на дозата 
в мишенния обем или в даден критичен орган. До-
колкото това е триизмерно разпределение, се въвежда 
величината „диференциална хистограма доза-обем“ 
(Фиг. От Нели), която показва какви части от обема 
на дадена структура са облъчени до дадена доза. Тя 
се използва за пресмятане на еквивалентната хомо-
генна доза, вероятността за туморен контрол (ТСР) 
и вероятността за усложнения на нормалните тъкани 
(NТСР). В клиниката лекуващият лекар, за да оцени 
един лъчетеррапевтичен план използва главно „ин-
тегрална хистограма доза-обем“, която показва каква 
част от структурата е облъчена до дадена доза Фиг. 12. 

Фиг. 12. Интегрална хистограма доза – обем при облъчване на тумор в областта на малкия таз, доза в критичните 
органи - пик мехур и ректум, планиран мишенен обем, с осигурителна зона и ‚същински“ туморен обем (91).
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Клиничното определяне на ефекта „доза-обем“ при 
облъчване, използва главно два показателя: D50 е до-
зата, която дава 50% вероятност за туморен контрол 
- TCP (D=D50) = 0.5 и γ50 – нормираният наклон на до-
зата в TCP кривата при D=D50 Фиг. 13. 

Определянето на тези два параметъра на базата на 
клинични данни дава възможност да се оценява ве-
роятността за туморния контрол при хетерогенно об-
лъчване и при облъчване с различен брой фракции. 

Фиг. 13. Оценка на 50% вероятност за туморен кон-
трол - D=D50 = 0.5.

Okunieff  P., et al. 1995 г. (92) подчертават, че дозата за 
контролиране на субклиничното разпространение на 
тумора е с около 12 Gy по-ниска, в сравнение с тази 
за истинския туморен обем или съставлява около 80% 
от дозата, необходима за контролиране на макро-
скопското заболяване. Вероятността за туморен кон-
трол (ТСР) при хетерогенно облъчване, се изчислява 
посредством разделяне на туморния обем на подо-
беми, в които дозата може да се счита за достатъчно 
хомогенна, като се изчисляват съответните ТСР и тях-
ното произведение дава търсената вероятност. Оче-
видно ако имаме подобем, в който дозата е по-мал-
ка, т. е. „студено петно“, вероятността за контрол ще 
намалее, което определя нездоволителните резултати 
от лечението.

Моделиране на отговора на нормалните тъкани при 
облъчване с йонизиращи лъчения

Понятието вероятност за усложнения в нормалните 
тъкани при облъчване с йонизиращи лъчения е въве-
дено 20 години след понятието вероятност за тумо-
рен контрол, поради отсъствие на адекватни данни за 
отговора на облъчените критични органи, които като 
правило получават хетерогенна доза. Медицинският 
физик M. Goitein 1986 г. (93) отбелязва, че отсъстват 
достатъчно клинични данни за реакцията на нормал-
ните тъкани при хетерогенно облъчване в условия на 
неубедителни теоретичните модели. Какви са основ-
ните проблеми и отличия в сравнение с описването на 
вероятността за туморен контрол: 1). При моделиране 
вероятността за туморен контрол търсим вероят-
ност за 0 оцелели клоногенни клетки, докато отгово-

рът на въпроса “Kаква доза предизвиква усложнения 
във функцията на даден орган?” остава сложен; 2). По-
ради високата диференциация на клетките в нормал-
ните тъкани, леталните увреждания на даден брой 
клетки не е пряко свързано с нарушаване функцията 
на органа; и 3). Облъчването е хетерогенно. 

Mоделите описват индивидуалния или популационен 
отговор при облъчване, като се отнасят за случаи на хо-
могенно или хетерогенно облъчване. Във втората поло-
вина на 70-те години се въвежда фактора вероятност 
за усложнения на нормалните тъкани (NTCP) (94,95). 

Първият модел - „критичен елемент“, коментира ув-
реждането на достатъчно малък обем от даден орган, 
който води до нарушаване на неговта функция (96). 
Широко използван и днес е моделът на Lyman J. 1985 г. 
(97) за описване на популациония отговор при оценка 
на вероятността за усложнения, който би могъл да бъде 
изведен на базата на някои експериментални наблюде-
ния. Stavrev P., еt al. 2005 г. (98) демонстрира разликата 
между популационния отговор и идивидуалния отго-
вор - вероятността за лъчев пулмонит при облъчване 
белите дробове на мишки. Индивидуалният отговор е 
много по-стръмен от популационния и може да се счи-
та за стъпаловидна функция на дозата, т. е. след пре-
минаване на даден дозов праг индивидът би получил 
усложнение с вероятност близка до единица и усложне-
нието ще се появи в различен интервал от време. Ако 
предположим, че този праг е нормално Гаусово раз-
пределен в популацията ще се получи известния израз 
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където Ф е специална функция, 50  trD D е дозата,
водеща до 50% вероятност за усложнения, 

50 50trD D mD    е разсейването на D50  в попула-
цията, а m е коефициентът на вариация.

Първите параметри за 16 различни здрави органи са 
получени през 1991 г. от данните на Emami B. et al. 1991 
г. (99) и Burman C, et al. 1991 г. (100). Първоначално 
Lyman J. et al. 1989 г. (101) и Kutcher G., et al. 1991 г. (102) 
въвеждат алгоритми за редуциране на хистограмата 
доза-обем до една доза D, с която е облъчен целия обем 
при планиране на триизмерно лъчелечение и това об-
лъчване се приема за еквивалентно на хетерогенното. 
Малко по-късно Niemierko A. 1999 г. (103) въвежда по-
нятието еквивалентна Equivalent Uniform Dose доза и 
математическата величина - обобщено средно.

Hendry J. § Н. Th ames през 1986 г. (104) и Withers H., J. 
Taylor, B. Maciejewski 1988 г. (105) налагат идеята, че при 
облъчване с йонизиращи лъчения тъканите и органите 
се държат така, сякаш са съставени от определен брой 
функционални подединици (FSU). Предполага се, че 
за да бъде деактивирана дадена FSU, всички клетки в 
нея трябва да бъдат унищожени, като организация на 
функционалните подединици в органa, определя отго-
вора на облъчване. Базирайки се на тези идеи се дефи-
нират два типа организация на органите:
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„Критичен елемент или серия“ (Critical element или 
Serial), в който функционалните подединици са по-
следователно свързани, така че деактивацията на една 
FSU е достатъчна за да се нарушат функциите на орга-
на и „Критичен обем или паралел“ (Critical volume или 
Parallel), при който трябва да се деактивира определен, 
мимимален брой FSU, без значение на разположението 
им в органа, за да се достигне до органна дисфункция.

Тези идеи намират математически израз през 1993 г. в 
работите на Jackson A. еt al. (80) и Niemierko A. § M. 
Goitein (106), които дават примери за отговора при об-
лъчване на тъкани с различна организация: При серий-
но, последователно свързване – „критичен елемент“, 
унищожаването на една FSU води до прекратяване 
функцията на целия орган (М=1), като пример е посо-
чено увреждането на гръбначен стълб; При паралелно 
свързване или „критичен обем“, органът преустановя-
ва функциите си ако унищожените FSUs са над дадено 
прагово ниво (1<М<N). Така при получени значител-
ни дози в части от бъбреците или черния дроб, това 
не би довело до особенни последици във функцията 
на целия орган. При туморите ефектът се отчита при 
унищожаване на всички клоногени клетки (M=N).

Ранни и късни лъчеви реакции 

Хирургичното и ситемното противотуморно лечение 
по-често са свързани с проява на остра токсичност в 
хода или непосредствено след лечението, докато огра-
ничаващ фактор в лъчелечението е вероятността за 
късни и необратими увреждания. Ранните реакции 
се проявяват на определен етап от лъчелечението и са 
временни изменения на клетъчните системи (тъкани-
те), които зависят от скоростта на обновяването им. 
Реакциите търпят еволюционно развитие в хода на лъ-
челечебния курс, градират по интензитет, а след при-
ключването му постепенно отзвучават за 10-20 дни. 

Етиология на увреждане на тъканите от йонизиращи 
лъчения - ранни и късни ефекти, които настъпват 
в облъчените нормални тъкани са резултат от пря-
ко или косвено настъпила клетъчна смърт, казано в 
най-общия смисъл. Това е опростено твърдение пред-
вид сложния и динамичен процес на клетъчна сигна-
лизация, индуцирана от облъчването генна експресия, 
множество режими на клетъчна смърт и компенса-
торeн пролиферативeн отговор. Цитокините и рас-
тежните фактори, лъчево индуцирани протеини, кои-
то се отделят от облъчените тъкани, стимулират други 
клетки, които задействат допълнителен биологичен 
отговор на йонизиращите лъчения. Въпреки че се про-
извеждат локално, в рамките на облъчвания обем/ми-
кросреда и повлияват поведението на клетките в съ-
щата тъкан, някои цитокини навлизат в кръвообраще-
нието и стимулират клетки в извън облъчваната среда 
на отдалечени места. Например, радиационно-инду-
цируемите цитокини интерлевкин-1 (IL-1) и факторът 
на туморна некроза (TNF), освободен от левкоцитите 
и туморни клетки, променят растежа на хематопо-
етичните стволови клетки, стимулират растежа на 
съдовите ендотелни клетки и индуцират отлагане на 
колаген (107). Същите тези молекули заедно с ICAM-1 
(вътреклетъчни адхезионни молекули) променят съ-
довата пропускливост и участват в острия възпали-
телен отговор, често наблюдаван в облъчените тъкани 
и водят до оток. Облъчването на белите дробове води 

до експресия на TNF, няколко интерлевкини, на тран-
сформиращият растежен фактор -β (TGF-β), както и 
на растежният фактор на фибробластите (bFGF), кои-
то са в основата на предизвиквания остър лъчев пнев-
монит или късна лъчева фиброза. Тези протеини заед-
но с тромбоцититния растежен фактор (PDGF) имат 
и позитивен ефект за преодоляване на острия лъчев 
отговор, който е свързан с предизвикване на аберан-
тен растеж в ендотела на кръвоносните съдове чрез 
стимулиране на възстановителната пролиферация на 
съдовия ендотел (108). 

Настъпилите промени повлияват функционирането и 
на други клетки, тъкани, орагани и системи чрез пре-
нос на свободни радикали или остатъчни клетъчни 
продукти. Настъпват смущения в цялостната хомеос-
таза на организма, отговорни за общата токсичност 
на лъчевия отговор на организма.

В противовес на ранните лъчеви реакции, които са 
свързани с увреждания на целостта на епителната 
повърхност и мукозата, късните ефекти са свързани 
с трайни промени в ендотела на съдовете. Ранните 
ефекти по-често са остро възпалителни, а късните са 
проява на хронично възпаление, водещо до смущение 
в инервацията и предаване на нервните импулси, раз-
язвяване на мукозата, образуват се незаздравяващи 
рани, които могат да достигнат до меките тъкани и 
костите, облитерацията на анатомични лумени в тъ-
каните и съдовете довежда до формиране на фистулни 
ходове. Съдовите промени са в основата на късния ло-
кален лъчев отговор и на лъчевите невъзвратими ус-
ложнения. В кръвоносните съдове се наблюдава хипе-
ремия, увеличена съдова пропускливост, увреда на ен-
дотела, хиалинизация и тромбоза. Тапициращият ен-
дотел на малките съдове се замества от съединителна 
тъкан, съдовете се стесняват и облитерират (109,110). 

Най-често късните увреждания зависят от дозата 
на дневната фракция, като в клинични условия съще-
ствено за толеранса на здравите тъкани е общото 
състояние на болния, наличието на съпътстващи за-
болявания, прилагането на протувотуморно лечение и 
най-вече зависи от облъчвания обем тъкани. 

Оценяване на остри и късни реакции 

От началото на историята на лъчелечението е очевид-
но, че има разлики в ефектите при отделните нормал-
ни тъкани. Въпреки че някои късни ефекти са очаква-
ни, макар и често непрогнозирани от ранни реакции, 
едва през последните години има повече информация 
за бавното и прогресивно усилване на тежестта на 
късните увреди. Патофизиологичните механизми на 
острите реакции и късните уереждания са по-добре 
разбирани днес, но взаимодействия на други модално-
сти с лъчелечението, изискват непрекъснато просле-
дяване, за да се разпознаят и смекчат последствията.

Разпознаването и степенуването на токсичността, 
причинена от лечението на рака е важен аспект в лъче-
лечението и крайна точка в клиничните проучвания. 
Преди 1985 г. в литературата се срещат различни непо-
следователни описания за лъчева токсичност. Подобен 
проблем съществува и в литературата по отношение 
на токсичността от химиотерапия. През 1982 г. На-
ционалният раков институт (NCI) на САЩ създава 
Общите критерии за токсичност (Common Toxicity 
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Criteria - CTC) за ефекти, свързани с прилагането на 
химиотерапия, а Radiation Th erapy Oncology Group 
(RTOG) разработва Критерии за оценка на острата 
радиационна заболяемост (Acute Radiation Morbidity 
Scoring Criteria). Отделни критерии са разработени от 
RTOG 1995 г. (111) и за късните ефекти на лъчелече-
нието (Late Morbidity Scoring Criteria).

Въпреки публикуването на RTOG/EORTC критериите и 
тяхното практическо приложение, в литературата се за-
белязва тенденция за невъзможност за сравнение меж-
ду отделните проучвания именно поради липса на „общ 
език за токсичност“ според Rubin P. et al. 1995 г. (112). 

С напредване на използването на Общите критерии за 
токсичност (Common Toxicity Criteria) през 1998 г. се 
полагат усилия да се създаде единна система, обеди-
няваща острата токсичност при системно лечение, 
лъчелечение и хирургичния метод. Така възниква CTC 
v. 2.0 - Общи критерии за токсичност втора версия, 
включващи 240 отделни странични реакции, органи-
зирани в 24 различни органи или физиологични сис-
теми. Тежестта продължава да се оценява в пет сте-
пени (113). 

CTC v. 2.0 замества Критериите за оценка на острата 
радиационна заболеваемост (Acute Radiation Morbidity 
Scoring Criteria) на RTOG. Едно от предимствата на 
ревизираното издание на CTC по отношение на ЛЛ е 
възможността да се оцени острата токсичност, нев-
ключена или недобре дефинирана в предходната RTOG 
система. Това включва оценка в промяна в теглото, 
анорексия, гадене, гастрит / язви, промени в чернод-
робната функция, миалгия, промени в обонянието и 
вкуса, умора, сърбеж, целулит, и оток. Освен това се 
добавя използването на отделни критерии, описващи 
специфични клинични събития (напр. CTC „гадене“, 
“повръщане”, “диария”, “загуба на тегло”, “коремна 
болка”),които преди това са били включени в комби-
нирано описание на „орган“ или „регион“ (напр. RTOG 
“горен ГИТ”), а това предоставя по-подробна инфор-
мация за тълкуване и докладване на токсичността. 

По отношение на късните реакции от лъчелечението 
продължават да се използва Системата за оценка на 
SOMA / LENT, която е оценена от различни институ-
ции и се е утвърдила като по-изчерпателна в сравне-

ние с Late Morbidity Scoring Criteria на RTOG.

Все пак при сравнение на SOMA / LENT спрямо RTOG 
и CTC системите се наблюдава несъответствие на 
терминологията, налагащо създаване на една обща 
система за ранни и късни реакции. Поради това през 
2003 г. NCI полага усилия за създаване на единна плат-
форма за класифициране, включваща хирургична 
токсичност, късни ефекти и педиатрични критерии 
- Common Terminology Criteria for Adverse Events version 
3.0 [CTCAE v3.0]. Целта на преименуването е разгра-
ничаване от термина токсичност, което предполага 
причинно-следствена връзка.

Няколко нови принципа са въведени в новата система: 
Критериите за късни ефекти и остри ефекти са обе-
динени в една единна система и се прилагат без пред-
варително определено времево обозначение; Новата 
система е мултимодална и обединява всички видове 
лечение - когато е възможно, критериите за оценка 
не трябва да са специфични за модалността, тъй като 
често нежеланите събития не са специфични или са 
резултат от различни лечения; Продължителността 
(или хроничността) на нежеланите събития трябва 
да се определя чрез последователни серийни оценки, 
чиито интервал е определен във всеки отделен прото-
кол на проследяване; Неочакваните сериозни и живо-
тозастрашаващи (3-4 ст.) последици от хирургичното 
лечение са тези, които трябва да се докладват задъл-
жително; Целта е да се предостави „речник за степену-
ване“, който да помогне за разпознаване и класиране 
на тежестта на ефектите. 

Самите критерии не могат сами да определят прием-
лив профил на токсичност. Понастоящем няма стан-
дарти за това какво представлява висок, нисък или 
приемлив профил на токсичност. Няма насоки за това 
кога определено ниво на риск/профил на токсичност 
за даден режим става „неприемлив“. Оценяването на 
терапевтичното съотношение е преценка, която зави-
си от клиничното проучване или пациента и от участ-
ващите изследователи или лекари. По подобен начин 
сравнението на профилите на токсичност между раз-
личните методи на лечение трябва да се извършва с 
изключително внимание, предвид хетерогенността на 
пациентите (114).

Табл.2. Еволюция на системите за оценка на страничните ефекти от онкотерапията версия (1979-2003). 

Система Брой критерии Брой органни системи Модалност Фаза

WHO (1979) 28 9 ХТ Ранни

CTC (1983) 18 13 ХТ Ранни

RTOG/EORTC - ранни (1984) 14 13 ЛЛ ранни Ранни

RTOG/EORTC - късни (1984) 16 13 ЛЛ късни Късни

LENT (1995) 152 22 ЛЛ късни Късни

CTC v 2.0 (1998) 260 22 Всички* Ранни

CTCAE v.3.0 (2003) 570 Всички Всички Ранни и късни

Постепенно регулаторните органи при провеждане на клинични проучвания налагат използването на Медицин-
ски речник за регулаторни дейности (Medical Dictionary for Regulatory Activities - MedDRA). Терминологията в него 
обаче не съответства на тази в CTCAE v3.0. Поради тази причина започва промяна в дизайна на критериите. 
Нежеланите събития са групирани в 26 SOC (Система - Орган - Клас), отговарящи на 26 раздела в MedDRA (115). 
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През ноември 2017 г. е издадена 5 версия на CTCAE. 
Добавена е терминология, способстваща за оценка на 
имунологични нежелани ефекти, свързани с имуноте-
рапията като метод, навлязъл след публикуването на 
предходната версия. Други термини пък са премахна-
ти (например прехипертензия). Новата версия отно-
во обобщава промените в науката и цели постигане 
на яснота в използването на критериите. Тази версия 
съдържа 837 термини съгласно Медицински речник за 
регулаторни дейности (MedDRA). Запазени са 26-те 
Система Орган - Клас категории (116).

Изследователският персонал е този, който докладва 
всички тези категории от нежелани ефекти, но емпи-
ричните доказателства показват, че клиницистите чес-
то подценяват честотата и тежестта на симптомите в 
сравнение с преките доклади на пациентите и тези до-
клади на пациенти отразяват по-добре здравословно-
то състояние в сравнение с докладите на лекар. Нещо 
повече, директното докладване на пациента подобря-
ва характеристиката на изходните симптоми, налични 
при влизане в проучване и повечето пациенти са гото-
ви и са склонни самостоятелно да докладват собстве-
ните си симптоматични нежелани ефекти, дори и при 
тези в краен стадий на заболяването и увредено общо 
състояние (117). 

Поради тази причина е създадена система, която да 
взема предвид гледната точка на пациента за нежела-
ни събития - Резултати, отчетени от пациентите 
(Patient Reported Outcome - PRO. PRO версия на Нацио-
налния раков институт (NCI) CTCAE (PRO-CTCAE) 
е разработена и утвърдена, но все още не се използва 
широко. Систематичен преглед на доклади, сравня-

ващи оценките на CTCAE и PRO-CTCAE, установява 
умерено съвпадение между двете системи, с големи 
разлики в много от проучванията (115,118,119). 

Здравите тъкани и органи при различни пациенти, по-
казват различна индивидуална лъчечувствителност, 
която е основен фактор за развитието на лъчеви ре-
акции. Разработването на метод за оценката ú, спосо-
бен да предсказва степента на уврежданията на нор-
малните тъкани е обект на проучвания от дълго време, 
с ограничен успех. Търсят се предсказващи методи и 
маркери за развитието на лъчева резистентност, което 
би позволило индивидуализирано увеличаване на те-
рапевтичния интервал на ЛЛ за всеки отделен пациент 
(120,121,122). 

Нецелевите ефекти (NTE), като предизвикани стра-
нични ефекти или геномна нестабилност са известни 
от много години, но значението им за ЛЛ или нукле-
арната медицина и рентгенологията далеч не е ясно. 
Основни по проблема са съобщенията за реакцията 
на нормалните и туморните тъкани, извън полето на 
облъчване. Механизмите и последствия от отгово-
ри на NTE за рентгенологията и ядрената медицина, 
произтичат от доминирането на NTE в нискодозова-
та област на кривата доза-ефект, както и IMRT, IMPT 
за възникване на лъчевоиндуцирани карциноми и др. 
промени в организма (123). 

В клиничната практика, използването н радиобиоло-
гичните знания за разширяване на лъчетерапевтичния 
интервал чрез модулирането на туморния отговор и 
предпазване от остри и късни лъчеви реакции следва 
зависимостите, посочени на Фиг. 13.

 

Фиг. 13. Туморен контрол и локална токсичност при фракционирано лъчелечение – радиобиологични механизми.

Основните механизми за разширяване на лъчетерапевтичния интервал в клиничната практика на лъчелечението 
включват: Фракциониране на дозата; Оптимизиране на клиничните мишененни обеми; Намаляване на дозата 
в критичните органи и транзитните тъкани чрез използване на съвременни технологии; Сенсибилизация на 
тумора с противотуморни лекарства и използване на Радиопротектори на здравите тъкани, които намират 
разяснение в следващите глави. 
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18. ПЕРКУТАННО 
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И 
БРАХИТЕРАПИЯ
В. ПЪРВАНОВА, 
И. МИХАЙЛОВА, Н. ГЕШЕВА, 
Д. ГЕОРГИЕВ, Д. КАЦАРОВ, 
Б. ГЕНОВА, С. ЛАЛОВА

Основните задачи на лъчелечението са свързани със 
създаване на оптимални здравни условия за провежда-
не на ефективно и безопасно лъчелечение, прилагано 
във всички възрастови групи и всички онкологични 
заболявания, накои доброкачествени тумори и други 
заболявания при липса на индивидуални противопо-
казания. Идеалното желание на всеки лъчетерапевт и 
медицински физик е да постигне реализиране на ле-
чебната доза в пълен обем, без да се облъчат околните 
структури. Такова дозово разпределение е невъзмож-
но, но стремежът от началото на клиничното прило-
жение на йонизиращите лъчения до сега е да се при-
ближаваме към тази цел със съвременни технологии, 
методи, радиобиологична оптимизация, съчетаване с 
оперативните методи и противотуморно лекарствено 
лечение.

Основните два метода, възникнали едновременно в 
зората на лъчелечението- перкутанно лъчелечение 
(ПЛЛ) и брахитерапията (БрТ) целят, самостоятелно 
или съчетано да осигурят висок локален туморен 
контрол при реализране на радикална програма или 
циторедукция с бързо отнемане на симптомите, за-
страшаващи живота на болния при изпълнение на 

палиативна програма. При значителна част от болни-
те в групи с висок риск, лъчелечение заедно с другите 
онкологични методи води до повишаване и на общата 
преживяемост при запазване добро качество на живот 
и пренебрежими увреждания, индуцирани от метода.

Видове лъчелечение спрямо хирургичния метод

Съвременното лъчелечение заема все по-активно мяс-
то в комбинираните локални подходи в сремежа към 
прилагане на органозапазващо лечение. По-съвърше-
ното стадиране на тумора дава възвожност за отделя-
не на групи болни с нисък и умерен риск за локални 
рецидиви и извършването на ограничена, но онколо-
гично издържана (консервативна) хирургия, което ос-
тави далеч в миналото извършването на мутилиращи 
операции. Това дава възможност за запазване на орга-
на и функцията му чрез допълване на локалното лече-
ние с облъчване при сравнима преживяемост и добри 
козметични резултати. 

Предоперативно лъчелечение - цели девитализиране 
на туморните клетки, намаляване обема на тумора, 
създаване възможност за сфинктерозапазващи опера-
ции с принос и към общата преживяемост. При локал-
но-авансиралите тумори предоперативното едновре-
менно лъче-химиолечение или самостоятелно, в срав-
нение със следоперативното предизвиква по-ниска ло-
кална токсичност и риск от късни лъчеви увреждания. 

Интраоперативно лъчелечение - специална техника, 
при която се облъчва вътрешен орган, тумор или ту-
морно ложе, в хода на хирургичното лечение. Непо-
средствено след отстраняване на лезията се аплицира 
висока еднократна доза, като част от лечебен протокол 
за унищожаване на добре оксигенираните туморни 
клетки или подпомогне последващите лечебни методи 
- перкутанно лъчелечение и химиотерапия за повиша-
ване на локалния контрол. 

Следоперативно лъчелечение - широко прилагано, при 
около 40% от оперираните болни със солидни тумори 
поради подозирано субклинично разпространение и 
риск за локални рецидиви, така и при доброкачест-
вени тумори след нерадикално оперативно лечение и 
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склонност за рецидиви. При болни с позитивни резек-
ционни линии повишава туморния контрол, като все 
по-често към перкутанното лъчелечение се добавя и 
брахитерапия. 

Дефинитивно лъчелечение - самостоятелен локален 
онкологичен метод, което осъществява лoкален кон-
трол и излекуване в зависимост от стадия на болестта, 
главно при тумори в областта на главата и шията, ма-
точната шийка, вулва, пикочен мехур, простата, кожа, 
анус, пенис и все по-често при ректален карцином. 

Дефинитивното лъчелечение може да се приложи като 
самостоятелно перкутанно, самостоятелна (дефини-
тивна) брахитерапия или съчетано лъчелечение - пер-
кутанно и брахитерапия или интраоперативно, прило-
жени в различен последователен ред в зависимост от 
локализацията и стадия на болестта. 

Спрямо системното противотуморно лечение, лъ-
челечението се прилагат най-често в последователен 
ред – комбинирано. При болни с висок риск за локални 
рецидиви и далечно метастазиране, лекарстевеното 
лечение може да се прилага симултантно с перкутан-
но лъчелечение и рядко с брахитерапия - едновременно 
лъче-химиолечение.

Класическо лъчелечение

Според F. Khan и J. Gibbons. 2018 г. (1) класическото 
лъчелечение включва така наречено шаблонното лъ-
челечениe, предимно дълбока рентгенова терапия, из-
местена през 40-те години от телегаматерапия и бра-
хитерапия с ниска мощност на дозата и ръчно нато-
варване на радиоактивните източници. В последствие 
се осъществява преход към планиране по анатомични 
репери в двуизмерен план с използване на скопични 
образи и графии от рентгенови симулатори и предста-
вителни за обема КТ срезове, облъчване на циклични и 
линейни ускорители и усъвършенствано планиране в 
брахитерапията. В перкутанното лъчелечение се при-
лагат специализирани техники на полу- и целотелесно 
облъчване, фигурни полета при болестта на Ходжкин, 
радиохирургия на ускорители и протонна терапия с 
тубоси и телегаматерапевтични уредби – гаманож. 
Широко се използва метаболитна терапия за целите на 
обезболяване при костна метастатична болест, тире-
отоксикоза и злокачествени тумори на щитовидната 
жлеза, сега в домена на нуклеарната медицина. 

Съвременно лъчелечение

Прилагането на съвременно лъчелечение стартира 
през 80-те години, когато се премина от двуизмерно 
към триизмерно (обемно) планиране (3D). Компютър 

контролираното лъчелечение стана възможно при 
скениране на областите, подлежащи на облъчване 
чрез компютърна томография (КТ), която постепен-
но замени рентгеновите симулатори (2). Качествената 
визуализация повиши точността при очертаване на 
клиничните мишенни обеми, критични органи и из-
пълнението на самото облъчване. 

Фиг. 1. Преход от двуизмерно към триизмерно, съвре-
менно планиране и облъчване.

Благодарение на съвместимостта на компютърните 
числа и електронната плътност на тъканите и автома-
тиката на изчисляване на дозиметричния план във ви-
сокотехнологични планиращи системи, стана възмож-
но създаване на индивидуален лечебен план за всеки 
пациент и прилагане на конформно лъчелечение. 
Прецизността при очертаване на обемите и осигури-
телните зони, следващи максимално точно контура на 
туморния обем (конформност), общо оценено намали 
с 20 до 40% при някои локализации излишното облъч-
ване на здравите органи и тъкани Фиг. 1. 

Това създаде възможност при ниска токсичност без 
прекъсване да се реализират предписаните лечебни 
дози и намали риска за късни лъчеви увреждания (3). 
Като апаратурна специалност, всяко съвременно лъче-
терапевтично отделение или клиника би трябвало пе-
риодично да обновява програма минимум и максимум 
за окомплектоване с различни уредби за лъчелечение 
(Фиг. 2.), за да се приложат най-подходящите или 
съчетаят техники за постигане оптимално разпределе-
ние на предписаната доза с минимално облъчване на 
околните здрави структури. Спецификата на инфра-
структурата на клиниките/отделенията по лъчелече-
ние е в зависимост от осъществяваната диагностична 
и лечебна дейност с видове високо-технологична ди-
агностична, терапевтична и дозиметрична апаратура, 
специфични условия и устройства, техники/методи и 
лечебни схеми при необходими нива на компетент-
ност на персонала. 
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Фиг. 2. Апаратурно оборудване на клиника/отделение по лъчелечение.

За нуждите на лечебното планиране в перкутанното 
лъчелечение и брахитерапия се използват следните 
спомагателни (помощни) диагностични уредби и об-
разни техники.

До средата на 70-те години на миналия век основната 
образна техника за определяне на туморния процес и 
анатомията на пациента е рентгеновата графия и ско-
пичното изобразяване. Обемът, който трябва да се 
облъчи обикновено се определя от спрегнати графии 
или скопии, подкрепени от анатомични и онкологич-
ни знания на лекаря за оценка на разпространението 
на болестта. Нормалната анатомия също се определя 
от рентгенографии, които показват основно костна 
тъкан, в общия случай недостатъчно контрастно. Изо-
браженията често се допълвани от публикувани атла-
си с нормална анатомия, мащабирани, за да съвпадат 
с външния контур на пациента, измерен с помощта
 на оловна тел.

Нова епоха в развитието на лъчелечението е използ-
ването на рентгеновия симулатор, на който позицио-
нирането на пациента, отговаря на позиционирането 
на терапевтичната уредба. Рентгеновите симулатори и 
терапевтичните уредби са разработени така, че паци-
ентната маса и основните геометрични характеристи-
ки на уредбите да са идентични.

Качествената промяна в лъчелечението настъпи с 
възможността за клинично използване на компю-
търния томограф (КТ) и триизмерната информа-
ция за анатомията на пациента с висока разделител-
на способност ≤1 mm. Компютърната томография 
(КТ) е основният метод за изобразяване, позволя-

ващ прецизно локлизиране и триизмерно очертава-
не на мишенните обеми и критичните органи (КО), 
база за дозиметрично планиране - изчисляване на 
дозното разпределение в тялото на пациента. Освен 
като базисен, КT метод при планиране на лъчелече-
нието, има своите предимства при определяне обе-
ми на увеличени лимфни възли или тумори, в бли-
зост до костни структури, когато се препоръчва и 
венозно контрастиране. 

Магнитно резонансната томография (МРТ) е допълни-
телен метод с нейонизиращо лъчение за визуализация на 
туморите на ЦНС, тумори на гръбначния стълб, при ин 
ситу карцином или наложен имплант при карцином на 
гърдата, на маточната шийка, на простатната жлеза, на 
ануса и ректума, саркоми, малки по размери, но метаста-
тични лимфни възли, чернодробни лезии и др.

Позитрон емисионната томография с 18F-fl uorodeo-
cyglucose е широко приложима за по-добро визуализи-
ране на белодробни тумори, тумори в областа на гла-
вата и шията, малигнен меланом, лимфоми, овариални 
тумори и др., основно при предполагаемо далечно ме-
тастазиране, туморна персистенция или рецидив.

Рентгеновият симулатор в последните години се из-
ползва за локализиране на туморния обем и околните 
здрави тъкани и органи главно в брахитерапията. 

Терапевтични уредби за прилагане на класическо и съ-
временно перкутанно лъчелечение

Основните компоненти на уредбата за рентгентерапия са: 
рентгенова тръба, подово или таванно монтирана носеща 
система, генератор за високо напрежение, охлаждаща сис-
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тема, тубоси и пулт за управление. Уредбите работещи в 
диапазона от 50 до 120 kVp са за повърхностна, а от 120 
до 300 кVp за дълбока рентгенова терапия. Могат да бъдат 
самостоятелни или комбинирани (Фиг. 3)

Фиг. 3. Уредба за повърхностна и/или дълбока (ортоволт-
на)   рентгенова терапия.

Телегаматерапевтичната уредба (ТГТ) за конвенционално 
перкутанно лъчелечение съдържа закрит радиоактивен 
източник, монтиран в лъчезащитен кожух и механизъм 
извеждащ източника в работно положение и разположе-
ни в радиационна глава, снабдена с колимираща система; 
рамо на уредбата (gantry), осигуряваща възможност за 
изоцентрична ротация на източника; пациентна маса и 
пулт за управление (Фиг. 4). Най-използван за този вид 
уредби е радионуклид 60Co поради монохраматичното ви-
сокоенергийно гама лъчение (E☐average 1,25 MeV) и високата 
му специфична активност.

Фиг. 4. Конвенционална телегаматерапeвтична 
уредба (60Со ТГТ

Най-често в клиничната практика на перкутанното 
лъчелечение се използват ускорителите на заредени 
частици. Няколко типа ускорители от създадените за 
базови изследвания в ядрената физика са намерили 
приложение в лъчелечението Бетатронът е цикли-
чен ускорител на електрони и до скоро играеше вана 
роля във перкутанното лъчелечение. По настоящем 
поради ниския дебит (близо 1 Gy/min) те не се из-
ползват. В циклотрона се ускоряват йони по спирална 
траектория. В лъчелечението те се използват за полу-
чаване на протонни и неутронни снопове. В момента 
основно приложение на тези ускорители е в нуклеар-
ната медицина за добив на радиоизотопи за целите на 
позитрон-емисионната томография. 

Най-широко приложение в лъчелечението намират 
медицинските линейни ускорители Фиг. 5. В тях по 
линейна траектория в специална вакуумна структура 
(ускоряващ вълновод) чрез прилагането на мощно ми-
кровълново (RF) поле, се ускоряват електрони в диа-
пазона от 4 до 21 MeV. Два основни типа са в клинична 
употреба – едномодални, осигуряващи само спирачно 
ренгеново лъчение, фотонни снопове в обхвата 4-6 
MV и мултимодални с две енергии (обикновенно 6 и 
18 MV) и електронни снопове с няколко енергии (6, 9, 
12, 15, 15, 18 и 21 MeV).Основните компоненти на ли-
нейния ускорител са: инжекционна система, генератор 
на микровълни, ускоряваща секция (вълновод), сис-
тема извеждаща лъчевия сноп, колимираща и мони-
торна система. Медицинската уредба съдържа пулт за 
управление и пациентна маса. Монтажът на уредбата 
е винаги изоцентричен. Модерните машини са снабде-
ни с многолистен колиматор (MLC), динамичен клин 
и електронно устройство за портално изобразяване 
(EPID) – позволяващи напълно индивидуално и ком-
формно формиране на лъчевите полета. 

Фиг. 5. Конвенционален линеен ускорител

Броят и многобразието на специализираните тера-
певтични уредби (Фиг. 6.) в перкутанното лъчелечение 
главоломно нараства. Линейни ускорители, снабдени с 
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набор от кръгли тубоси или с микро многолистен колиматор, осигуряващи лъчеви полета с малък диаметър. 
Уредба за хеликална томотерапия – хибрид от КТ и линеен ускорител, хибридна уредба между линеен уско-
рител и МРТ, роботизиран ускорител за радиохирургия – кибер нож (CyberKnife) e малък линеен ускорител 
(6MV спирачно лъчение), монтиран на рамото на робот с шест степени на свобода на движението и снабден 
с кръгли тубоси с малък диаметър. Телегаматерапевтична уредба за интакраниална радиохирургия –- Гама 
нож (Gamma Knife), съдържаща 201 радиоактивни източника 60Co. Тези източници осигуряват 201 лъчеви 
снопа насочени във един фокус.

Фиг. 6. Специализирани уредби за перкутанно лъчелечение (томотерапия, кибернож, гаманож.

Започна нова ера в лъчелечението с прилагане на следните основни техники на стандартно перкутанно конфор-
мно ЛЛ (3DCRT), модулирано по интензитет ЛЛ (IMRT), обемно модулирано ротационно ЛЛ (VMAT), образ-
но-асистирано ЛЛ (IGRT). Съвременните ускорители предлагат възможност за провеждане на стереотактично 
аблативно лъчелечение – СТАЛЛ (SАRT) със своите подвидове: SRS - стереотактична радиохирургия на глава 
(интракраниална радиохирургия), SBRT/SRT - стереотактично ЛЛ на тялото, стереотактична радиотерапия (екс-
тракраниална радиохирургия). Радиохирургичните методи са с пренебрежима токсичност и възможност за бър-
зо интегриране с другите лъчелечебни и онкологични методи (разгледани подробно в следващата глава). 

Алгоритъм за предписване, планиране, провеждане и проследяване на лъчелечението

Етапите при осъществяване на диагностично лечебния алгоритъм в лъчелечението включват: клинико-биоло-
гично, анатомо-топографско, дозиметрично планиране, верификация, облъчване (провеждане на лъчелечебните 
процедури - сеанси), наблюдение и проследяване на лечението, което се осъществява от високо специализиран 
екип на квалифициран медицински и немедицински персонал във всеки етап от дейността Всички описани дей-
ности са свързани с осигуряване на точност, повторяемост и безопасност на лъчелечението при реализиране на 
лечебната доза.

Фиг. 7  Последоваелни стъпки в изпълнение етапите на лъчелечебния процес.
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Клинико-биологично планиране на лъчелечението се 
осъществява от лъчетерапевт при решение от много-
профилна комисия с участие на специалисти по образ-
на диагностика, хистопатолог, онкохирург, клиничен 
онколог, нуклеарен медик. След поставяне на диагно-
зата и стадиране се определя целта на лъчелечението 
– радикална или палиативна, последователността на 
основните онкологични методи, вида лъчелечение или 
съчетаването им, съобразно стадия на болестта и об-
щоприетите стандарти за поведение. При необходи-
мост се назначават допълнителни рестадиращи мето-
ди или изследвания, които да осигурят високи лечебни 
резултати при добро качество на живот и пренебре-
жими увреждания, индуцирани от лечението. Общо 
оценено изборът на лечение зависи и от характерис-
тиките на пациента (възраст, BMI, коморбидност), 
нежелани лекарствени реакции, предпочитания на 
пациента, както и от адекватните условията в лечеб-
ното заведение, като осигуряването на мултимодален 
подход е от решаващо значение.

Анатомо-топографско планиране се осъществява от 
лекар и лаборант. Процесът включва снемане на доста-
тъчен брой образи на КТ при специфично позициони-
ране и имобилизация на болния, удобни и повторяеми 
при изпълнение на всяко облъчване на терапевтична-
та уредба. Образите се транслират към анатомичния 
модул на планиращата система, където се извършва 
очертаване на мишенния (таргетен) обем/и и кри-
тичните органи (КО). За повишаваане на точността, 
по показния се сливат образите от КТ с тези от МРТ 
или ПЕТ/КТ. Очертават се мишенните обеми (Фиг. 7.) 
от лекар и критични органи от лекар/или рентгенов 
лаборант, определя се общата и дневна лечебна доза, 
фракционирането, допустимите дози в КО, прилагане-
то на защитни устройства, апаратура, вид техника и 
др. параметри на облъчването. Отбелязва се необходи-
мостта при определена доза да се извърши изследване 
за установяване ефекта от лечението, което може да 
промени плана на лечение (препланиране или използ-
ване на друг лъчетерапевтичен метод, доза и др.) 

В лъчетерапевтичния процес за лекаря локализиране-
то и очертаването на туморния обем е основен. При 
решаването на тази сложна задача той трябва да из-
ползва всички знания за анатомичната област, да бъде 

максимално информиран за образно-диагностичните 
изследвания, стадия на заболяването, биологията и 
характерното разпространение на тумора извън ми-
кроскопски определените граници, възрастта, съпът-
стващите заболявания, фамилната обремененост, за 
очакваните лечебни резултати и др. характеристики 
на тумора и пациента.

В последните години с напредъка в областта на моле-
кулярната биология и очертаването на по-ясна про-
гноза и избор на правилно лечебно поведение освен 
стадия, опредлен по ТNМ, към класификацията на 
туморите от 2018 г. (4) за всяка локализация са пу-
ликувани и „прогостични фактори“. В табличен вид 
факторите са представени като основни, допълнител-
ни и нови в развитие, свързани с тумора, пациента 
и възможностите на лечебното заведение за осигуря-
ване на качествено лечение и опит на персонала. Те 
биха подпомогнали при всеки болен, да бъде индиви-
дуално оценен риска за локални рецидиви и включе-
ни допълнително обеми за свръхдозиране или групи 
лимфни възли. Дори при група болни с карцинома на 
маточното тяло – те са решаващи за избор на лечебно 
поведение между наблюдение, облъчване с БрТ и пер-
кутанно ЛЛ или само едно от двете. 

Withers H., J. Taylor, B. Maciejewski 1988 г. (5) обоб-
щават, че при очертаване на голям обем тъкани, ли-
митиращ фактор за реализиране на лъчелечението са 
толерантните дози, докато големият туморен обем 
изисква реализирането на по-висока лечебна доза. 
Разрешаването на тази дилема има две възможнос-
ти, неаргументирана предпазливост и субдозиране с 
по-висок риск за рецидиви или излишно презастра-
ховане и увеличаване вероятността за трайни увреж-
дания при постигнат туморен контрол. 

За оптимално решениение ни подпомага доклада 
на ICRU 50 през 1993 г. (6), в който се прави разли-
ка между големия тумор и видовете субклинично 
разпространение в околните тъкани. Хипотезите за 
минимален шанс от присъствие на туморни клетки 
в свързващите тумора и лимфни възли съдове, е ос-
нование за определяне на отделни КМО за първич-
ния тумор, за групите лимфни възли и обемите за 
свръхдозиране Фиг. (8). 

Фиг. 8. Два типа субклинично заболяване и различен размер на лечебната доза в тях - ICRU 50 
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Прецизното лечение на туморите с йонизиращи лъ-
чения зависи основно от възможността да се „вижда“, 
изобразяват тумора и критичните органи, съобразе-
но с тяхното анатомично разположение и функцио-
нална информация. Образите от контурираната ана-
томична част от тялото на пациента и тези на тумора 
и неговото вероятно разпространение, както и при-
лежащите здрави органи и тъкани (КО) се насочват 
за създаване на индивидуален дозиметричен план в 
дозиметричния модул на планиращата ситема от ме-
дицинските физици и дозиметристи (специализира-
ни в тази област рентгенови лаборанти). 

Дефиниране на обемите за предписване, регистрира-

не и докладване на лъчелечението

Международната комисия за радиационни единици и 
измервания (ICRU) разработи, стандартизира и съз-
даде номенклатура за описание на обемите за лъчеле-
чение. Основната цел на изображенията е всъщност 
да се изведат и контурират тези обеми. Идеите са 
представени за първи път в ICRU 50, 1993 г. (6), изя-
снени и усъвършенствани в следващи доклади ICRU 
62, 1999 г. (7),  ICRU 78, 2007 г. (8) и ICRU 83, 2010 г. 
(9). На Табл. 1. и Табл. 2 Фиг. 9.1. са представени ви-
довете и описание на мишенните обеми за тумора и 
критичните органи, последвано от схематичното им 
представяне на Фиг. 9. 1 и Фиг 9. 2. 

Табл. 1. Мишенни обеми на тумора – видове, дефиниране.

Gross Tumor 
Volume (GTV)

Туморен Обем (ТО) е макроскопски установимият по разпространение и място 
злокачествен процес. Той се състои от първичния тумор, доказани метастатични 
лимфни или далечни метастази, които може да са в пространствено раздалечени 
обеми.

Clinical Target 
Volume (CTV)

Клиничен Мишенен Обем (КМО) е тъканен обем, който съдържа установения 
макроскопски туморен обем (ТО) и/или субклинична, клинично суспектна, но 
недоказано малигнено разпространение или структура, които трябва да бъдат 
облъчени. Определянето на границите на КМО, до голяма степен, зависи от 
клиничния опит и познанията на онкологичния екип.

Internal Target 
Volume (ITV)

Вътрешeн Мишенен Обем (ВМО) е КМО плюс вътрешна осигурителна зона, 
която трябва да компенсира физиологичните движения и промени в мястото, 
големината и формата на анатомичните структури по време на лъчелечението, 
включени в КМО (включва всички дихателни, сърдечни и др.физиологични 
движения).

Planning Target 
Volume (PTV)

Планиран Мишенен Обем (ПМО) е ВМО плюс апликационна осигурителна зона, 
която трябва да компенсира неопределеностите в позиционирането на пациента и 
възпроизводимостта на лъчевите снопове и/или техники.

Табл. 2. Обеми за критичните органи (КО) – видове, дефиниране.

Organ At Risk (OAR)

Критичен Орган (КО) е всеки орган или част от нормална (здрава) тъкан 
в околностите на планирания мишенен обем, която със своята повишена 
лъчечуствителност  и разположение може значимо да влияе върху 
дозиметричното планиране или стойността на предписаната доза.

Planning Risk Volume 
(PRV)

Планиран обем на критичен орган (ПОКО) е обема включващ критичния 
орган плюс вътрешна осигурителна зона, която трябва да компенсира 
физиологичните движения и промени в място, големина и форма на 
критичния орган и плюс  апликационна осигурителна зона, която трябва 
да компенсира неопределеността в позиционирането на пациента и 
възпроизводимостта на лъчевите снопове и/или техники.
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Фиг. 9.1. Туморни мишенни обеми и 9.2. Критични органи – видове, схематично представяне.

Дозиметричното планиране 

Качеството на дозиметричното планиране е пряко зависимо от анатомотопографското планиране. То е оптими-
зационна задача, при която трябва да се подберат най-подходящ вид лъчеви снопове или апликатори (за брахи-
терапия), с подходящо качество (енергия), форма чрез използване на защити, блокове, многолистен колиматор, 
клиновидни филтри и др. и оптимални тегла. Планът се конфигурира така, че да се осигури оптимална възмож-
ност за облъчване на болестното огнище с предписаната лечебна доза, без това да доведе до увреждане на окол-
ните здрави тъкани и органи, каквато е целта на лъчелечението. Дозиметричното планиране до началото на 80-те 
години на миналия век следва развитието както на образните техники така и на инструментите, с които могат 
да се измерят характеристиките на лъчевия сноп или разпределението на дозата около радиоактивен източник. 
Още през 1936 г. British Journal of Radiology публикува таблици с процентни дълбоки дози за уредба с 226Ra (10). 

Фиг. 10. Процентни дълоки дози за фотонни спопове
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С материалите на Mayneord V. и L. Lamerton 1941 г. (11) и на F. W. Spiers 1943 г. (12), става става възможно 
измерването в самите центрове на процентните дълбоки дози, както и профилите на лъчевите на лъчевите 
полета – Фиг.10.

От табличното дозиметрично планиране за единичен лъчев сноп, което се използва и сега за рентгеновите 
терапевтични уредби, се преминава към многополево двуизмерно дозиметрично планиране (2D) чрез супер-
позиране на изодозни карти на единични лъчеви снопове в трансверзална равнина (Фиг. 11.) (13). Дизайнът 
на полетата е такъв, че туморът трябва да е винаги в платото на съответните лъчеви полета. 

Развитието на компютърните технологии през 70–те години доведе до създаването на първите планиращи 
системи, както за перкутанно лъчелечение, така и за брахитерапия, които са базирани на емпирични и ана-
литични методи.

Фиг. 11. Двуизмерно дозиметрично планиране (2D) – дизайн на полета.

През 1969 г. в България е създадена първа изчислителна програма LOCODOSA за пресмятане на дозата от прос-
транствено разположени източници (Фиг. 12) и през 1972 г. - MULBEAM за планиране при перкутанно лъчеле-
чение (Фиг. 13.) 

Фиг. 12. Програма за пресмятане на дозата от пространствено разположени източници в брахитерапията, 1969 г.

През 1974 г. у нас е разработена  програма за пресмятане на дозата при имплантирани в тялото на пациента, 
огънати радиоактивни телове от 182Tl - TELDOSA. Първата комерсиална планираща система – NPS (Nucletron 
planning system), съдържаща модули както за брахитерапия с 192Ir с висока мощност на дозата, така и за перкутан-
но лъчелечение е закупена през 1991г.
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Фиг. 13. Програма за планиране при перкутанно лъчелечение, 1972 г.

Изложената по горе концепция и определения, опис-
ващи туморния обем (Табл. 1 и Табл. 2) и критичните 
органи, при тяхното контуриране и използване, са ед-
накво приложими за всички модалности, независимо 
дали ще се използват фотонни, електрони или прото-
ни лъчеви снопове. Дефинирането и контурирането 
на обемите не зависят от лъчението и използваната 
методика за облъчване, което позволява да се  комби-
нират модалности или да се сравняват проспекивно 
или ретроспективно при анализ на лечебните планове 
за повече от една модалност (7, 8, 9, 14). За описание 
на туморните обеми и критичните органи в тялото на 
пациента се въвежда пациентна координатна система 
(ПКС), с ос „У“, следваща посоката крака –глава, с ос 
„Z“ в посока гръб-корем и ос „Х“ – анатомична посока 
“лява ръка”. Началото на ПКС трябва да съвпада с ана-
томична референтна точка, ясно дефинирана за всеки 
отделен пациент.

При лъчелечението обемите и дозата се определят с 
различна цел и последователност: предписване на ле-
чението; регистриране (записване) на облъчването; 
докладване и анализ на облъчването. Във връзка с из-
ложеното, Международната комисия за радиационни 
диници  в публикация 50 въвежда понятието ICRU 
референтна точка (6). Референтната точка служи за 
синхронизиране и уеднаквяване предписването, реги-
стрирането и докладването на дозата в туморния обем 
между различните центрове за лъчелечение. ICRU 
референтна точка се намира в туморния обем и/или 
в планирания мишенен обем и се определя така че: до-
зата в тази точка да бъде клинично представителна 
за дозата в ПМО (PTV); точката да се определя лесно 
и недвусмислено анатомично; да е възможно дозата в 
тази точка да се определя прецизно (не може да е в об-
ласт с голям дозен градиент).

Триизмерната информация, относно разпростране-
нието на туморния процес и всички анатомични струк-
тури в пациента, наложиха и по-строги и обективни 
критерии относно дозата, получена в критичните ор-
гани и тъкани и създадоха възможност за количестве-

но интерпретиране на корелацията между доза и обем 
с клиничните резултати. В резултат на обобщения на 
многобройни проучвания,  работна група от водещи 
специалисти в областта на лъчелечението и радиоби-
ологията представи в поредица публикации количест-
вен анализ на вероятността за увреждане на здравите 
орани и тъкани (QANTEC - Quantitative Analyses of 
Normal Tissue Eff ects in the Clinic) като функция на по-
гълнатата доза в определен обем (15). Информацията е 
представена заедно с описание на най-често използва-
ните модели за увреждания на здравите органи и тъка-
ни (NTCP). Въпреки, че тази информация е общопри-
ета и се прилага във всеки лъчетерапевтичен център, 
следва да се тълкува много внимателно от всеки кли-
ницист, съобразено индивидуално за всеки болен.

Структура на съвременните планиращи системи

Усъвършенстването на образните техники, наличието 
на триизмерна информация за анатомията на пациен-
та и развитието на изчислителната техника, доведоха 
до създаването на съвременни планиращи системи. 
Структурата на планиращата система съдържа ком-
пютър, входни и изходни устройства и софтуер. Вход-
ните данни за всяка планираща система са: характе-
ристики на терапевтичната уредба, включващи гео-
метрична конфигурация на рамото, главата на уред-
бата и на пациентната маса; възможните режими в 
които може да работи уредбата (вид лъчение, енергия 
(качество) на лъчението, мощност на дозата (дебит); 
описание на наличните аксесоари за модифициране на 
лъчевия сноп.

Физичните и дозиметрични характеристики на гене-
рираните лъчеви снопове, включват измереното раз-
пределение на дозата, както по посока (процентна 
дълбока доза), така и в равнини, перпендикулярни 
(профили на лъчево поле) на разпространение на лъ-
чевия сноп.

Информацията за пациента, съдържа административ-
ни данни, цялостна и предствителна клинична и об-
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разно-диагностична информация за болния, позволяваща определяне на туморния обем, критичните органи 
и адекватно назначаване на лъчелечението. Образната информация, съдържа задължително базово компю-
тър томографско изследване, извършено със съответните имобилизационни устройства в позиция, в която 
пациентът ще се облъчва (основни входни данни за планиращата система, геометрични и метрични данни за 
пациентната координатна система, както и информация за плътността на органите и тъканите). 

Основните софтуерни модула, които съдържа съвременната планираща система са както следва:

Модул за анатомотопографско планиране и предписване на дозата, в който върху базовото образно КТ из-
следване се определя (контурира) максимално еднозначно местоположението на туморния обем и критич-
ните органи, при използване на цялата клинична информация и чрез прецизното наслагване на образи от 
различни образни методи Фиг. 14. 

Фиг. 14. Наслагване на образи от КТ и МРТ за планиране на лъчелечението

Модул за конфигуриране на лъчевите снопове, в който 
се изгражда схемата за облъчване, независимо от из-
ползваната техника и модалност за лечение.

Фиг. 15. BEV от предно поле на 6 MeV електронен 
сноп.

В този модул се  подбират лъчевите снопове, вида 
им, тяхната енергия, модификатори на лъчевия сноп 
(блокове или конфигурация на многолистния коли-
матор, болуси, клинове и пр.), определя се конфигу-
рацията на лъчевите полета и техните тегла. Определя 
се връзката между пациентната координатна система 
и координатната система на терапевтичната уредба. 

Основно средство, което се използва  е „поглед от из-
точника на лъчение към мишенния обем (тумора) – 
BEV (Beam Eyes View). Целта е туморът да е винаги 

в рамките на съответното лъчево поле, представено 
на Фиг. 15. 

Изчислителен модул, съдържа софтуера посредством 
който се изчислява погълнатата доза в човешкото тяло, 
при създадената в горния модул конфигурация. При 
изчисленията трябва да се отчетат  всякакви сложни 
ефекти, които трябва окозват влияние на по-точно 
изчисляване на дозата като неправилен контур на па-
циента и съответно наклонени входни повърхности на 
лъчевите полета, наличие на тъканни нехомогенности 
(не водоеквивалентни структури като бял дроб), за-
губа на електронно равновесие при някои обстоятел-
ства (например, когато лъча преминава през въздушна 
кухина), електронно замърсяване от главата на тера-
певтичната уредба и пр. Описанието на алгоритмите 
за изчисляване на дозата е твърде голяма тема, като 
тук е достатъчно да се спомене  че са разработени три 
основни типа – алгоритми базирани на модел с отчи-
тане на латералния транспорт на вторични електрони 
(тип А) ; алгоритми базирани на модел със отчитане 
на латералния транспорт на вторични електрони (тип 
В) и Монте Карло алгоритми при които дозата се из-
числява стохастично, като в основата на метода лежи 
генератор на случайни числа. 

Модул за оценка на дозиметричния план съдържа 
средства с които обективно се прецени дали плана e 
оптимален за конкретния пациент. Подхода за оценка 
се основава на комбинация от три възможности.
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Първата възможност е да се разгледа подробно изодозното разпределение в много трансверзални срезове, като 
визуално се прецени както покритието на планирания мишенен обем така и получената доза във всеки критичен 
орган Фиг. 16.

Фиг. 16. Преценка за покритието на ПЛМ дозите в КО

Втора незаменима възможност за оценка е анализа на хистограмите доза-обем (DVH – dose volume histogram) 
както за планирания мишенен обем така и за критичните       органи. Хистограмата доза-обем (DVH) е обобще-
ното честотно разпределение на дозата в даден, предварително определен (контуриран) обем (volume of interest, 
VOI) и  изобразява 3D изодозното разпределение в 2D графика (16). Два са вариантите да се представи това 
разпределение–диференциален и комулативен. Диференциална e базовата форма на всяка хистограма при коя-
то дадения обем се разделя на малки суб-обеми (воксели) във всеки от които дозата е определена и не варира 
значително (дозен диапазон). Графиката на доза-обем хистограмата показва каква част от обема (колко воксела)  
получава доза всеки дозен диапазон, обикновенно през стъпка от 1 Gy (Фиг. 17) 

Фиг. 17. Дозно разпределение в малки, подобеми и диференциална хистограма за честотата (обем) на разпреде-
ление на дозата.
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Комулативната DVH показва обощения обем, сумата от воксели, който получава дадена доза като минимум 
(зададеният дозен диапазон и всички останали диапазони с по-висока доза) (Фиг. 18).

Фиг. 18. Диференциална, Интегриране и Комулативна доза-обем хистограма (DVH)

Третата възможност (кумулативна DVH), която дава количествена оценка на плана, представена в табличен вид 
или т.н дозна статистика. Във този модул могат да се оценяват два и повече плана за конкретния пациент, вклю-
чително и такива за които са използвани различен вид лъчение, например план с фотони и такъв с протони. Тъй 
като планиращата система е сърцето на лъчелечебния процес, тя задължително съдържа модул за архивиране и 
защита на всички данни влезли в нея и конфигурацията на софтуера. Изходните данни от планиращата система са:

План за лъчелечение на пациента на хартиен носител, който съдържа цялата информация за облъчването, 
включваща схемата на облъчване, резултантното дозиметрично разпределение, хистограмите доза-обем, време-
то за облъчване, метричната връзка между пациентната координатна система и тази на терапевтичната уредба;

План за лъчелечение на пациента, който електронно се прехвърля към терапевтичната уредба посредством ве-
рификационна система. Освен необходимата за облъчване на пациента информация се прехвърлят и образи, 
необходими за прецизното позициониране на пациента.

Триизмерно (3D) конформно лъчелечение

Основа на триизмерното конформно лъчелечение (3DCRT) е съответствието (конформност) на изодозното 
разпределение с 3D обема на мишената (тумора). Това е  оптимизационна задача, която зависи от опита на пла-
ниращия. Целта при планиране е туморът да е винаги в платото на всяко лъчево поле, което се моделира по 2D 
формата на мишената (Фиг. 19.)

Фиг. 19. Моделиране на платото на лъчевото поле от 2D към 3D форма – конформност. 



328

Конформността се увеличава, с увеличаване броя на 
лъчевите полета (Фиг. 20), като минималният им брой  
зависи от размера и формата на планирания обем, по-
зицията на мишената и критичните органи в близост, 
както и от предписаната доза. 

Дозата се предписва за ICRU референтна точка, с до-
пълнителни изисквания за хомогенност на лечебната 
доза в ПМО и допустима доза в КО. Изодозното раз-
пределение за планирания мишенен обем трябва да е 
такова, че 95% от обема да получи 95% от предписана-
та доза. Регистрирането и докладването на погълнатат 
доза е за точката, в която се предписва.

Модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT)

Основния принцип на модулираното по интензи-
тет лъчелечение (IMRT Intensity Modulation Radiation 
Th erapy) e интензивността на лъчевия сноп да се про-

меня в рамките на лъчевото поле и по този начин лъ-
чевия сноп се моделира и по посока на разпростра-
нението му. Това може да се постигне по два начина: 
1). чрез дефрагментирането на лъчевия сноп на краен 
брой малки снопа с различна форма и 2). чрез движение 
на листовете на многолистния колиматор по време 
на облъчване. По този начин пациентът получава не-
хомогенно облъчване за да получи накрая хомогенно в 
триизмерния туморен обем и оптимално ниска доза в 
околните тъкани. Разновидност на 2). е обемно моду-
лираното ротационно лъчелечение (VMAT-Volumetric 
modulated arc therapy), при което увеличаването на 
конформността на облъчване се постига, не само 
чрез броя на полетата (Фиг. 20.), но и облъчването се 
извършва чрез ротация на рамото на уредбата (арка) 
и движение на листовете на колиматора по време 
на ротацията. 

Фиг. 20. Увеличаване броя на лъчевите полета за постигане на по-висока конформност.

Предписването на дозата се oсновава на желаната хистограма доза–обем (DVH), както за туморния обем, така 
и за критичните органи (9). За дозиметричното планиране е необходим отделен модул на планиращата система, 
съдържащ оптимизационен алгоритъм, който предшества изчислителния модул. Най-често се използва опти-
мизация по метода на най-малките квадрати. Елементарен вариант на оптимизационната задача е представена 
на Фиг. 21. 

Съставя се целева функция, в която всяка цел има различен приоритет (тегло) и итеративно се търси нейния 
минимум. Критерии за спиране работата на оптимизационния алгоритъм е презададена стойност на целевата 
функция, като е най-добре стойността на целевата функция да се следи графично при итерациите.

Фиг. 21. Оптимизационен алгоритъм – задача.
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Докладването на дозата е основано на кумулативните 
хистограми доза-обем. За планирания мишенен обем 
се докладват дозата в точката на нормиране (ICRU 
точка) и покритието на планирания мишенен обем 
– средната доза (D mean), или дозата в 50% от ПМО 
(D50%), дозата в 98% от обем (D98%) и дозата в 2% от 
обема (D2%) - (Фиг. 22).За по пълно описание на покри-
тието на ПМО, следва да  се определя индекс на кон-

формност (Conformity Index) -  и индекс 

на хомогенност (Hhomogeneity Index) 

Докладване на дозата за критични органи, в общия 
случай, е максималната доза (Dmax), и дозата в пред-
ставителен обем (DV%), като представителния обем за-
виси от съответния орган.

Фиг. 22. Докладване на дозата при IMRT

Контрол за изпълнението на плана за лъчелечение 

Основните цели на този контрол е: максимално съвпа-
дане на планирания с действителния третиран обем и 
точното получаване на дозата в него. След като е одо-
брен плана за лъчелечение на пациента, първата зада-
ча е да се транслира пациентната координатна система 
до апаратната координатна система. Полетата се симу-
лират. При облъчване на пациента, с определена чес-
тота се правят верификационни портални снимки по-
средством ниско чуствителни филми или посредством 
устройство за портално изобразяване (ако уредбата е 
снабдена с такова). Снимките се правят, за да се прове-
рят границите на полетата и дали те адекватно обхва-
щат туморния обем.

За проверка на изпълнението на дозиметричния план 
е желателно да се прави и “in vivo” дозиметрия чрез ка-
либрирани термолуминесценти или полупроводнико-
ви дозиметри. Чрез тях може да се измери входящата, 
изходящата и дозата в достъпните анатомични кухини 
на пациента и да се изчисли реално получената в ту-
морния обем и в критичните органи доза. 

Съвремнният контрол на погълнатата доза при облъч-
ване на пациента се осъществява чрез различни образ-
ни техники “под лъча” или чрез “in vivo” дозиметрия 
(използване на подходящо калибрирани дозиметри за 
измерване дозата, получена върху или в достъпните 
анатомични кухини на пациента).

Протонна терапия

Разпределението на дозата от моноенергиен протонен 
лъч и т.н. пик на Бряг е много тесен и не би могъл да 
покрие тумора нито в дълбочина нито в ширина. За 
целите на лъчелечението, областта с висока доза тряб-
ва да е доста по-широка, отколкото това може да оси-
гури единичния тесен протонен сноп. 

Разширеният пик на Бряг (Spread-Out Bragg Peak 
(SOBP) е уширената област по посока на разпростра-
нение на лъчевия сноп (лъчевите снопове), в която до-
зата е постоянна (Фиг. 23). 

Фиг. 23. Разширен пик на Бряг

Тази област на постоянна доза се образува от оптимал-
но подреждане на множество процентно дълбоки дози 
(криви на Бряг) на моноенергийни протонни снопове 
с различна енергия. Разширяването и моделирането на 
пика на Бряг може да се осъществи по два начина: 1). 
чрез разсейващ компенсатор  - пасивно разсейване и 2). 
скениращ тесен сноп (pencil beam scanning) (Фиг. 24.).

Въпреки, че в момента се използва 1). съвременните 
комерсиални уредби за протонна терапия използват и 
2). скениращ тесен сноп.

Фиг. 24. Моделиране пика на Бряг – a) пасивен компен-
сатор и фиксирана модулация, б) скениращ тесен сноп 
(Рencil Вeam Scanning).
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Скениращият тесен сноп има следните предимства: 
изодозното розпределение може да се моделира (из-
рисува) така, че да задоволи напълно изискванията 
на планиращия; протоните се прилагат по-ефективно 
при използване на компенсатори, 50% от тях не стигат 
до облъчвния обем; Намалява се приноса на вторич-
ните неутрони и най-важното – позволява модулира-
но по интензитет лъчелечение с протони или извест-
но като модулирана по интензитет протонна терапия 
(Intensity Modulated Proton Th erapy - IMPT) (16, 9). 

Относителната биологична ефективност (RBE) на 
протоните по отношение на фотоните е значител-
но по-голяма и този факт поставя два въпроса: „Коя 
е най-добрата оценка за относителната биологична 
ефективност (RBE), която трябва да се използва при 
изчисляване на дозата?“ и „Как трябва да се предписва, 
записва и докладва дозата?“. Съгласно ICRU 78, 2007 г. 
(8) всяка доза от протони трябва да се специфицира 
като RBE претеглена, погълната доза в единица Gy. С 
този факт е съобразено и дозиметричното планиране.

Както е описано при протонната терапия се използват 
основно две техники за моделиране на лъчевия сноп
и съответно за облъчване и с това е съобразено дози-
метричното планиране. Планиращият софтуер трябва 
да може да симулира всички техники за облъчване, 
достъпни за потребителя. Планирането винаги е „об-
ратно“ като алгоритъмът е оптимизационен и  целта 
е  на основата на желаната доза и покритие на плани-
рания мишенен обем, както и допустимата доза в кри-
тичните органи да се направят такива настройки на 
лъчевия сноп и дизайна на реалния или виртуалния 
компенсатор, които да осигурят желаната триизмерна 
форма на разпределението на дозата, както латерално, 
така и в дълбочина (максимален обхват). 

Предписването на дозата се основава на желаната хис-
тограма доза-обем, така както е описано за модулира-
но по интензитет лъчелечение. Напълно аналогично е 
и докладването на дозата, основано на претеглените 
кумулативни хистограми доза-обем.

През последните пет години лъчелечението с протони 
не e в сферата на експеримента, а вече е рутинен ме-
тод в онкологичната практика. Като иновативна тех-
нология за лечение на онкологични заболявания на 
територията на Европа през 2015 г. функционират 21 
протонни центъра, като техният брой се предвижда да 
нарасне до 44 през 2020 г. Протоните са положително 

заредени частици, които отдават по-голямата част от 
енергията си на дадена дълбочина със значимо по-
ниска доза проксимално и дистално от облъчвания 
обем, в сравнение с класическото фотонно лъчение, 
което редуцира нежеланото облъчване на тъканите из-
вън тази област. Това е основно предимство на протон-
ната терапия при облъчване на тумори, разположени в 
близост до една или повече критични структури (17)

Фиг. 25. Уредба за протонна терапия и разпределение 
на дозата

Протоните се ускоряват до терапевтични енергии ва-
риращи от 70 до 250 MeV, обикновено с циклотрон 
или синхротрон, транспортират се до процедурното 
помещение, където влизат в лечебната глава, монти-
рана на въртящ се портал. Основните преимуществата 
на протонната терапия пред стандартното лъчелече-
ние на линеен  ускорител се дължат на физическите им 
характеристики: висока ефективност, поради високо 
линейно предаване на енергията и независимост от 
кислородния ефект; понижен риск от радиационно 
увреждане на здравите тъкани около тумора постига-
не, в сравнение с фотонното лечение, реалициране на 
високи лечебни дози и поставвяне на пълен туморен 
контрол; ниска локална и на погълнатата доза при об-
лъчване с фотони и с протони.
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Фиг.26. Разпределение на погълнатата доза при облъчване с фотони и с протони.

Протонната терапия става все по-достъпна и се из-
ползва най-често в детската онкология, при тумори 
на ЦНС, вътреочни злокачествени заболявания, гръб-
начния стълб, саркоми и др. Показанията се разши-
ряват в области, където фотонното лъчение не може 
да постигне желания резултат без да се превишат до-
пустимите дози в критичните органи. Проучванията 
са главно в областта на туморите на главата и шията, 
белия, черния дроб, панкреаса и хранопровода, както 
и при дефинитивно лъчелечение на урогениталните 
тумори. 

Най-висок консенсус за прилагане на протонна тера-
пия пред фотонно лъчелечение засега е постигнат в 
областта на детската онкология (18, 19). Докладване-
то за 70-80% преживяемост, в сравнение с 30% през 
60-те години, даде тласък за намиране на решения за 
повишаване на качеството, като протонната терапия е 
едно от тях. Физичните и биологични свойства на про-
тоните, които осигуряват благоприятно разпределе-
ние на дозата, води до по-добри терапевтични резул-
тати, което поддържа клиничния интерес за тяхното 
предимство пред фотонната терапия при неракови 
заболявания и постигната преживяемост, прогресия 
на болестта, безопасността по отношение на късни 
лъчеви увреждания и индуцирани карциноми в непо-
средствена близост до облъчвания обем. Необратими, 
дългосрочни странични ефекти на конвенционално-
то лъчелечение с фотони при ракови заболявания на 
деца са добре документирани и включват нарушения 
на растежа, неврокогнитивна токсичност, последващо 

развитие на бъбречна, ендокринна и гонадна дисфунк-
ция. Вторични злокачествени заболявания е друг мно-
го сериозен нежелан ефект и докладвани случаи на 
параменингеални рабдомиосарми от групата на мно-
гопрофилната болница в Масачузетс (MGH) при срав-
няване на IMRT техника с фотонно лъчение и тази с 
протони (20, 21). При използване на протони дозата за 
околните нормални тъкани може да бъде значително 
ограничена.

Особено предимство има метода при повторно облъч-
ване, където реализирането на лечебната доза се огра-
ничава от превишаване на поносимата доза на облъче-
ните преди това нормални тъкани. Правилно зададе-
ните показания за протонна терапия са свързани със 
задълбочено разбиране на специалистите за ползите и 
последиците (22). 

Общото е мнение, че е необходимо да се проведат дос-
татъчно представителни рандомизирани проучвания 
и събират резултатите на многоинституционални ре-
гистри, за да се покаже недвусмислено предимството 
на протоните при всяка от посочените локализации с 
дългосрочно над 10 г. проследяване. Текущите изслед-
вания имат за цел намаляване на несигурността в изо-
браженията, прилагането на адаптивна радиотерапия, 
по-нататъшно проучване на биологичните свойства на 
протоните и развитието на нови методи за изчислява-
не и оптимизиране на дозата. Протонната терапия ще 
бъде все по-често прилагана за повечето видове рак 
в близко бъдеще.
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Интраоперативно лъчелечение (IORT/IOERT - ИОЛЛ)

Интраоперативното лъчелечение (ИОЛЛ) е техника, 
при която се осъществява облъчване с единични висо-
ки дози (10-20Gy) за областта на макроскопски видим 
тумор или туморно ложе по време на оперативната на-
меса при максимално предпазване от увреждания на 
подлежащите здрави тъкани и органи (23).

Предимството на метода е възможността за най-точно 
и обективно определяне на тумора или неговото ложе 
(кухина). Основната цел на интраоперативното лъче-
лечение е да унищожи подозираната микроскопска 
персистенция на тумора, непосредствено след види-
мото пълно отсраняване (Ro) или макроскопска пер-
ситенция при невъзможност за постигане на радикал-
ност (R1-2). Постигането на локален контрол е резултат 
от прилагане на висока, еднократна биолигно еквива-
лентна доза йонизиращото лъчение върху добре окси-
генирани туморни клетки (23). 

ИОЛЛ по показания може да бъде самостоятелно при 

болни с нисък риск за локални рецидиви (ранен хор-
монално чуствителен карцином на гърдата и по-рядко 
при простатен карцином след радикална простатек-
томия) или като “boost” (свръхдозиране) съчетано с 
перкутанно лъчелечение, приложено предоперативно 
или следопертивно, съгласно лечебния протокол при 
локално авансирали или рецидивирали тумори (кар-
циноми на ректума, ретроперитонеални саркоми, кар-
циноми на панкреаса, солидни тумори в областта на 
малкия таз) (24). 

Съвременните техники за ИОЛЛ използват интра-
оператвивни ускорители на електрони (6-10 MeV), 
рентген терапевтични уредби за повърхностно рент-
геново лъчение (Intrabeam) или уредби за електронна 
брахитерапия (Xoft ) (40-60 КeV) (25). Предимство при 
разпределение на дозата имат интраоперативните ус-
корители при осигуряване на хомогенно облъчване на 
достатъчна дълбочина за кратко време от порядъка на 
няколко минути Фиг. 27 

Фиг. 27. Интраоперативно облъчване с ускорител на електрони (6-10 Gy, IOERT).

При апаратите за повърхностна рентгентерапия об-
лъчването се осъществява с помощта на постоянни 
сферични апликатори, в няколко размера (1.5 до 5.0 
cm). Предписаната доза обикновено 20Gy се реали-
зира на дълбочина 0.5–1 cm при продължителност 

около 15-20 минути. В зависимост от диаметъра на 
апликатора градиентът на дозата рязко спада в тъка-
ните на дълбочина 1 cm между 5–7 Gy и на 2.3–6.4 cm 
на 1 Gy Фиг. 27. (26).

Фиг. 28. Видове уредби с нискоенергийно рентгеново лъчение (40-60kV – IORT)



При апаратите за интраоперативна електронната бра-
хитерапия се използват индивидуални апликатор, по-
ради което методът е по-скъп. Предимство на индиви-
дуалните апликатори, че са гъвкави апликатои (в ня-
колко размера кръгли и полусферични), които заемат 
максимално плътно кухината на отсранения тумор. 
Уредбата предлага възможност с гинекологични апли-
катори да се провежда интравагинална или интрака-
витарна брахитерапия, както и с плоски апликатори да 
се лекуват кожни тумори или кожни метастази, кое-
то го прави предпочитан в центрове, където липсва 
брахитерапевтична уредба или уредба за перкутанна 
рентгенетерапия. Биологично еквивалентната доза 
(BED) за алфа / бета от 4Gy в линейно-квадратичния 
модел за предписана единична доза от 10 Gy е около 
24Gy при 2 Gy за фракция (27).

Смята се, че RBE на 50 kV източници на електронна 
брахитерапия надвишава биологичната ефективност с 
40–50% спрямо тази на Co60 или Ir192, което налага 
бъдещи сравнителни проучвания. ESTRO 2020 г. (28) 
публикува индикации за приложение на ИОЛЛ все 
по-широко при лечение на нерезектабилни тумори 
във висцералната хирургия (стомашен, панкреасен, 
ректален карцином и саркоми), главно при панкреасен 
карцином и при рецидиви на запазена гърда и др. (29).

Целотелесно и целокостно-мозъчно oблъчване

Някои хематологични заболявания (миеломна болест, 
Ходжкинови и Неходжкинови лимфоми, левкемии и 
др.) в определен етап от лечението им се налага при-
лагане на костно-мозъчна трансплантация. В тези слу-
чаи освен високо-дозови режими химиотерапия, като 
кондициониращ режим преди трансплантацията се 
прилага облъчване на цяло тяло (Total Body Irradiation 
- ТBI) или цял костен мозък (Total Marrow Irradiation 
- TMI) в комбинация с цитостатици. Предимството на 
облъчването пред високо-дозови химиотерапевтични 
режими е осигуряване на еднаква доза в цялото тяло, 
както и в централна нервна система и тестиси, къде-
то стандартната химиотерапия е по-малко ефективна 
(30). Oблъчването позволява поставяне на защитни 
блокове за лъчечувствителни органи, като бели дро-
бове и очни лещи и повишаване на дозата в области, 
където е необходимо.

Целта е да се унищожат останали туморни клетки и да 
се предизвика имуносупресия, като по този начин да 
се предотврати отхвърлянето на костния мозък на до-
нора. Препоръчителните дози за облъчване варират от 
12-15Gy, дадени в 6-12 фракции за 3-4 дни 2 до 3 фрак-

ции дневно (31). И двата вида облъчване TBI и TMI 
могат да бъдат направени, освен на стандартни линей-
ни ускорители с различни техники специфични за все-
ки център и на апарат за хеликална томотерапия (32).

БРАХИТЕРАПИЯ 

Брахитерапията (БрТ) е локализирано, прецизно и ви-
сокотехнологично лъчелечение от близко разстояние, 
при което радиоактивните източници се разполагат 
в близост до тумора (интракавитарна брахитерапия) 
или в тумора (интерстициална брахитерапия). Бра-
хитерапията използва като източник на йонизиращо 
лъчение гама- или бета- лъчение, получено при ра-
диоактивното разпадане на закрити радиоактивни 
източници. Те съдържат радионуклиди, затворени в 
обвивка или са в такова физическо и химическо състо-
яние, което не позволява съприкосновение и взаимо-
действие с околната среда, респ. с тъканите. Открити 
радиоактивни източници се прилагат в метаболит-
ната брахи(терапия), при която погълнатият радио-
нуклид се включва в метаболизма и осъществява си-
стемен контрол, главно при тумори на щитовидната 
жлеза, лечение на неповлияна от други методи тирео-
токсикоза и най-вече при метастатична костна болест 
и др., разгледани като методи на нулеарната медицина. 
Продължава разработването на нови радионуклиди за 
специфични приложения, особено в течни форми.

При директния контакт на радиоактивните източници 
с тумора, се получава висок градиент на дозата, оси-
гуряващ по-висока интегрална доза в самия тумор и 
по-ниска в тялота на пациента, в сравнение с перку-
танното лъчелечение. 

Видове брахитерапия със закрити радиоактивни из-
точници:

Интракавитарна или интралуминална брахитера-
пия: източниците се вкарват в кухините на тялото с 
помощта на апликаторни устройства. Когато радио-
активните източници са в непосредствена близост до 
тумора и се поставят в кухина, брахитерапията бива 
интракавитарна (вътрекухинна), осъществявана със 
стандартизирани или персонализирани апликатори 
или интралуменална, осъществявана с адаптируеми 
катетри към лумена на бронха или трахеята. Лока-
лизициите включват носоглътка, ректална, вагинална 
и маточна кухини (Фиг. 29), хранопровода, трахеалния 
или бронхиален лумен. Интралуменална брахитера-
пия с HDR (ендотрахеална и ендолуменална палиатив-
на брахитерапия) се прилага самостоятелно за дезоб-
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струкция при карциноми на трахеята, бронхите и хранопровода, както и комбинирано след лазерна реканализа-
ция или перкутанно лъчелечение (33, 34).

Фиг.29. Алгоритъм при образно асистирана интракавитарна брахитерапия на маточната шийка.

Интерстициална или вътретъканна брахитерапия: 
източниците се движат в катетри, имплантирани 
предварително в тъканите на мишенния обем (прос-
тата, параметрии, млечна жлеза, рядко анус, уретра).

Повърхностна брахитерапия, когато източниците са 
фиксирани към апликатор или мулаж, който съответ-
ства на повърхността на пациента. Повърхностният 
апликатор позиционира източниците в желаната гео-
метрия и се поставя върху кожата (първични тумори 
и метастази);

Други техники в брахитерапията включват, ултраз-
вуково насочена брахитерапия на простатата с трайни 
импланти - радиоактивни зрънца с ниска мощност на 
дозата (125I - йод или 107Pd - паладий). Прилагат се вре-
менно очни радиоактивни апликатори: β- частици на 

90Sr при първични тумори и птеригиуми на конюнк-
тивата и при увеален меланом чрез оперативен метод 
чрез временно вмъкване на апликатор със 106 Ru, непо-
средствено под тумора. 

Изисквания към закритите радиоактивни източни-
ци са да бъдат с минимални размери спрямо пациен-
та и носещата система; да са огъваеми (адаптируеми 
към анатомията, към тумора); да се осигурява добра 
лъчезащита на персонала и в икономически аспект 
да са относително евтини и не на последно място да 
осигуряват кратък престой на болните в стационара. 
Най-често употребяваният закрит радиоактивен из-
точник е иридий-192 (192Ir), който е тънка огъваема 
тел от сплав на иридий и платина. Голям недостатък 
на тези източници е краткия период на полуразпадане 
на 192Ir (73, 83 дни), което налага честата им смяна, ко-
ето е икономически неефективно. Въпреки голямото 
неудобство на този радионуклид, той е предпочитан 

заради относително голямата специфична активност 
и съответно малките размери на източниците, поради 
което е широко използван в уредбите за брахитерапия 
с дистанционно посленатоварване. 

Системата за автоматично дистанционно послена-
товарване (remote aft erloading) изключва контакта 
на персонала с радиоактивните източници. Лечение-
то се провежда с помощта на уредба, разположена в 
специално помещение, осигуряваща практически пъ-
лна радиационна защита на персонала. Подготовката 
за брахитерапия се извършва без източниците, кои-
то се въвеждат в тялото на пациента дистанционно. 
Изчислението на дозата, разпределението ú, както и 
управлението на терапевтичния процес се извършва 
с помощта на компютър. Уредбите за брахитерапия с 
дистанционно посленатоварване използват радиоак-
тивни източници с 192Ir и рядко 60Со. 

В зависимост от мощността на дозата (РD) брахите-
рапията бива: 1. С ниска РD – LDR,  продължително об-
льчване (няколко дни) в един сеанс при РD  0,4-2 Gy/h. 
Активността на източниците е около 3,7.1010 Bq (1 Ci); 
2. Със средна РD – MDR, фракционирано обльчване, 
при РD 2-12 Gy/h; 3. С висока РD – HDR, фракционира-
но обльчване, при РD повече от 12 Gy/h. Радиоактив-
ните източници имат обща активност около 3,7.1011 Bq 
(10 Ci). Продължителността на лечебните сеанси е от 
няколко до десетки минути, през който период болни-
те не се нуждаят от битово обслужване. Лъчезащитни-
те изисквания към лъчевите помещения на уредбите 
с висока мощност на дозата са както за телегаматера-
певтичните в перкутанното лъчелечение. 4. С пулсира-
ща мощност на дозата (PDR), хиперфракционирано 
облъчване, имитиращо ниска мощност на дозата, за 
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което се използват уредбите за дистанционно после-
натоварване с HDR. 

Системите с висока мощност на дозата (HDR) предо-
ставят възможност за оптимизиране на фракционира-
нето на терапевтичната доза, което дава възможност 
за адекватно разпределение на дозата, индивидуално 
за всеки болен; Системите с висока мощност на дозата 
имат по-голям капацитет; Болните могат да провеждат 
брахитерапията без хоспитализация.

Системата с дистанционно посленатоварване (remote 
aft erloading) се използва при уредбите за брахитерапия 
с HDR, LDR и PDR, като неактивната част на манипу-
лациите са подобни на тази при ръчно посленатовар-
ване, като се използват съвременни локализационни 
скопични уредби за верификация позиционирането 
на източниците или с модерни ехографи, които кон-
тролират правилното въвеждане на нерадиоактивни-

те тръбички, в които ще се движат закритите радиоак-
тивни източници (35, 36).

Докато болният е в условия на анестезия, настъпва 
корекция на мястото на водача и се осъществява ко-
рекция в дозиметричното планиране на съвременни 
планиращи системи. При провеждане HDR брахите-
рапия болните се облъчват в защитни бункери, къ-
дето е разположена уредбата с времетраене няколко 
минути, веднъж, 2 или 3 пъти седмично в амбула-
торни условия. Продължава усъвършенстването на 
схемите за брахитерапия, съобразно мощността на 
дозата, големината на дневната фракция, ритъма на 
облъчване, лъчевите реакции и лечебните резултати 
(37). На Фиг. 30 е представена интегрирана брахите-
рапевтична уредба с дистанционно посленотоварва-
не и прецизно, образно контролирано планиране на 
лечението чрез високотехнологични апарати и пла-
ниращи системи.

Фиг. 30. IBU Digital, интегрирана брахитерапевтична уредба (HDR).

Клинико-биологичното планиране при БрТ включва изисквания към тумора, подлежащ на брахитерапия: Основ-
но изискване е туморният процес да е локално ограничен, достъпен и геометрично определен. Терапевтичният 
обем да е удобен за имплантация с или без оперативна интервенция. Хистопатологично: туморът да бъде със сла-
ба до умерена лъчечувствителност и бавен растеж. Определянето на туморния обем включва клиничен преглед и 
прилагане на подходящо образно изследване спрямо локализацията Табл. 3 (38). 

Табл. 3. Образни методи за определяне на GTV и CTV при различни локализации за брахитерапия, съгласно GEC-ESTRO 
Handbook of Brachytherapy 2nd edition 2019 (38) 

Локализация Метод на 1-ви избор Метод на 2-ри избор
Маточна шийка МРТ КТ, УЗД (ендо)

Простата МРТ УЗД (ендо), КТ
Ендометриум МРТ КТ, УЗД (ендо)

Влагалище УЗД (ендо), МРТ КТ
Хранопровод Ендоскопия, езофагограма КТ, МРТ, УЗД (ендо)

Бронх Ендоскопия,КТ,Рентгенография МРТ
Назофаринкс Ендоскопия, МРТ КТ

Език МРТ КТ
Под на устна кухина МРТ КТ, УЗД
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Букална лигавица МРТ КТ, УЗД
Орофаринкс МРТ, ендоскопия КТ

Устна КТ
Млечна жлеза Мамография, МРТ КТ, УЗД

Пикочен мехур Ендоскопия, МРТ, КТ УЗД
Пенис МРТ УЗД, КТ

Ано-ректум Ендоскопия, МРТ, УЗД (ендо) КТ

Анатомо-топографското планиране включва: опреде-
ляне на туморния обем, след което се определя кли-
ничния мишенен обем с осигурителната зона около 
тумора; избира се техниката; радионуклида, предпи-
сва се лечебната доза и се прави провизорна дозиме-
трия. Концепцията за голям туморен обем (GTV) и 
клиничен мишенен обем (CTV) се използват в брахи-
терапията по същия начин, както при ПЛЛ, тъй като 
тези обеми са общи онкологични понятия, приложи-
ми за всяка техника на лъчелечение. За компенсиране 
на неопределеностите в позиционирането на пациента 
и възпроизводимостта на лъчевите снопове и/или тех-
ники се въвежда планираният мишенен обем (PTV). 
За БрТ преди често се приемаше, че PTV е равнo на 
CTV, тъй като радиоактивният източник е обвързан 
или фиксиран към мишената (39, 40). Последните из-
следвания обаче показват, че съществуват несигурнос-
ти в топографията на мишенния обем и на критичните 
органи, реконструкцията на апликатора, дозиметрич-
ното планиране и при самото облъчване (41, 42). 

Разпределението на дозата при БрТ е различно от това 
при ПЛЛ. Като цяло градиентите на дозата не могат да 
бъдат манипулирани дотолкова, че да се получи хомо-
генно разпределение на дозата в или около CTV. Това 
означава, че дозиметричното планиране не позволява 
цялостно компенсиране на несигурността чрез при-
лагане на осигурителни зони. Все пак неизотропни 
осигурителни зони могат да се добавят в определени 
посоки, когато е възможно да се разшири дозното раз-

пределение с добавяне на позиции на източника извън 
CTV, напр. по хода на иглите или тандема. Обикновено 
неопределеностите при контуриране, реконструкция 
на апликатора и сливане на образи от различни образ-
ни изследвания са най-изразени по хода на катетрите 
и е разумно да се постави осигурителна зона между 
мишенния обем и терапевтичната изодоза в тази посо-
ка. Добавянето на осигурителна зона перпендикуляр-
но на катетрите на апликатора се счита за неправилно, 
тъй като би довело до ескалация на дозата за пациента. 
Възможността да се компенсират всички тези неоп-
ределености пряко зависи от условията на поставяне 
на импланта – напр. ако тандемът при интракавитар-
на БрТ не достига над HR CTV (включващ маточна-
та шийка и екстрацервикалното разпространение по 
време на БрТ) или иглите при интерстициална БТ на 
простатата са в простатната жлеза и не се простират 
извън нея, няма как да се добави осигурителна зона по 
хода на тандема/катетрите.

При перкутанното лъчелечение - А). осигурителната 
зона на PTV (светло сиво) ще доведе до увеличение 
на големината на полето и платото на дозата остава 
непроменено. При интракавитарна БрТ - Б). осигу-
рителна зона латерално и предно-задно ще доведе до 
промяна в дозното разпределение вътре в самия ми-
шенен обем (CTV), с увеличаване на обема и дозата от 
плътната линия към пунктираната във високодозови-
те региони на CTV - Фиг. 31. 

Фиг. 31. А) и Б). Ефект на осигурителната зона върху дозното разпределение при перкутанно лъчелечение и БрТ.

Дозиметрично планиране - основните принципи за 
дозиметрично планиране при перкутанното лъчелече-
ние са в сила и за брахитерапията. Начина за изчисле-
ние обаче е пресмятането на мощността на дозата (екс-

позицията) от закрит точков или линеен източник на 
определено разстояние. И основния начин на плани-
ране в повечето случаи се базира на използването на 
таблици с предварително изчислени дози за стандарт-
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ни източници или източници със стандартни дължи-
ни. Оптимизационната задача тук започва с избора на 
източници и/или апликатори и тяхното подреждане. 
Съществуват протоколи и системи за конфигуриране 
на източниците и пресмятане на дозата в зависимост 
от вида брахитерапия (итракавитарна или итерстици-
ална). С въвеждането на уредбите за брахитерапия с 
автоматично посленатоварване дозиметричното пла-
ниране става изключително посредством планиращи 
системи. При тези уредби положението на източни-
ка е известно във всеки един момент и може да бъде 
преместено на различни места в рамките на имплан-
тирания апликатор, за да се получи желаното разпре-
деление на дозата. Времето на престой (dwell time) на 
едно място (dwell position) определя количеството на 
доставената доза. За пълноценното покритие на це-
лия обем на импланта с един източник могат да се из-
ползват множество катетри. За да се осъществи това, 
е изключително важно правилното реконструиране 
на апликатора/катетрите въз основа на използваните 
2D/3D образи – рентгенография, КТ, МРТ, ехография. 

Международната комисия за радиационни единици и 
измервания (ICRU) дава препоръки за докладване на 
дозата за референтен обем и в определени точки при 
гинекологичните импланти (ICRU 38 и 89), а при ин-
терстициален имплант - средна централна доза и пе-
риферна доза (ICRU 58) (43, 44, 45).

Биологичните ефекти на лъчелечението зависят от 
разпределението на дозата, мишенните обеми, обща-
та доза, размера на дневната фракция (доза), общото 
лечебно време и др. параметри. Тези различни фак-
тори обаче са от различно значение при определяне 
на изхода от проведеното перкутанно лъчелечение 
или брахитерапия. Отличителна особеност в брахи-
терапията е, че дозите в импланта (радиоактивните 
източници) са по-високи от нивата на толерансните 
дози, приемани при перкутанно лъчелечение, но те се 
понасят добре поради по-благоприятното отношение 
обем-ефект (малките обеми толерират много по-висо-
ки дозови нива). Не на последно място различията са 
във факторите време и мощност на дозата, така при 
перкутанното лъчелечение стандартно общата доза се 
прилага в малки, дневни фракции от няколко секунди 
или минути, което позволява значително възстановя-
ване между облъчванията и общото лечебно време е 
продължително в рамките на няколко седмици. За раз-
лика от това, в БрТ дозата се реализира непрекъснато 
и лечебното време е кратко (няколко часа до няколко 
дни). Има обаче разнообразие от схеми, в зависимост 
от вида на използваното оборудване. 

В конвенционалното перкутанно лъчелечение (EBRT), 
мишенният обем е голям и стремежът при дозиме-
тричното планиране е да се покрие целия обема с хо-

могенно разпределена доза. Разлики от -5% до + 7% 
от предписаната доза се считат за приемливи При 
БрТ дозата се предписва по изодоза, обхващаща ма-
лък мишенен обем, като разпределението на дозата 
е много хетерогенно. Тя е минимална на разстояние 
от радиоактивни източници, но е много по-висока в 
непосредствена близост до тях. Поради това средната 
доза, приложена в мишенния обем, винаги е по-висо-
ка от предписаната доза в периферията на импланта. 
Това е важен момент в ежедневната практика, особе-
но при съчетаване с перкутанно облъчване, тъй като 
в терапевтичните документи се съдържа информация 
относно дозата в периферията на импланта, мощност-
та на дозата.

Предимства на брахитерапията пред перкутанно-
то лъчелечение: По-голям градиент на дозата, осигу-
ряващ по-висока интегрална доза в тумора и по-ни-
ска доза в тялото (4-5 пъти по-висока доза в някои 
участъци); Възможност за много точно прецизиране 
и обхващане на обема за брахитерапия; Възможност 
за свръхдозиране в строго определен (дори и малък) 
обем; Щадене на околните здрави тъкани поради 
бързото спадане на дозата (висок градиент) около 
радиоактивните източници; По-добра тъканна по-
носимост заради по-малкия облъчван обем; По-до-
бри козметични резултати; Съкращава се времето за 
лъчелечение; По-голяма вероятност да се облъчват 
туморните клетки в най-лъчечувствителната им фаза 
при протрахирано облъчване с LDR.

Недостатъци на брахитерапията в сравнение с пер-
кутанното лъчелечение: Изискват се хирургични тех-
ники и умения от лъчетерапевта, а също и съответно 
обзаведени манипулационна или оперативен блок и 
т.н. Техническото изпълнение е по-трудоемко и слож-
но. Манипулациите са болезнени, което изисква обща 
или локална анестезия. Не всички туморни локализа-
ции са достъпни и подходящи за брахитерапия.

Прекъсване на лъчелечението и механизми на прео-
доляване

Постигане основната цел на ЛЛ изисква определе-
на продължителност на лечебния курс с определен 
брой фракции и размер на дозата за всяка фракция. 
Пролиферацията на клоногенните туморни клетки се 
осъществява по време на паузата между две облъчва-
ния, поради което прекъсването на ЛЛ по техническа 
или друга причина повишава риска от рицидив на 
болестта (46). 

В зависимост от скоростта на репопулация на тумор-
ните клетки злокачествените заболявания се делят 
в три категории, описани в табл.4 на Медицински 
стандарт „Лъчелечение“ 27.08.2010, Наредба № 6 от 
29 януари 2010 г. (47). 
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Табл. 4. Категории тумори, при които доказателствената медицина препоръчва да не се допуска прекъсване на 
облъчването и удължаването на общото лечебно време при радикалното ЛЛ, което се отразява негативно върху 
лечебните резултати.

Категория тумори (1, 2 и 3) Ниво на доказателствo и поведение

1. Плоскоклетъчни карциноми на глава и шия, кожа, 
бял дроб, маточна шийка, вулва/вагина, хранопро-
вод, анус, медулобластоми (PNET) и други плоско-

клетъчни карциноми с различна от посочената лока-
лизация. 

Не се прекъсва ЛЛ курс и силно се препоръчват меро-
приятия за компенсиране на пропуснатите фракции 

съгласно Табл. 5 (I-II ниво.)

2. Преходноклетъчен карцином на пикочния мехур, 
карцином на млечна жлеза, простатен карцином, 

глиобластом, атипични менингиоми, саркоми.

Не се прекъсва ЛЛ курс и се препоръчват меропри-
ятия за компенсиране на пропуснатите фракции, 

съгласно Табл. 5 (III ниво).

3. Доброкачествени тумори, палиативно ЛЛ при 
всички видове тумори и лъчелечение при възпали-

телни / дегенеративни заболявания.

Не се препоръчват мероприятия за компенсиране на 
пропуснати фракции. Няма данни, че прекъсването 

на палиативното ЛЛ има негативен резултат. 

Отбелязана е степента на доказателственост и степен 
на препоръка за предприемане на мерки за компен-
сиране на пропуснати фракции. В първата категория 
са включени тумори, за които е характерна бърза ре-
популация на туморните клетки, поради което пре-
късването на лъчелечението, в най-голяма степен 
повлиява лечебните резултати. За тази група същест-
вуват редица рандомизирани проучвания, които сил-
но препоръчват да не се прекъсва ЛЛ за повече от 1-2 
дни и се предвиждат мероприятия за компенсиране на 
пропуснатите фракции (48). Към тази група се отнасят  
плоскоклетъчните карциноми на глава и шия, маточ-
на шийка, вулва, вагина, бял дроб и др. Изработен е 
математически модел, който показва, че прекъсването 
на ЛЛ с един ден при тези тумори намалява локалния 
контрол с 1-1,4% на ден (49). За голяма част от тумори-
те в тази група е характерно провеждането на едновре-
менна лъчехимиотерапия, поради което се дават на-
соки да не се пропускат дните за лекарствено лечение 
при прекъсване на ЛЛ (50). 

За втората категория тумори е характерна по-ниска 
пролиферативна активност на туморните клетки. Към 
нея се включват карциномите на млечната и простат-
ната жлеза, преходноклетъчния карцином на пикоч-
ния мехур, саркомите и др. Множество проучвания са 
с противоречиви и несигурни данни по отношение на 

постигнат локален контрол след прекъсване на лъче-
лечението, особено при пикочния мехур. В проучване 
на N. Bese et al. 2005 г. (51) са разгледани 953 болни с 
карцином на млечната жлеза, провели следоператив-
но ЛЛ. При 87% от прекъсването е по непредвидени 
обстоятелства, средно - 13 дни. Резултатите показват, 
че 5 и 10 г. локален контрол при болните с по-дълго 
прекъсване от 1 седмица е съответно 89 и 86%, спрямо 
групата без прекъсване 94% и 90%. Така прекъсване с 
повече от 14-16 дни понижава локалния контрол сред-
но с 14% (от 3% до 25%) с препоръка за компенсиране 
на пропуснатите фракции с цел запазване на лечебни-
те резултати (52). 

Към третата група заболявания се отнасят доброка-
чествените тумори, възпалителните и дегенеративни-
те заболявания, при които може да се прилага лъчеле-
чение, както и палиативното ЛЛ. За тях няма данни, 
че прекъсването на лечението променя лечебния ре-
зултати, поради което не се препоръчва удължаване 
на лъчелечението или компенсиране на пропуснато 
облъчване (53). 

В зависимост към коя категория спада даден тумор и 
продължителността на прекъсване на лъчелечението 
се предприемат редица мерки за компенсация на про-
пуснатите фракции посочени в Табл. 5. 

Табл. 5. Методи за компенсиране удължаването на общото лъчелечебно време.

1. При конфенционално лъчелечение (1,8-2Gy дневно, 5 пъти седмично) се препоръчва:

1.1. Добавяне на допълнителна фракция за седмицата – до 6 фракции седмично, за да се избегне повишаване 
степентта на остра токсичност.

1.2. Прехвърляне на  друга уредба за лъчелечение със същата характеристика.

1.3. Ускоряване на лечебния курс (хиперфракционирано ЛЛ) – две фракции дневно през 6 часа (при тумори, 
близкоразположени до критични органи, интервалът от време се удължава на 8 часа).
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2. Радиобиологична компенсация

2.1. Умерена хипофракционираност (доза >2 Gy до 4 Gy) – повишаване на  дневната доза за фракция на 3,22 Gy 
за не повече от 3 дни в зависимост от дозата в критичните органи. 

2.2. Повишаване на общата огнищна доза съгласно линейно-квадратичния (LQ) модел и приетите допустими 
дози в критичните органи.

3. При хипофракционирано лъчелечение (>4 Gy/фракция) – препоръчва се удължаване на общото лечебното 
време без промяна в дневната доза.

4. При съчетано лъчехимиолечение - в дните, в които се пропуска облъчване се препоръчва да се проведе само 
химиотерапия.

При туморите от първата категория множество ка-
тегорични проучвания препоръчват задължително 
да се проведе допълване на лъчелечението, докато за 
втората и третата група данните са противоречиви. 
При конвенционално лъчелечение (1,8-2Gy на ден, 5 
пъти седмично) пропуснатите фракции се компенси-
рат по няколко механизма: чрез удължаване на общо-
то лечебно време, увеличаване на броя на дневните 
фракции (2 фракции дневно през минимум 6 часа или 
при тумори, разположени близо до критични органи 
се удължава интервалът между фракциите на 8 часа), 
чрез добавяне на фракция през събота и неделя (не 
повече от 6 фракции на седмица, за да не се повиши 
степента на острата токсичност) или прехвърляне 
към друга подобна уредба за лъчелечение. Умерената 
хипофракционираност (увеличаване на дневната доза 
>2Gy до 4Gy) е друг вариант за компенсация на про-
пуснати облъчвания, като се обръща внимание на по-
лучената и приетата допустима доза в критичните ор-
гани. В проучване на M. Machtay 2005 (54) при болни 
с авансирал недребноклетъчен белодробен карцином 
са разгледани 3 групи болни – с химиотерапия, болни, 
при които лъчелечение е приключило без 5 облъчва-
ния и такива, при които е удължено лъчелечението с 
цел компенсация на пропуснатите фракции. Авторите 
установяват, че при болните, при които е удължаване-
то лечебното време се повишава честотата на лъчевите 
усложнения и намалява общата преживяемост с 2% в 
сравнение с другите две групи болни. 

Независимо от използваните математечески модели, 
поради малкото проспективни проучвания в тази об-
ласт на клиничната практика, промени във фракцини-
рането се препоръчва при болни, които са в края на 
лечебния курс за компенсиране на едно или две облъч-
вания, за да се избегнат  усложнения от страна на  кри-
тичните органи. Прецизното определяне на дозата се 
осъществява с помощта на линейно-квадратичния мо-
дел (55). Чрез него теоретично може да се изчисли кол-
ко висока трябва да бъде общата огнищна доза, за да се 
постигне желания терапевтичен ефект, при промяна 
на дневната доза за фракция. LQ моделът се представя 

чрез следната формула: EQD X α/β = D 

b+α/β
X+α/β, къде-

то EQD X α/β е новата обща огнищна доза, D е старата 
обща огнищна доза, d е старата дневна огнищна доза, 
X е новата дневна огнищна доза. Съотношението α/β, 

отчетено в Gy е константна величина и има определе-
на стойност при различните видове нормални тъкани 
и туморни клетки. Туморите и рано реагиращите тъ-
кани се характеризират с високи стойности на α/β в 
диапазона 7-20 Gy, докато при късно реагиращите тъ-
кани, отношението е с ниски стойности 0,5-6 Gy, към 
тях спадат и карциномите на простатната жлеза, гър-
дата и малигнения меланом, при които нарастването 
на дневната доза има смисъл в клиничната практика, 
при внимателна оценка за ограниченията от околните 
здрави тъкани.

В общия случай дневната доза на фракция при лъ-
челечение на различни видове тумори е 2Gy, поради 
което формулата на LQ модела най-често се представя 
като еквивалентна доза на 2 Gy (EQD2). EQD 2 α/β 

= D 
d+α/β
2+α/β. При хипофракционирано лъчелечение се 

прилагат по-високи дневни дози и за да определи на 
каква обща огнищна доза съответства дадена схема 
при дневна доза 2 Gy трябва да се знае какво α/β от-
ношение има даден тумор. На Табл. 6  са показани α/β 
отношенията при най-често срещаните карциноми в 
клиничната практика (56). 

Табл. 6. Видове тумори и стойности на α/β отноше-
нието в Gy.

Вид тумор α/β отношение (Gy)

Глава и шия 10.5

Бял дроб (NSCLC) 8.2

Кожа 8.5

Млечна жлеза 3.5

Простата 2.7

Меланом 0.6

При жени в напреднала възраст с начален карцином 
на млечната жлеза, при които е извършена орга-
носъхраняваща операция, се предпочита умереното 
хипофракционирано лъчелечение с цел намаляване 
на продължителността на лечебното време. Особено 
подходяща схема на фракциониране е при карциноми 
на дясната млечна жлеза, при които сърцето е далече 
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от облъчвания обем. Дозата, която се предписва по 
стандарт е 42,6 Gy в 16 фр. при дневна доза 2,66 Gy. За 
да определим получената доза на каква обща огнищ-
на доза съответства при дневна доза 2Gy използваме 
формулата за EQD2.

EQD 2 = 42,6  = 42,6. 1,12 = 47,7 Gy при днев-
на доза 2Gy, като лечебната доза при карцинома на 
гърдата при подозирана субклинична болест е в рам-
ките на 44-50 Gy.

При палиативно лъчелечение се предпочитат най-чес-
то следните схеми на фракциониране 5х4 Gy или 
10х3Gy. Отново се използва формулата за EQD 2, за да 
се определи на каква обща доза съответства при днев-
на доза 2 Gy на фракция.

EQD 2 = 20.  = 20.1,36 = 27,2Gy (схема 5х4Gy)

EQD 2 = 30.  = 30. 1,18 = 35,4 Gy (схема 10x3Gy)

Съвременното лъчелечение все повече се съчетава с 
лекарствено лечение с цел постигане на по-добри ле-
чебни резултати. LQ моделът е приложим в случаите 
на самостоятелно проведено ЛЛ, което налага нови 
насоки за изчисляване на дозата при едновременно 
лъчехимиолечение.

Лъчелечение и противотуморно лекарствено лечение 

Лъчелечението (ЛЛ), като основен онкологичен ме-
тод, се прилага при повече от половината онкологич-
но болни след поставяне на диагнозата, с предимство 
при осъществяване на локален туморен контрол и 
по-малка обща токсичност, в сравнение със систем-
ното противотуморно лечение. Ефикасността на ЛЛ 
се ограничава от туморната резистентност, водеща до 
рискове от рецидиви и метастази. Проучват се множе-
ство лекарствени форми, които да подпомогнат реали-
зирането на лъчевия ефект върху тумора, приложени 
последователно или едновременно. При такъв модел на 
взаимодействие се търсят схеми, при които токсич-
ността на двата метода да не се припокриват или 
потенцират.

Радиобиологичните основания за прилагане на едно-
временно лъче-химиолечение (ЛХЛ) са свързани с „из-
местване на кривите доза-ефект“ на ляво, по-изразено 
за тумора отколкото за околните нормални тъкани и 
критични органи (КО). Търсенето на варианти за „из-
тегляне“ предимно на кривата за ефекта върху тумора 
(постигане на туморен контрол при по-малка предпи-
сана доза) и разширяване на “терапевтичния прозо-
рец“ (отстоянието на кривата за контрол над тумора 
и вероятността за лъчеви увреждания на КО), стои в 
основата на всяко едно последователно (комбинирано) 
или едновременно (симултантно) лъче и медикамен-
тозно лечение. През 1979 г. Steel G., и M. Peckham (57) 
описват механизмите, които могат да доведат до подо-

брен терапевтичен резултат. 

При едновременното приложение на двата метода е 
възможен механизъм на взаимодействие на ефектите 
или механизъм на независимост на ефекта при пра-
вилна количествена оценка на общия резултат. В прак-
тиката тази теория се транслира в търсене на лечеб-
ни режими с обективно по-добри сурогатни маркери 
за ефект, като обща преживяемост, време до рецидив 
или метастазиране, прогресия при аналогична или по-
ниска токсичност. За постигане на тази цел през 1986 
г. Tannock I., & G. Browman (58) подчертават, че за оси-
гуряване на по-висока цитотоксичност в туморните, 
отколкото в нормалните клетки при едновременното 
ЛХЛ, трябва да се търсят три категории биологични 
различия между туморните и нормалните клетки: 
1. Туморните клетки да проявят по-висока генетична 
нестабилност, в сравнение с нормалните 2. Да бъдат с 
различна клетъчната пролиферация 3. Факторите на 
микросредата, като оксигенация и рН да влияят по раз-
личен начин върху туморните и нормалните клетки. 

При отчитане на взаимодействието между лъчевото 
и медикаментозно лечение Siewert Т., et al. 2007 г. (59) 
различават: 

Механизъм на независимо действие в полето на облъ-
чване - “spatial cooperation“ (междукомпартментно), 
при което двата метода действат разграничено, ЛЛ 
води до локален туморен контрол (ЛК), докато систем-
ното лекарствено лечение е насочено към далечното 
метастазиране (ДМ). 

Механизъм на взаимодействие в полето на облъчва-
не - „in-fi eld cooperation”,  което бива няколко вида – 
адитивно действие, при което настъпването на ци-
тотоксичия ефект е с различна мишена, но общото 
въздействие е сбор от ефектите на двата метода, така 
както биха били ако се приложат самостоятелно. Си-
нергичното или супра-адитивно въздействие суми-
ра ефекта от лекарственото и лъчелечение, който е 
по-голям от сбора на самостоятелните им ефекти. 
Протективното въздействие може да има двуяк ха-
рактер - предимно предпазване на здравите тъкани и 
редуциране токсичните ефекти на ЛЛ, но е възможен и 
неблагоприятен ефект, при който да се защитят тумор-
ните клетки (антагонистично действие), което прави 
тумора лъчево резистентен (57). В практиката адитив-
ният и синергичен (супра-адитивен) механизъм на 
действие на лекарствените продукти с ЛЛ се обобща-
ват под термина радиосенсибилизация.

1. Механизъм на взаимодействие извън полето на 
облъчване - „abscopal eff ect”, който може да бъде 
постигнат при приложени последователно ЛЛ и 
системно лечение или едновременно ЛХЛ (60). 
Извънтаргетните ефекти (NTE), настъпват в не-
облъчвани тъкани, като най-познати нецелеви 
ефекти са геномната нестабилност (GI) и ефек-
тите по съседство (bystander eff ects - BE). Те са 
резултат от въздействието на отделените от облъ-
чените клетки и микросреда - циркулиращи ради-
кали, цитокини или имунен отговор. По-доброто 
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разбиране на взаимодействията между тумора / 
имунна система и регулиране на Т-клетките, до-
веде до приложението на имунни чек-поинт инхи-
битори (анти - PD1 терапия).

2. Емпиричното приложение на тези подходи съби-
ра постепенно данни при редица солидни тумори, 
както за ефикасността, така и за токсичността от 
лечението и постепенно се оформя теоретична-
та концепция за последователното или едновре-
менно лъче-химиолечение (ЛХЛ). Съществуват 
редици схеми в клиничната практика, които се 
уточняват и обновяват постоянно при множество 

туморни локализации, показали незадоволителни 
резултати от самостоятелното ЛЛ или системно 
лечение. На Табл. 7 са посочени медикаментите 
и механизми при прилагане на двата метода за 
повишаване на туморния отговор. Най-често тър-
сените ефекти са свързани с блокиране на репа-
ративните процеси в молекулата на ДНК*, пред-
извикване арест на клетъчния цикъл и синхрони-
зиране на клетки във фази на лъчечуствителност, 
инхибиране процесите на клетъчна пролиферация 
и репопулация, подобряване реоксигенацията на 
тумора и индуциране на апоптозна смърт. 

3. Табл. 7. Лекарствени продукти и механизми на действие в тумора и туморната микросреда.

Лекарствени продукти Механизми на действие

Cisplatin; инкорпориране в ДНК/РНК; двойни връзки в ДНК – апоптозна смърт; 
блокиране процеса на ДНК репарация*

Халогенирани пиримидинови анало-
зи (5-fl uorouracil/capecitabine (5-FU), 
gemcitabine, fl udarabine);

компетитивно вкючване в ДНК, арест на клетъчния цикъл; инхиби-
ция на тимидилат синтетазата; блокиране процеса на ДНК репара-
ция*

Таксани, топоизомеразни инхибито-
ри;

арест на клетъчния цикъл чрез стабилизиране на тубулинови струк-
тури, водят до синхронизация в лъчечуваствителни фази на кл. ци-
къл.

Mitomycin-C, нитроимидазоли; висока ефективност в хипоксичните клетки, повишена оксигенация;

Алкилиращи медикаменти (cyclo-
phosphamide, bendamustine, tinosta-
mustine, temozolamide)

нндукция на p53 медиираната апоптоза; блокиране процеса на ДНК 
репарация* 

Тирозинкиназни ЕGFR инхибитори, 
моноклонални mAt (cetuximab);

блокират сигнални механизми на клетъчната пролиферация; блоки-
рат репопулацията в хода на ЛЛ курс

Тирозинкиназни VEGF инхибитори, 
bevacizumab;

блокиране на неоангиогенезата; подобряване оксигенацията на тумо-
ра

Имунни чек пойнт инхибитори (IСI) 
анти - PD1 терапия (рembrolizumab, 
nivolumab, ipilimumab);

индуциране на апоптозна смърт

Редица проучвания потвърдиха повишаване на про-
тивотуморния ефект с 6 до 8% при едновременно-
то прилагане на ЛХЛ, сравнено със самостоятелното 
ЛЛ, като доказаните схеми се утвърдиха в клинична-
та практика като стандартно поведение при опреде-
лени локализации (61). Към момента терминът ЛХЛ, 
обобщава прилагането на лъчелечение и лекарствено 
лечение, независимо от класа на противотуморния 
медикамент. Ефективността на метода е установен със 
статистически значим принос при болни с ректален и 
анален карцином, на женските гениталии, карциноми 
в областта на главата и шията, при които ЛХЛ е метод 
на избор. При уротелните карциноми на пикочния ме-
хур, мултиформения глиобластом и нискостепенните 
астроцитоми се търсят по-убедителни схеми на ЛХЛ. 
Продължават проучванията при недребноклетъчния 
карцином на белите дробове и при лъчеворезистент-
ните подвидове на карцином на гърда, но все още 
високата локaлна и обща токсичност са ограничаващ 

фактор. В областта на радиохирургията, поради ни-
ската токсичност на метода, се търсят все повече въз-
можности да се подпомогне ефекта на двата метода, 
особено при ограничена метастатична болест и изпол-
зване на извънполевия ефект (abscopal eff ect) на лъче-
лечението, като се търси най-правилното изчисление 
на биологично-еквивалентната доза на стандарното 
фракциониране.

ЛХЛ при ректален и анален карцином

Едновременното (симултантно) приложение на лъ-
челечение, заедно с медикаментозно такова започва 
още от 60-те години на 20-ти век с използването на 
5-fl uorouracil (5FU) в практиката при гастроинтести-
нални тумори и анален карцином (62). 

Днес използването на халогенирани пиримидинови 
аналози 5-fl uorouracil/capecitabine (5-FU), gemcitabine, 
намират своето място като самостоятелно приложе-
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ниe или в комбинация с други групи медикаменти, 
последователно или едновременно с ЛЛ. Утвърдена е 
схемата за приложение на capecitabine (5-FU) при пре-
доперативно или дефинитивно ЛЛ на ректален и ана-
лен карцином, като при авансирали тумори с наличие 
на хипоксични зони се добавя mitomycin C. 

Комбинацията на 5-FU с други цитостатици oxaliplatin 
и irinotecan или таргетни молекули с едновременно ЛЛ 
в предоперативен план се изследват в клинични про-
учвания в I и II фаза, като първоначалните резултати 
показват по-изразен ефект върху намаляване разме-
ра на тумора и постигане на патоморфологичен пъ-
лен отговор в групата с комбинирана химиотерапия, 
но с по-висока токсичност (63, 64). Прилагането на 
cetuximab, panitumumab и bevacizumab към capecitabine 
в предоперативен план е показало незадоволителен 
ефект, въпреки, че първоначалните резултати са били 
обнадеждаващи. Схемите с таргетни молекули не се 
прилагат стандартно (65). При иноперабилни болни 
с ректален карцином схемата за дефинитивно ЛЛ 
включва същите медикаменти, доказали своя ефект в 
предоперативен план (5-FU или таблетната му форма 
capecitabine). 

При болни с анален карцином схемата за едновременно 
лъче-химиолечение, постигнала най-добър ефект по 
отношение съхраняване на сфинктера и непровеждане 
на оперативно лечение включва прилагане на 5-FU и 
mitomicyn C. Схемата представлява “златен стандарт” 
и се препоръчва на първо място в клиничната практи-
ка (66). Препаратът capectabine е медикамент, който в 
клетката се метаболизира до 5-FU. Замяната на интра-
венозния 5-FU с capecitabine таблетна форма показва 
съпоставим ефект като е налице по-голямо удобство 
за пациента (67). 

При карцином на хранопровода предпочитаните ре-
жими за едновременно лъче-химиолечение включват 
paclitaxel с carboplatina или 5-FU с oxaliplatin. В някои 
случаи и тук 5-FU може да бъде заменен с capecitabine. 
По рядко в комбинацията с ЛЛ може да бъде включен 
5-FU с cisplatin (68, 69). 

ЛХЛ при тумори на женските гениталии

Най-широко предписваният противотуморен медика-
мент за едновременно прилагане с ЛЛ е сisplatin, който 
има синергично (супра-адитивно) действие, докладва-
но в далечната 1969 г. от B. Rosenberg за настъпващи 
промени в пуриновите нуклеотиди, като основен тар-
гет е молекулата на RNA (белтъчния синтез на G=A) 
и предизвикване на програмирана клетъчната смърт 
– апоптоза, синергично от двата онкологични метода с 
различна мишена на токсичност. През 2016 г. знанията 
бяха допълнени от Melnikov S., et al. (70), които раз-
криха неочаквано сходство между противораковото 
действие на cisplatin и антибиотиците насочени към 
рибозомите. Но все още липсва цялостно разбиране 
как модифицирането на РНК от cisplatin, допринася 
за предизвиканата от нея цитотоксичност не само за 
тумора, което ни насочва към експериментални из-

следвания за разкриване на многостранната природа 
на медикамента. 

През 1999 г. NCI публикува резултати от 5 рандоми-
зирани проучвания за едновременно прилагане на 
сisplatin с ЛЛ в следоперативен и дефинитивен план 
при карцином на маточната шийка и принос към 5г. 
ОП, с предимство за ранните стадии (71). Неизясне-
ният докрай ефект при болни в III B ст. по FIGO бе по-
твъреден наскоро в проспективно проучване при 800 
болни през 2018 г. от Gynecologic Disease Management 
Group (72). Авторите докладват при едновременното 
прилагане на cisplatin и облъчване с доза 50Gy за мал-
кия таз последвано от брахитерапия за 5 годишна ОП 
при 54% от болните, срещу група със самостоятелно 
ЛЛ - 46.0% (р .04).

При високорисковите болни с ендометриален и серо-
зен карцином в проучването PORTEC-3 2019 г. (73) 
за едновременното ЛХЛ с сisplatin и последващи 4 к. 
ХТ, срещу самостоятелно ЛЛ бе извършен реанализ на 
рецидивите и заключенията на проучването. Далечно 
метастазиране се установява предимно при болни с 
локален рецидив (по-често вагинален), което преоце-
ни приноса на ЛХЛ към 5 г. ОП на 81.4% срещу 76.1% 
(p.034), като се отбелязва сигификантно по-висока сен-
зорна невропатия в групата с ХТ (p.002). Проучването 
на Matei D., еt al. 2019 г. (74), сравнява ЛХЛ с сisplatin 
срещу самостоятелна ХТ, като установява също сигни-
фикантен принос за редукция на локалните рецидиви 
при съчетаване на двата метода, но без сигнификантен 
принос на ЛХЛ към 5 г. ОП (р. 0.1) поради по-висок 
процент далечни метастази (р. 0001). Неяснотите за 
прилагане на различни видове онкологични методи 
във високо рисковата междинна група на ендометриа-
лен карцином е задача на PORTEC-4a във фаза 3, къде-
то болните са рандомизирани съобразно молекуляр-
ния профил за определен вид лечение, сравнени със 
стандартното сега поведение (75). 

Неопластичната ангиогенеза е от съществено значе-
ние за растежа на тумора. Съдовият ендотелен рас-
тежен фактор (VEGF) е хепарин-свързващ растежен 
фактор, експресиран в туморни клетки и съседни ен-
дотелни клетки на кръвоносните съдове и е ключ за 
индуциране на неоангиогенеза (76). Прилагането на 
антиангиогенни медикаменти води до значителна ен-
дотелна апоптоза и повишаване на интратуморното 
парциално О2 съдържание. Синергичното действието 
от лъчево и медикаментозно индуцираните промени в 
съдовете, водят до регресия на тумора и реоксигена-
ция на хипоксичните клетки. Bevacizumab приложен 
дори в последователен план с ЛЛ, показва противоре-
чиви резултати за висока токсичност, поради намеса 
на един от важните механизми на настъпване на късен 
лъчев отговор, този в ендотела на облъчените съдове 
и повишена гастро-интестинална токсичност, дости-
гаща до перфорация на черва. Затова, най-често при 
болни с колоректален или ренален карцином следва да 
подхождаме с особено внимание, когато е провеждано 
облъчване в областта на малкия таз по повод на друг 
тумор (77).
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Приложението на bevacizumab преди или след ЛЛ 
при авансирал карцином на маточната шийка в IVB 
по FIGO, бе споделено от корейски изследователи 
през 2020 г., което потвърди очакванията за висока 
гастро-интестинална токсичност ≥3 ст., включваща 
кървене, фистули, перфорации и обструкции при 
54.5% срещу 6.7% без неговото добавяне (p. 003) (78). 
Обнадеждаващи са последните резултати при еrbB1 
позитивни болни и неметастазирал рак на гърдата от 
прилагане на вevacizumab в неоадювантен или адю-
вантен план в проучване TOLERAB 2020 г. (79), което 
установява приемлива 5г. токсичност, без ≥3 ст. неже-
лани ефекти при облъчване на гръдна стена/гърда и 
регионален лимфен басейн. 

Започна широко проучване във фаза I на AZD1775 - 
киназен инхибитор в комбинация с cisplatin и ЛЛ при 
карциноми на женските гениталии, локализирани в 
горна 1/3 на вагината, маточна шийка и маточно тяло 
(NCT03345784). Стремежът е да се идентифицират 
по-добри биомаркери и стратифицират правилно бо-
лните в групи за проучване на високорискови гине-
кологични тумори и бъдат изследвани комбинирани 
схеми на ЛЛ, таргетна, хормонална терапия и имуно-
терапия.

ЛХЛ на карциноми в областта на главата и шията

Ефективността от едновременното ЛХЛ с cisplatin при 
болни с карциноми в областта на главата и шията 
е с високо ниво на доказателственост чрез мета-ана-
лизи, обхващащи 17346 пациенти, в които Pignon J., et 
al., 2009 г. (80) докладват за 6.5% подобряване на ОП 
на 5-та година (р. 0001), като ефектът намалява с на-
растване възрастта на болните (p. 003). Коментира се 
и незадоволителния ефект при едновременното ЛХЛ 
на ларингеалния карциноми в предоперативен план с 
цел органозапазване, което изисква допълнително из-
следване.

След две десетилетия на клинични изследвания, 
cetuximab придоби значително място при лечението 
на авансиралия карцином на главата и шията. Дизре-
гулацията на ендотелния разтежен фактор (ЕGFR), ре-
цепторите еrbB 1 или семейството на еrbB 2-4 са пред-
ставени различно при отделните туморни локализа-
ции. Най-често срещани са при карциноми на главата 
и шията в 90-100%, по-незначително при белодробен 
карцином и простата в 40-80% и в широки граници 
при карцином на гърдата в 14-91% и колоректален 
карцином при 25-80%, в 33-74% при стомашен и ова-
риален карцином и по-ограничено при панкреасни ту-
мори 30-50% (81). Медикаментите въздействащи вър-
ху ЕGFR рецепторите, приложени едновременно с ЛЛ, 
стартират вътреклетъчни сигнални каскади, водещи 
до по-висока лъчева чуствителност и локален контрол. 
Най-често прилаганият и утвърден е cetuximab при 
дефинитивно ЛЛ на авансирали тумори в областта на 
главата и шията. Резултатите показват статистически 
значимо подобряване на локорегионалния контрол и 
преживяемостта без прогресия в групата с cetuximab, 
в сравнение със самостоятелно лъчелечение (82). При 

повторно ЛЛ прилагането на cetuximab в терапевтич-
ния подход има място поради по-ниската токсичност, 
в сравнение с режимите с cisplatina. 

Необходим е опит при лечение на тумори в областта 
на главата и шията и познаване възможностите за по-
срещане на кожната токсичност. Необходима е пре-
цизна предлечебна оценка на алергологичния статус 
на болния (83). 

Изключение прявят епифарингеалният карцином и 
HPV свързания орофарингеален карцином. Разграни-
чаване природата на HPV свързаните орофарингеални 
карциноми и тяхната по-висока лъчева чуствителност, 
бе проучена в многоцентрово рандомизирано изслед-
ване на RTOG 1016, 2020 г. (NCT01302834) (84) В усло-
вия на акцелерирано хиперфракционирано облъчване 
в едната група е добавена cisplatina срещу cetuximab в 
другата за пациенти с HPV- позитивен орофарингеа-
лен карцином. ЛХЛ с cetuximab показва по-ниска ОП 
и преживяемост без прогресия, в сравнение с ЛЛ и 
cisplatin, което си остава стандарт за лечение на паци-
енти с HPV-свързан орофарингеален карцином (85).

 

ЛХЛ при уротелни тумори на пикочния мехур

Прилагането на дефинитивно - органозапазващо ЛХЛ 
при уротелни тумори на пикочния мехур, макар да 
дава еквивалентна 35-40% 5 г. ОП, сравнена с радикал-
на цистектомия (РЦ), не ни удовлетворява (86). Мно-
гообразието от схеми на ЛХЛ, както по отношение на 
медикаментите, така и на фракциониране на дозата, 
търсят своя отговор за запазване целостта на органа. 
Най-често прилаганите режими в САЩ са - cisplatin 
(57%), carboplatin (31%) и 5-FU/mytomicin C (4%) в 
периода 1999-2013, като всички приложени като ЛХЛ 
показват принос за запазване на органа и повишаване 
на ОП 45%/35% (p < 0.001). BC2001 2020 (86) - най-го-
лямото рандомизирано проучване III фаза показва, че 
едновременното прилагане на 5FU и mitomycin подо-
брява локалния контрол и ОП при добро качество на 
живот. Във 2 фаза е изпитването на две схеми 5-FU/
cisplatin хиперфракциониране, срещу gemcitabin и 
стандартно фракциониране до 40Gy, оценка на кон-
трола и последваща радикална цистектомия или до-
пълване на дозата до 64Gy. И за двете групи последва-
ща адювантна ХТ с gemcitabin /cisplatin. И двете схеми 
дават на третата година  > 75% свободна от далечно 
метастазиране преживяемост (87, 88). Приложението 
на gemcitabine води до висок туморен контрол и ниска 
токсичност, но са необходими проспективни проуч-
вания за сравняване на стандартния метод на ЛХЛ с 
cisplatin (89). 

ЛХЛ при белодробен карцином

Последователното прилагане на ХТ и ЛЛ е стандарт 
при дребноклетъчен карцином на белия дроб в огра-
ничен стадий, но оптималната схема на фракционира-
не и приложената доза остават спорни. Проучването 
CONVERT установи сравними резултати при хипер-
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фракционирано, срещу стандартно ЛЛ (45Gy/30фр., 2 
х дн. по 1,5Gy за 15 дни или 66Gy/33фр. по 2Gy дн. в 
продължение на 45 дни), приложено след 4-6 курса ХТ 
(90). При дребноклетъчен карцином в локално огра-
ничен стадий прилагането на едновременно лъче-хи-
миолечение с еtoposid и platina e прието за стандартен 
режим на лечение.

При болни с недребноклетъчен карцином (НДРБД) 
във IIB - III ст. прилагането на едновременно ЛХЛ 
води до подобряване на общата преживяемост. Схеми-
те с най-добър резултат, включват прилагане на плати-
на базирана химиотерапия (cisplatin или carboplatin) и 
etopozid, като се постига редуциране на 2 г. смъртност 
с 30% (91). 

При НДРБК поведението се промени с въвеждането на 
няколко линии тирозинкиназни инхибитори при на-
личие на EGFR, ALK, ROS1 и NTRK мутации, както и 
прилагане на чек-пойнт инхибитори (анти - PD1 тера-
пия). Най-често при неоперабилен НДРБК в клинич-
ната практика след 4-6 курса ХТ се налага обсъждане 
за приложение на самостоятелно или едновременно 
ЛХЛ. Като потенциален биомаркер за оценка отговора 
на настъпила програмирана клетъчна смърт се изслед-
ва белтъчния-лиганд РL-1 (92). 

С настъпилия ренесанс на таргетната имунотерапия 
(TIT), все повече се проявява интерес към ЛЛ, при-
ложено комбинирано с TIT (93). В по-широк смисъл 
се включва приложение на противоракови ваксини, 
Т-клетъчна терапия и базирани на антитела чек-пойнт 
инхибитори (ICI) както и анти-CTLA-4 и анти - PD1 / 
PD-L1 терапии. За постигане на значително синергично 
действие между двата метода се очакват отговори за 
динамиката на лъчево индуцирания отговор в тумор-
ните и стромални клетки, особено взаимодействията 
между туморните клетки и имунните клетки в облъч-
ваната туморна микросреда и извън нея (TME, tumor 
microenvironment) (94). Прилагането на адювантна 
имунотерапия (durvalumab) след проведено едновре-
менно или последователно лъче-химиолечение при 
болни в IIIА, B и IIIC стадий нa НДРБД, показва пости-
гане на по-дълъг свободен от прогресия интервал, в 
сравнение с групата на плацебо (16,8/5,6 месеца) (95). 

Временното или трайно индуциране на повърхност-
ните рецептори в туморните клетки или освобож-
даването на биоактивни елементи от некротичните 
клетки, могат да бъдат източник на свързани с облъч-
ването антигенни протеини (RAAPs), които да участ-
ват в имунната регулация на тумора. Допълнителното 
дефиниране на имунните регулатори и тяхното взаи-
модействие в туморната микросреда и извън нея ще 
задълбочат нашите знания и ще открият нови ефек-
тивни насоки за едновременното приложение на лъче-
лечение с таргетна имунотерапия.

ЛХЛ при малигнен меланом и авансирали кожни кар-
циноми

Описаните по-горе режими са проучени при прила-
гането на стандартно фракционирано (1.8 - 2Gy) или 

хиперфракционирано лъчелечение при 2 дн. х 1.5 Gy, 
през 4-6 часа. Ohri N. et al. през 2012 г. (96) поставят 
въпроса за търсене на клинични ползи от прилагане 
на едновременно ЛХЛ при хипофракционирано об-
лъчване (hRT или SRS/SRT) при болни с минимално 
субклинично разпространение на тумора. Радиосен-
сибилизиращата химиотерапия повишава EQD2 на 
hRT схема средно с 28% до 82% в зависимост от вида 
на тумора. Тази хипотеза се изследва внимателното 
при облъчване на ограничени и иноперабилни поради 
коморбидност карциноми с различни локализации на 
тумора.

Ribeiro G., et al. през 2016 г. (97) и Dagoglu N., et al. през 
2019 г. (98) коментират прилагане на разнообразни 
схеми за едновременно палиативно облъчване (8 до 
40Gy в 1 до 10 фр.) с имунни чек-пойнт инхибитори 
(анти - PD1 терапия) по време и след ЛЛ. Индуцира 
се апоптозна смърт при ограничена метастатична бо-
лест на малигнен меланом, недребноклетъчен белод-
робен карцином и бъбречноклетъчен карцином. При 
25% от пациентите с меланом е наблюдавана регресия 
на необлъчени лезии, без установявяне на повишена 
токсичност, като извън мишенния ефект при белодро-
бен и бъбречен карцином е незадоволителен.

Funck-Brentano E., et al. 2019 г. (99) прилагат стандарт-
но хипофракционирано ЛЛ или РХ за мозъчни ме-
тастази  (3-5 фр., обща доза 20-26 Gy), след прогресия 
на малигнен меланом на фона на анти-PD-1 терапия. 
Лечението осигурява в 35% ефект извън полето на об-
лъчване и се оформя плато в свободния период от про-
гресия. Едновременното хипофракционирано ЛЛ (hRT) 
може да повиши ефикасността на монотерапията с 
анти-PD1 инхибитори. В момента нашето разбиране 
за нецелевите, извънмишенни ефекти е ограничено до 
определени сигнални пътища, молекули и все още е те-
ория, която не може с пълнота да опише или да пред-
скаже резултата от лечението (100). Продължават про-
учвания за използване на рembrolizumab, nivolumab, 
ipilimumab и др. за постигане на дългосрочна прежи-
вяемост при пациенти с метастатичен меланом.

Lavaud J., et al. 2019 г. (101) докладват за използване на 
анти -1 (PD-1) инхибитори - моноклонални антитела 
при локално или регионално авансирали, инопербил-
ни плоскоклетъчни кожни карциноми - рembrolizumab 
и едновременно хипофракционирано стандартно ЛЛ. 
Необходими са контролирани проучвания за оценка 
на клиничната полза и токсичност на рembrolizumab 
като първа линия лечение при нерезектабилния пло-
скоклетъчен кожен карцином.

ЛХЛ при мултиформен глиобластом и анапласти-
чен астроцитом

Единственото химиотерапевтично средство, което е 
доказало ефикасността при глиобластом и анаплас-
тичен астроцитом в рандомизирани проучвания е 
temozolomide (имидазотетразиново производно на 
дакарбазин, който се метаболизира in vivo до активен 
агент) прилаган орално ниска токсичност. Подобно на 
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нитрозурейните препарати, той алкилира позицията 
на O6 в гуанина, произвеждащи едноверижни ДНК 
разкъсвания. Препаратът е с добра поносимост, като 
умора, запек и гадене са най-често срещаните токсич-
ни реакции и миелосупресия при малък брой болни. 
Едновременното приложение на temozolomide с пер-
кутанно ЛЛ (60 Gy/30 фр.) е стандартно лечение при 
анапластичните астроцитоми е по схемата на Stupp R. 
et al. 2009 г. (102) последвани от 6 курса монотерапия 
с медикамента. Авторите докладват за предимство на 
ЛХЛ в 2 г. ОП - 27.2% срещу 10.9% при групата провела 
само ЛЛ, като резултатите се потвърждават в послед-
ващи проучвания.

Ролята на ХТ при възрастни пациенти с медулобла-
стом остава недоказана. В момента стандарт за лече-
нието на деца с медулобластом е последователно при-
лагане на перкутанно облъчване на краниоспиналната 
ос до 23,4Gy и свръхдозиране за задна черепна ямка 
до 54Gy, последвано от осем цикъла химиотерапия 
с vincristin, CCNU и cisplatin. Алтернатива на стан-
дартното лечение е намаляване на дозата за областта 
на краниоспиналната ос, последвано от увеличаване 
на дозата в задна черепна ямка до обща доза 55,8Gy 
при едновременно седмично приложение на vincristin, 
последвано от адювантна системна химиотерапия 
(vincristin, CCNU и cisplatin) (103). В съвместното 
CCG/POG фаза 3 рандомизирано проучване (A9961), 
тази схема е сравнена с режим, при който CCNU е за-
менен с cyclophosphamid. Докладваната свободна от 
заболяване преживяемост на 4г. е 85% в двете рамена 
на проучването и този метод се счита за първи избор 
при деца със стандартен риск медулобластом в Север-
на Америка (104). 

Лечението на болни с метастатичен медулобластом 
остава спорно. Пилотното проучване на COG 2008 г. 
(105) използващо carboplatin ежедневно по време на 
ЛЛ като радиосенсибилизатор, докладва за 4г. прежи-
вяемост при 81% от болните с метастатичен медулоб-
ластом. 

ЛХЛ при мекотъканни саркоми

Данните за използване в предоперативен план на едно-
временно ЛХЛ при саркоми са оскъдни. Няколко про-
учвания показват, че едновременно ЛХЛ с epirubicin, 
ifosphamid, gemcitabin или temozolamid е безопасно и 
ефективно (106, 107, 108). 

Пилотното проучване проведено в Massachusetts 
General Hospital 2003 г. (109), обхваща 48 болни, 
провели едновременно лъчехимиолечение с mesna, 
doxorubicin, ifosphamid, dacarbazin и ЛЛ до 44 Gy, по-
казва много добри резултати и подобрена преживяе-
мост, в сравнение с историческите контроли, но с по-
добна схема проучване на RTOG 2006 г. (110) докладва 
за висока токсичност при повече от 80% от болните и в 
5% смъртност, свързана с лечението. 

Обнадеждаващи са резултатите на Hazell S. et al. 2019 
г (111) при 64 болни лекувани с ЛХЛ или ХТ и послед-
ващо ЛЛ в неоадювантен план. При половината бо-

лни е проведено ЛЛ със сплит между първия и втория 
курс ХТ (mesna, doxorubicin, ifosphamid и dacarbazin) 
до 44Gy, а при останалите ХТ с последващо ЛЛ 50Gy. 
Установен е 3 г. съпоставим ЛК в двете групи, но с 
предимство за болните с ЛХЛ в 3 г. ОП - 75,6% срещу 
69,0% (р .05). Остър дерматит и хирургични усложне-
ния са по-изразени в групата с ЛХЛ.

Ранната диагностика, правилното проследяване на бо-
лните и новите технологии в лъчелечението дават въз-
можност за все по-широко прилагане на най-съвре-
менния и осигуряващ не само висок локален контрол, 
но и повлияващ общата преживяемост локален онко-
логичен метод – стереотактично аблативно лъчелече-
ние (СТАЛЛ или радиохирургия), който е разгледан в 
следващата глава, както и принципите на конвенцио-
налното палиативно и повторно лъчелечение.
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19. ОСНОВНИ 
ПРИНЦИПИ НА 
ЛЕКАРСТВЕНОТО 
ЛЕЧЕНИЕ. ГРУПИ 
МЕДИКАМЕНТИ 
- МЕХАНИЗЪМ 
НА ДЕЙСТВИЕ, 
ТОКСИЧНОСТ
С. КОНСТАНТИНОВ, 
Г. МОМЕКОВ
Първите сведения за малигнено заболяване датират 
от Древен Египет и са отразени в папируса на Edwin 
Smith. Там се открива йероглифен символ за думата 
“тумор” (Фиг.1), отнасящ се до хирургичното лечение 
на рак на гърдата, 1600 г. пр. Хр. Прави се коментар, че 
няма лечение за това заболяване.  

Фиг. 1. Йероглифен символ за думата „тумор“ от папи-
руса на Edwin Smith, който реферира хирургичното 
лечение с присъствието на символ за скалпел.

Стартът на модерната химиотерапия е през декем-
ври 1942 г., когато умиращ пациент с лимфосарком, 
резистентен на радиотерапия получава доза Nitrogen 
mustard. Ефектът е удивителен, но краткосрочен и за-
боляването прогресира след третия курс на лечение. 
Това първо лечение с алкилиращо средство се свърз-
ва с имената на Alfred Gilman (1908-1984) и  Louis 
Goodman (1906-2000), които са известни на поколе-
ния студенти, изучаващи фармакология, със станалия 
класическа традиция учебник, озаглавен като: „Th e 
Pharmacological Basis of Th erapeutics”. В онези години 
Gilman пише, че „в съзнанието на повечето лекари 
предписването на лекарства, различни от аналгетици-
те при лечение на малигнено заболяване е акт на шар-
латания“.  

Злокачествените заболявания се нареждат на второ 
място по разпространеност и причинена смъртност 
сред населението на Европа и Северна Америка. За-
болеваемостта от злокачествени тумори се увеличава, 
като най-бързо нараства честотата на туморите с бе-
лодробна локализация, карциномите на простатата и 
дебелото черво при мъжете и карциномите на млечна-
та жлеза при жените. Основен принцип на противоту-
морната химиотерапия е осъществяването на избира-
телна цитотоксичност спрямо туморните клетки при 
неувреждане на нормалните тъкани и органи.

Космическият възход на човечеството върви едновре-
менно с развитието на противотуморната терапия: 
През 1961г. е осъществен първият орбитален полет на 
Гагарин, а по същото време се осъществява въвеждане-
то в клиничната практика на Doxorubicin и Mitomycin 
С. През 1969г. Neil Armstrong стъпва на Луната и по 
това време са открити Bleomycin и Vincristine. След-
ват 40 години победоносно развитие на класическите 
цитотоксични средства (цитостатици) и през 1990г. се 
открива нова онкофармакологична вселена – “targeted 
therapeutics” (прицелни лекарства)  = рецепторно-спе-
цифични малки молекули (Imatinib) или по-големи 
молекули (антитела като Rituximab). В обозримото 
бъдеще е планирано завръщане на човека към Луната. 
Поставя се въпросът: Ще има ли завръщане към кла-
сическите природни източници на противотуморни 
вещества въпреки развитието на базирани на рацио-
налния молекулен дизайн „прицелни“ лекарства? 

Понятието „химиотерапия“ е въведено през 1907г. от 
немския учен Paul Ehrlich, който развива идеята за хи-
мическия „магически куршум“ и въвежда употребата 
на понятието „рецептор“. В неговата лаборатория са 
създадени първите антилуетични химиотерапевтици. 

19ГЛАВА

ОБЩА ЧАСТ
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Той дава и едно незагубило значението си определение 
на туморните клетки като „враждебни братя“, което 
отразява общия произход и липсата на качествени 
биохимични различия между малигнено-трансфор-
мираните и здравите нормални клетки.

Години по-късно на базата на мишия асцитен левкеми-
чен модел L1210 са изведени законите на Skipper:

Времето на удвояване на пролифериращите малигне-
ни клетки е константно.

Определена концентрация от дадено химиотерапев-
тично средство или комбинация от средства може да 
елиминира определен процент от туморно-клетъчната 
популация, независимо от туморния товар и това на-
лага многократно приложение за постигане на оздра-
вяване.

Според модела на разпределение на Gompertz малиг-
нените клетки растат по сигмоидна крива и най-бавен 
растежът в началото и края на кривата. Хипотезата на 
Norton-Simon гласи, че регресията на туморния обем е 
пропорционална на скоростта на растеж (Фиг.. 2).

Фиг. 2.  Хипотеза на Norton-Simon. По Charles Schmidt: 
J Nat Cancer Inst 2004; 96(20), 1492-1493.

Повтореното третиране с химиотерапия (отбелязано 
със стрелки) води до намаляване на туморния обем, 
което е пропорционално на туморния растеж. Нама-
ляването на времето между две терапии би увеличило 
вероятността от продължителна клетъчна смърт всред 
хетерогенна група от клетки, включително в различ-
ни фази на клетъчния цикъл. Последният е описан 
за първи път през 1951г. от Howard и Pelc. От гледна 
точка на действието си върху клетки в различни фази 
на клетъчния цикъл класическите циторедуктивни ле-
карства се делят на фазовоспецифични – антиметабо-
лити, митотични инхибитори и фазово-неспецифич-
ни – алкилатори, противотуморни антибиотици и др.

Множествена лекарствена резистентност

Лекарствената резистентност е феномен, който се 
проявява като първично (преди началото на лечение-
то) или вторично в хода на лечението явление, което е 
свързано със загуба на лекарствена чувствителност на 

туморните клетки. В последните няколко десетилетия 
бяха разгадани редица молекулни механизми на този 
дискредитиращ терапията феномен. Основно е учас-
тието на ксенобиотичните помпи от групата на така 
наречените ABC-транспортери (ATP-binding cassette 
proteins). Най-известен сред тези протеини е P-гликоп-
ротеина (MDR1; gp170), който е продукт на гена mdr 
(от multidrug resistance). Този мембранен транспортер 
има широк спектър от субстрати, който включва ле-
карства с твърде различна химична структура като ан-
трациклини, Mitoxantrone, таксани, Vinca-алкалоиди, 
епиподофилотоксини, Dactonomycin и други. Общото 
в структурата на субстратите на MDR1 е наличието 
на хетероароматна циклична система. Генът за MDR1 
(gp170) се локализира в 7-ма хромозома. Протеинът 
като хомодимер образува канал за експорт на ксено-
биотици, съставен от 12 хидорофобни мембранни до-
мена и 2 хидрофилни вътреклетъчни домена за свърз-
ване на АТФ. Представлява филогенетично стар меха-
низъм за детоксикация поради наличната хомология с 
подобни протеини при бактериите. Отличава се с мал-
ка субстратна специфичност. Среща се в тъкани със 
засилен метаболизъм на ксенобиотици и такива със 
специфични предпазни функции: проксимални тубу-
ли в бъбреците, епител на жлъчните пътища, чревна 
лигавица, кръвоносни съдове на кръвно-мозъчната 
бариера.

Високата експресия на MDR1 върви паралелно с екс-
пресията на CD34 при хемопоетичните стволови клет-
ки и това вероятно е физиологичен феномен за пред-
пазване на стволово-клетъчната популация.

Друг представител на групата на АВС-транспортери-
те с клинична значимост е MRP1 (Multidrug Resistance 
Related Protein 1). За разлика от  гена mdr, генът за 
MRP1 се локализира в 16-та хромозома. Протеинът 
също образува канал за експорт на конюгирани, но с 
глутатион ксенобиотици. Спектърът на цитостатици-
те е аналогичен, но има количествени различия – осо-
бено по отношение на таксаните.

В началото на 90-те години на ХХ в. са открити с 
ЕМ субмикроскопични клетъчни органели с подоб-
ни на цистерна структура, съставени от 3 протеина 
и 1 функционална РНК. Наречени са “vaults” (=свод, 
мазе, гробница). Тези органели се експресират силно в 
нервни клетки и вероятно са отговорни за транспорта 
на невромедиатори от близките до ядрото структури 
до отдалечените синапси. Осъществяват ядрено-ци-
топлазмен транспорт. LRP (Lung Resistance Protein = 
major vault protein) e описан за първи път в клетки от 
бронхиален карцином. При експресия на LRP се уста-
новява и резистентност към платинови комплекси.

Днес вече са известни 48 човешки ABC-гени. Високата 
степен на хомология в домените, известни като джобо-
ве за свързване на нуклеотиди (nucleotide binding folds 
= NBF), позволява идентифицирането и класификаци-
ята на АВС-транспортерите. Тези протеини имат по 
два трансмембранни домена, подобно на MDR1. 

Правени са редица опити за фармакологична модула-
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ция на тези ксенобиотични помпи, но засега успехът 
е обезкуражаващ. Широкоизвестни MDR1 инхибито-
ри са Verapamil, Chinidin, Cyclospоrin A и Tamoxifen. 
За съжаление известните и новосъздадените инхиби-
тори са или токсични или слабо ефективни. Поради 
това понастоящем основен подход за преодоляване на 
множествената лекарствена резистентност си остава 
прилагането на повече от един медикамент с различен 
механизъм на действие в дози, близки или равни на 
максимално поносимите.

Други механизми на резистентност включват поява на 
мутации и промени в нивата на експресия на ключови 
ензими, които специфично се засягат от антинеоплас-
тичните лекарства – мутации в Bcr-Abl с поява на не-
чувствителност към Imatinib; повишена активност на 
дихидрофолатредуктазата при резистентност спрямо 
Methоtrexate; повишена активност и засилена експре-
сия на ДНК-репариращите ензими, както и засилена 
алдехиддехидрогеназна глутатиотрансферазна актив-
ност при развитие на резистентност към Cisplatin; 
при развитие на резистентност към Cytarabine също 
е установена промяна в експресията на ензими като 
повишена активност на цитоплазмената 5’-нуклеози-
даза, намалена активност на човешкия еквилибрати-
вен нуклеотиден транспортер 1 (hENT1) и повишена 
активност на цитидиндезаминазата и др.

Патогенетични аномалии в сигналната трансдукция

Наличието на хромозомна транслокация t(9;22) се 
свързва с появата на така наречената Филаделфийска 
хромозома (Ph’-позитивен левкемичен клетъчен клон) 
при хронична миелолевкемия (CML). В резултат на 
тази транслокация се синтезира фузионен онкопро-
теин с молекулна маса от 210 000 Da, който се счита 
за отговорен за левкемогенезата на това фатално по 
отношение на прогнозата малигнено хематологично 
заболяване преди въвеждането на съвременната тера-
пия със съответни тирозинкиназни инхибитори като 
Imatinib, Nilotinib, Dasatinib, Bosutinib, Ponatinib и др.

В редица случаи се наблюдава онкогенна активация в 
резултат от точкови мутации в Ras (до 85% от случаите 
с рак на панкреаса и в 50% от случаите с рак на дебе-
лото черво), както и свръхекспресия на СОХ2 при рак 
на дебелото черво. Значението на свръхекспресията на 
COX2 при колоректалния карцином се потвърждава 
от данните за възможна превенция при използване на 
ацетилсалицилова киселина и други нестероидни про-
тивовъзпалителни средства като COX-инхибитори.

Протеинът р53 е важен туморно-супресорен фактор, 
който може да активира възстановяването на увреде-
на ДНК, да предизвика спиране на клетъчния цикъл и 
да индуцира апоптоза. Този протеин се кодира от гена 
tp53 и в над 50% от човешките тумори е налице сома-
тична мутация или делеция, която води до загуба на 
функционална активност на р53.

При малигнена трансформация са чести мутациите и 
на Rb. Това е туморно-супресорен протеин, който при 
активиране секвестрира транскрипционния фактор 

Е2F и спира клетъчния цикъл. При фосфорилиране на 
Rb (от CDK4 и/или CDK6 в G1; от CDK2 при прехода 
G1/S) се освобождава E2F и така се отключва транскри-
пция на факторите, поддържащи клетъчния цикъл 
по време на S-фазата. Някои нови антинеопластични 
средства като представителите на противотуморните 
алкилфосфохолини (Miltefosine, Erufosine) освен инхи-
битори на Akt-киназата са и индуктори на Rb.

ДНК-полимеразите не са способни да реплицират 
краищата на хромозомите, които се означават като 
теломери. Човешките теломери са изградени от 15-
20 kbp и се състоят от повторения на секвенцията 
“TTAGGG”. Тези повторения позволяват свързване 
с теломер-свързващи протеини, които от своя стра-
на препятстват разпознаването на краищата на ДНК 
като разкъсване или увреда. С всяко делене нормал-
ните клетки губят част от теломерите и така може да 
се стигне до спиране на пролиферацията (“replicative 
senescence”). При неактивни р53 и Rb е възможно за-
обикаляне на това спиране. Теломеразите са ензими, 
които добавят “TTAGGG” към 3’-края на хромозом-
ната ДНК. Над 90% от туморите имат висока теломе-
разна активност. Намирането на вещества с инихиби-
торни свойства по отношение на теломеразите може 
да се окаже важен пробив в лекарственото лечение на 
много малигнени тумори – напр. GRN163L.

В малигнените клетки е потиснато инхибирането на 
прехода G1/S.Клетъчният цикъл се контролира от: ци-
клин-зависими кинази (CDK) – 1 до 9; циклини – про-
менят активността на CDK – 1 до 15; инхибитори на 
CDK (cyclin-dependent kinase inhibiting proteins; CKI): 
p21, p27, p57 – висока специфичност към CDK; p16, 
p18, p19 – с ограничена специфичност към CDK.

Съдовият ендотелен растежен фактор (VEGF), отде-
лян от туморните клетки предизвиква неоангиогенеза, 
експресия на колагенази, вазодилатация и повишена 
съдова пропускливост. Те осигуряват и повишена пре-
живяемост на ендотелните клетки чрез повишаване 
на нивата на Bcl-2. Рецепторите за VEGF са три вида: 
Flt-1, KDR и Flt-4. Експресията на протеази, които по-
дсигуряват ангиогенезата е белег на туморната агре-
сивност. 

При редица тумори хистондеацетилазите (HDACs) са 
свръхекспресирани и активирани, а хистонацетил-
трансферазите (HAT) са разрушени. Така се стига до 
хипоацетилирано състояние на хроматина в туморни-
те клетки. Това състояние съответства на ниска екс-
пресия на туморно-супресорни гени и проапоптотич-
ни фактори.

Класификация на съвременните противотуморни 
лекарства

С оглед на структурните особености и механизмите на 
действие съвременните средства за лечение на неоп-
ластичните заболявания могат да бъдат групирани в 
следните класове: 
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Циторедуктивни лекарства 

• Алкилиращи лекарства и платинови комплекси

• Антиметаболити

• Противотуморни антибиотици

• Растителни противотуморни лекарства и аналози

Таргетни лекарства и антиангиогенни средства

• Антитела

• Тирозинкиназни инхибитори

• mТОR-инхибитори

• Протеазомни инхибитори

• Антиангиогенни лекарства

• Епигенетични модулатори и  диференциращи 
средства

• Други инхибитори на сигналната трансдукция

Хормоноактивни антинеопластични лекарства 

• LHRH-аналози

• Антиестрогени

• Антиандрогени

• Ароматазни инхибитори

• Други хормоноактивни лекарства

Циторедуктивните средства (нар. още цитотоксични 
лекарства или цитостатици) могат, освен това, да бъ-
дат класифицирани и според това дали специфично 
повлияват клетъчни популации в определена фаза на 
клетъчния цикъл. Така те могат да бъдат разделени в 
следните групи:

• Фазово специфични средства – например анти-
митотичните лекарства повлияват клетки в M-фа-
зата, докато антиметаболитите действат по време 
на S-фазата.

• Циклово-специфични средства – повлияват клет-
ките намиращи се в различните фази на клетъчния 
цикъл, но са неефективни по отношение на клет-

ките в G0 (т.е. извън клетъчния цикъл), например 
азотни иприти, платинови комплекси, ДНК-интер-
калиращи средства.

• Циклово-неспецифични средства – повлияват 
клетките, независимо от това дали са в активен 
клетъчен цикъл или в G0 (хлоретилнитрозуреи, 
bleomycin).

Циторедуктивни средства

Класическите циторедуктивни лекарства се класифи-
цират съобразно химичната си структура и фармако-
динамичните си особености на четири големи класа: 
алкилиращи лекарства и платинови комплекси; проти-
вотуморни антибиотици; цитостатици от растителен 
произход; антиметаболити. Подгрупите и отделните 
препарати, влизащи в състава на тези основни класове 
са разгледани в съответните секции на раздела.

Противотуморната химиотерапия се провежда 
най-често с комбинации от няколко лекарства, като 
номенклатурата на отделните протоколи е базирана 
на акроними, формирани от инициалите на отделни-
те медикаменти. Най-важните схеми за комбинирана 
противотуморна химиотерапия, със съответните ре-
жими на дозиране и индикации, са обобщени на таб-
лица 1.

При комбиниране на цитостатиците се цели синерги-
зъм по отношение на противотуморния ефект и заба-
вяне на развитието на резистентност. Същевременно, 
при разработване на схемите, следва да се предвиди 
риска от потенциране на нежеланите ефекти и токсич-
ността, особено по отношение на хемопоезата, което 
прави лекарства със слабо изразен миелотоксичен 
потенциал  като Cisplatin, Bleomycin, Vincristine и др. 
особено ценни компоненти на комбинираната хими-
отерапия. 

Циторедуктивните противотуморни лекарства се 
прилагат най-често в няколко високо-дозови курса, с 
интервал между курсовете от 2-3 седмици, за да може 
костномозъчната функция да се възстанови, което 
би било невъзможно при продължителна ежедневна 
употреба. Поради малката терапевтична ширина на 
цитостатиците и необходимостта от прецизен инди-
видуализиран терапевтичен режим, дозирането на по-
вечето цитостатици се изчислява въз основа на телес-
ната повърхност (в m2). 

Таблица 1. Преглед на някои от най-важните схеми за комбинирана противотуморна химиотерапия.

Акроним Компоненти и режим на дозиране Цикъл Индикации

ABCM 
Doxorubicin 30 mg/m2 (i.v.) (1-ви ден); carmustine 30 mg/m2 i.v.(1-ви ден); 

cyclophosphamide 100 mg/m2 (p.o.) дни 22–25; и melphalan 6 mg/m2 (p.o.) дни 
22–25.

42 дни Мултиплен миелом

ABVD Doxorubicin 25 mg/m2 i.v. (дни 1, 15); bleomycin 10 000 IU/m2 (i.v.) дни 1, 15; 
vinblastine 6 mg/m2 (i.v.) дни 1, 15; и dacarbazine 375 mg/m2 (i.v.) дни 1, 15. 28 дни Лимфоми 

AC Doxorubicin 60 mg/m2 (i.v.) (1-ви ден) и cyclophosphamide 600 mg/m2 i.v.(1-ви 
ден). 

21 дни 
(4 до 8 цикъла)  Рак на гърдата 

AC + pacli-
taxel Като AC, последван от paclitaxel 175 mg/m2 i.v.(1-ви ден). 21 дни 

(още 4 цикъла) Рак на гърдата 

AC + trastu-
zumab 

Като AC; и trastuzumab 4 mg/kg i.v.натоварваща доза (1-ви ден), след това по 
2 mg/kg седмично. 

21 дни 
(за 6 цикъла) 

Рак на гърдата  
(HER2 +) 
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ACE Doxorubicin 45 mg/m2 i.v.(1-ви ден); cyclophosphamide 1 g/m2 i.v.(1-ви ден); и  
etoposide 50 mg/m2 i.v.дни 1–5. 21 дни 

Дребноклетъчен 
белодробен рак 

(SCLC) 

AT Doxorubicin 60 mg/m2 i.v.(1-ви ден) и paclitaxel 200 mg/m2 i.v.(1-ви ден); или 
docetaxel 75 mg/m2 i.v.(1-ви ден).

21 дни 
(за 4 цикъла) Рак на гърдата 

BEAM (Mini-
BEAM) 

Carmustine 60 mg/m2 i.v.(1-ви ден); etoposide 75 mg/m2 i.v.дни 2–5; cytarabine 
100 mg/m2 два пъти на ден i.v.дни 2–5; и melphalan 30 mg/m2 i.v.ден 6.  28 до 42 дни Лимфоми 

BEP Bleomycin 30 000 IU (i.v.) (дни 2, 9, 16); etoposide 100 mg/m2 i.v. (дни 1–5); и 
cisplatin 20 mg/m2 i.v. (дни 1–5). 

21 дни 
(за 4 цикъла) 

Карцином  на 
тестисите

CAF Cyclophosphamide 500 mg/m2 i.v.(1-ви ден);  doxorubicin 50 mg/m2 i.v.(1-ви 
ден); fl uorouracil 500 mg/m2 i.v.(1-ви ден). 21 дни Рак на гърдата 

CAP Cyclophosphamide 500 mg/m2 i.v.(1-ви ден); doxorubicin 50 mg/m2 i.v.(1-ви 
ден); и cisplatin 50 mg/m2 i.v.(1-ви ден)

21 дни
(за 6 цикъла) 

Овариален 
карцином 

CAV Cyclophosphamide 900 mg/m2 i.v.(1-ви ден); doxorubicin 45 mg/m2 i.v.(1-ви 
ден); и vincristine 2 mg i.v.(1-ви ден). 

21 дни 
(за 6 цикъла) 

Дребноклетъчен 
белодробен 
карцином 

CHOP
Cyclophosphamide 750 mg/m2 i.v.(1-ви ден); doxorubicin 50 mg/m2 i.v.(1-ви 
ден); vincristine 1.4 mg/m2 (max. 2 mg) i.v.(1-ви ден); и prednisone 100 mg 

(p.o.) дни 1–5. 

21 дни 
(за 6 - цикъла) 

Лимфоми, хронична 
имфоцитналевкемия 

(CLL) 

CMF Cyclophosphamide 100 mg/m2 (p.o.) (дни 1–14); methotrexate 40 mg/m2 i.v. 
(дни 1, 8); и fl uorouracil 600 mg/m2 i.v. (дни 1, 8).  28 дни Рак на гърдата 

CMF Cyclophosphamide 600 mg/m2 i.v.(1-ви ден); methotrexate 40 mg/m2 i.v.(1-ви 
ден); и fl uorouracil 600 mg/m2 i.v.(1-ви ден). 21 дни Рак на гърдата 

CMF Cyclophosphamide 750 mg/m2 i.v.(1-ви ден); methotrexate 40 mg/m2 i.v.дни 1, 8; 
и fl uorouracil 600 mg/m2 i.v.дни 1, 8. 28 дни Рак на гърдата 

CMV Cisplatin 100 mg/m2 i.v.ден 2; methotrexate 30 mg/m2 i.v.дни 1, 8; и vinblastine 4 
mg/m2 i.v.дни 1, 8. 21 дни Карцином на 

пикочния мехур 

COP (CVP) 
Cyclophosphamide 800 mg/m2 i.v.(1-ви ден); vincristine (oncovin) 2 mg i.v.(1-ви 
ден); и prednisone 60 mg/m2 (p.o.) дни 1–5, след това в намаляващи дози (дни 

6–8). 

21 дни 
(за 6 цикъла) Лимфоми 

CP 
Cisplatin 100 mg/m2 i.v.(1-ви ден) и cyclophosphamide 600 mg/m2 i.v.(1-ви 

ден) или carboplatin 300 mg/m2 i.v. (1-ви ден) и cyclophosphamide 600 mg/m2 
i.v.(1-ви ден). 

28 дни 
(за 6 цикъла) Овариален карцином 

“Dartmouth”
Dacarbazine 220 mg/m2 i.v.дни 1–3, 22–24; cisplatin 25 mg/m2 i.v.дни 1–3, 

22–24; carmustine 150 mg/m2 i.v.(1-ви ден); и tamoxifen 10 mg (p.o.) два пъти 
на ден. 

42 дни Меланом 
(метастатичен) 

DHAP 
Dexamethasone 40 mg (p.o.) или i.v.дни 1–4; cytarabine 2 g/m2 i.v.в 

продължение на 3 часа, повтаря се след 12 часа (ден 2); и cisplatin 100 mg/m2 
i.v. в продължение на 24 часа, (1-ви ден). 

21–28 дни Лимфоми 

EAP Etoposide 120 mg/m2 i.v.дни 4–6; doxorubicin 20 mg/m2 i.v.дни 1, 7; и cisplatin 
40 mg/m2 i.v. (дни 2, 8). 21–28 дни Рак на стомаха

EC Etoposide 100 mg/m2 i.v.дни 1–3 и carboplatin 450 mg/m2 i.v.(1-ви ден). 28 дни 
Дребноклетъчен 

белодробен 
карцином 

EC Etoposide 100 mg/m2 i.v.дни 1–3 и carboplatin 325 mg/m2 i.v.(1-ви ден). 21 дни 
Недребноклетъчен 

белодробен 
карцином (NSCLC) 

ECF Epirubicin 50 mg/m2 i.v.(1-ви ден); cisplatin 60 mg/m2 i.v. - (1-ви ден); и fl uoro-
uracil 200 mg/m2 на ден i.v. инф. 

21 дни 
(8 цикъла) Рак на стомаха

EDAP 
Etoposide 100–200 mg/m2 венозна инфузия, дни 1–4; dexamethasone 40 mg 

(p.o.) или i.v. дни 1–5; cytarabine 1 g/m2 i.v.ден 5; и cisplatin 20 mg/m2 i.v. инф., 
дни 1–4. 

21–28 дни Мултиплен 
миелом, Лимфоми 

EP (PE) Etoposide 80 mg/m2 i.v.дни 1–3 и cisplatin 80 mg/m2 i.v.(1-ви ден). 21 дни 
Дребноклетъчен 

белодробен 
карцином 
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FAM Fluorouracil 600 mg/m2 i.v.дни 1, 8, 29, 36; doxorubicin 30 mg/m2 i.v. (дни 1, 29); 
и mitomycin 10 mg/m2 i.v.(1-ви ден). 56 дни 

Стомашен 
карцином, рак на 

панкреаса

FOLFIRI 
Irinotecan 180 mg/m2 i.v.((1-ви ден)); folinic acid 200 mg/m2 i.v. (1-ви); fl uoro-

uracil 400 mg/m2 i.v. болус (1-ви ден), след това 2.4-3 g/m2 венозна инфузия, в 
продължение на 46 часа. 

14 дни Колоректален 
карцином 

FOLFOX4 Oxaliplatin 85 mg/m2 i.v.(1-ви ден); folinic acid 200 mg/m2 i.v. ((дни 1, 2)); fl uo-
rouracil 400 mg/m2 i.v.болус, после 600 mg/m2 (венозна инфузия) (дни 1, 2). 14 дни 

Колоректален 
карцином

 

5FU/Folinic 
acid Fluorouracil 370 mg/m2 i.v.дни 1–5 и folinic acid 200 mg/m2 i.v. (дни 1–5). 28–35 дни Колоректален 

карцином 

Gemcitabine 
+ cisplatin Gemcitabine 1 g/m2 i.v.дни 1, 8, 15 и cisplatin 70 mg/m2 i.v. (ден 2). 28 дни 

Карцином на 
пикочния мехур 
(метастатичен) 

ICE (ICbE) Ifosfamide 5 g/m2 i.v.в продължение на 24 часа, (1-ви ден) (с mesna); carbopla-
tin 400 mg/m2 i.v.(1-ви ден); и etoposide 100 mg/m2 i.v. дни 1–3. 

28 дни 
(за 6 цикъла) 

Дребноклетъчен 
белодробен
 карцином 

IFL  „Douil-
lard” 

 

fl uorouracil 2.3 g/m2 (венозна инфузия), (1-ви ден); folinic acid 500 mg/m2i.v., 
(1-ви ден); Irinotecan 125 mg/m2 i.v.; 7 дни Колоректален 

карцином 

M2 

Vincristine 30 μg/kg (i.v.) (1-ви ден);  carmustine 500 μg /kg (i.v.) (1-ви ден);  
cyclophosphamide 10 mg/kg iv (1-ви ден);  melphalan 250 μg/kg /kg (p.o.) (дни 
1–4) или 100 μg/kg /kg (p.o.) (дни 1–7 или 1–10); и prednisone 1 mg/kg (p.o.) 

(дни 1–7). 

35 дни Мултиплен 
миелом

MIC Mitomycin 6 mg/m2 i.v.(1-ви ден); ifosfamide 3 g/m2 i.v.(1-ви ден); и cisplatin 50 
mg/m2 i.v.(1-ви ден). 21 дни 

Недребноклетъчен 
белодробен
 карцином 

MOPP 
Mechlorethamine 6 mg/m2 i.v.дни 1, 8; vincristine 1.4 mg/m2 (max. 2 mg), дни 

1, 8; procarbazine 100 mg/m2 (p.o.) дни 1–14; и prednisone 40 mg/m2 (p.o.) дни 
1–14, цикли 1, 4. 

28 дни 
(за 6 цикъла) 

Лимфоми, 
Болест на Ходжкин 

M-VAC Methotrexate 30 mg/m2 (i.v.; дни 1, 15, 22); vinblastine 3 mg/m2 (i.v.; дни 2, 15, 
22); doxorubicin 30 mg/m2 (i.v., ден 2); и cisplatin 70 mg/m2 i.v. (ден 2). 28 дни Карцином  на 

пикочния мехур

MVP 
Mitomycin 8 mg/m2 i.v.(1-ви ден), цикли 1 и 2, ден 15 цикъл 3; vindesine 3 

mg/m2 i.v.дни 1, 8, 15, 22, (1-ви ден) от цикъл 2, след това на 2 седм. до 15-та 
седм.; и  cisplatin 120 mg/m2 i.v.(1-ви ден), за 3 цикъла.

28 дни 

Недребноклетъчен 
белодробен 
карцином 

(неоадювантна) 

Алкилиращи лекарства и платинови комплекси

Алкилиращите цитостатици са  сред първите кли-
нично валидирани противотуморни средства. Неза-
висимо от това, че те спадат към няколко различни в 
химично отношение подкласове, за тези лекарства е 
характерен сходен механизъм на действие – в резултат 
на спонтанно разпадане или метаболизъм, те се тран-
сформират във високо реактивни електрофилни про-
дукти, които образуват ковалентни връзки с различни 
клетъчни нуклеофили, в т.ч. пуриновите и пиримиди-
новите бази, влизащи в състава на нуклеиновите ки-
селини. 

Платиновите цитостатици не алкилират ДНК, но по 
аналогичен механизъм образуват ковалентни връзки 
с ДНК матрицата, което позволява, с пропедевтична 
цел, да бъдат разгледани в контекста на този клас ан-
тинеопластични лекарства.

Класификация и препарати: Алкилиращите лекар-
ства и другите директно модифициращи ДНК-матри-

цата цитостатици, могат да бъдат групирани в следни-
те подкласове, както следва:

1. Бис-бета-хлоретиламини (азотни иприти) 

• Mеchlorethamine

• Chlorambucil (Leukeran®)

• Melphalan (Alkeran®)

• Bendamustinе (Treanda®, Ribomustin®)

• Оксаазафосфорини - Cyclophosphamide 
(Endoxan®) и Ifosfamide

• Estramustine

2.  Нитрозурейни препарати

• Carmustine

• Lomustine
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• Streptozotocin

3. N-метилхидразини и триазени 

• Procarbazine

• Dacarbazine

• Temozolomide (Temodal®)     

4. Aлкилфосфонати

• Busulfan (Myleran®)

5. Платинови комплекси

• Cisplatin (Platinol®)

• Carboplatin (Paraplatin®)

• Oxaliplatin (Eloxatin®)

Фармакокинетични особености

• Път на въвеждане. Повечето алкилиращи ци-
тостатици (с изключение на Cyclophosphamide, 
Chlorambucil, Melphalan и Temozolomide), както и 
платиновите комплекси се въвеждат интравенозно, 
при което следва изключително внимателно да се 
избягва есктравазирането им, тъй като е свързано с 
риск от тежки локални реакции, вариращи от въз-
паление на меките тъкани до некроза. 

• Разпределение: Поради химичнaта си лабилност и 
формирането на силно реактивни метаболити тези 
медикаменти се характеризират с ковалентно свърз-
ване с плазмените протеини. С изключение на ли-
пофилните нитрозурейни препарати и Temozolomide 
алкилиращите лекарства не преминават в значител-
на степен кръвно-мозъчната бариера.

• Биотрансформация (метаболизъм): Алкилира-
щите вещества спонтанно формират електро-
филни разпадни продукти в биологични сре-
ди. Изключение от това са оксаазафосфорините 
(Cyclophosphamide, Ifosfamide), както и триазени-
те, при които биоактивирането до електрофилни 
алкилиращи продукти се инициира от системата на 

цитохром P450 оксидазите в черния дроб.

• Екскреция: Основният път на елиминиране на ме-
таболитите и разпадните продукти на алкилира-
щите цитостатици и на платиновите комплекси е 
уринната екскреция.

Фармакодинамика и фармакологични ефекти      

• Бис-бета-хлоретиламини (азотни иприти) 

Бис-бета-хлоретиламините (Фиг. 3) са разработени 
като структурни аналози на бойното отровно веще-
ство иприт, при което серният атом е заменен с азотен. 
Те се явяват клас-прототип на всички алкилиращи ле-
карства и са първите клинично използвани цитоста-
тици изобщо, респективно техните фармакодинамич-
ни особености са най-добре проучени. В биологични 
среди азотните иприти спонтанно се подлагат на въ-
тремолекулна циклизация до нестабилен азиридиниев 
катион, който впоследствие формира високореакти-
вен карбониев йон. Последният е реактивен електро-
фил, който се свързва ковалентно с различни клетъч-
ни нуклеофилни субстрати като нуклеинови киселини 
и протеини. Основната фармакологична мишена на 
тези вещества, обаче, е N7 позицията в молекулата на 
гуанина. Поради наличието на две бета-хлоретилами-
нови алкилиращи групи тези цитостатици са бифунк-
ционални алкилатори и образуват кръстосани връзки 
в ДНК, които могат да бъдат вътреверижни или меж-
дуверижни (Фиг. 4). Алкилирането на ДНК инхибира 
репликацията и индуцира разкъсвания на ДНК, което 
от своя страна активира сигналните пътища на про-
грамираната клетъчна смърт. 

Стабилността и респективно скоростта на формиране 
на цитотоксичните карбониеви йони са определящи 
и за локалната и системната токсичност на азотните 
иприти. Така например Mechlorethamine е изключи-
телно нестабилен в разтвор и биологични среди, и 
респективно е с изразен токсикологичен потенциал. 
Въвеждането на ароматен заместител (напр. при 
Chlorambucil, Melphalan, Bendamustine) стабилизира 
бис-бета-хлоретиламиновата група, което прави по-
добни антинеопластични лекарства по-слабо токсич-
ни, в сравнение със старите генерации азотни иприти.

Фиг.  3. Химична структура на някои алкилиращи цитостатици.
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Фиг. 4. Алкилиране на ДНК (при N7 позицията на гуаниновите бази) под действие на азотипритния аналог 
Bendamustine, като представителен бифункционален алкилиращ цитостатик.

Оксаазафосфорините са подклас на бис-бета-хлоретиламините, които са абсолютно неактивни и нетоксични, 
сами по себе си, а изискват последователна биотрансформация и спонтанни химични превръщания до образува-
не на цитотоксичния активен алкилиращ метаболит фосфорамидоиприт (Фиг. 5).  

Фиг. 5. Схематично представяне на биотрансформацията на Cyclophosphamide с образуване на неактивни мета-
болити, на антинеопластичния фосфамид-иприт и на уротоксичния акролеин.



359

• Нитрозуреи и други алкилиращи средства

Хлороетилнитрозурейните препарати Carmustine 
и Lomustine спонтанно образуват ДНК-алкилиращи 
метаболити, както и изоцианати, които карбамои-
лират протеини. Streptozotocin е природен антиби-
отик със нитрозурейна функционална група, който 
се характеризира със селективно натрупване и рес-
пективно цитотоксичност по отношение на бета 
клетките на лангерхансовите острови, което обуславя 
и приложението му при инсулиноми и карциноми на 
панкреаса. Триазените Dacarbazine и Temozolomide, 
както и сходният с във фармакологично отношение 
метилхидразинов дериват Procarbazine са неактив-
ни предлекарства. Те се подлагат на сложна биот-
рансформация, с участието както на цитохром P450, 
така и на спонтанни химични реакции, водещи до 
формиране на електрофилен азометан. За разлика от 
останалите азотните иприти тези вещества се явяват 
монофункционални алкилиращи агенти, които не об-
разуват кръстосани връзки, а метилират клетъчните 
нуклеофили. Busulfan е бифункционален алкилиращ 
агент, с механизъм на действие, аналогичен на този 
на азотните иприти.

• Платинови комплекси

Клинично използваните съединения от този клас 
са планарни координационни съединения на Pt2+ 
(Фиг. 6). Платиновите комплекси спонтанно хидро-
лизират в биологични среди с образуване на моно- и 
диаква-комплекси, явяващи се активните им цито-
токсични метаболити. Подобно на алкилиращите 
средства тези съединения взаимодействат с N7 пози-
цията в структурата на гуанина и образуват вътреве-
рижни и междуверижни кръстосани връзки (Фиг. 6). 
При това прототипът cisplatin е по-реактивоспособен 
и респективно значително по-токсичен, в сравнение с 
по-новите аналози Carboplatin и Oxaliplatin.

• Механизми на резистентност

Един от основните механизми на детоксикация на 
електорфилните алкилиращи съединения и на пла-
тиновите комплекси е свързването с редуциран глу-
татион (GSH). В тази връзка повишените вътрекле-
тъчни нива на GSH, както и повишената експресия и 
активност на глутатион-S-трансферазите е свързана с 
възникване на резистентност. Друг фактори, обусла-
вящ намалена химиочувствителност към тези цитос-
татици е активността на ДНК-репариращите ензимни 
системи (напр. NER-nucleotide excision repair), които 
разпознават, “изрязват” и възстановяват нормалната 
структура на алкилираните или платинирани участъ-
ци от ДНК. 

Приложение на лекарствата 

• Mechlorethamine е първият клинично използван 
алкилиращ цитостатик. Поради изразената си 
токсичност и химична нестабилност се използва 
рядко, за лечение на лимфоми. По-новите поколе-
ния алкилиращи агенти са с намалена реактивос-

пособност и респективно по-добра поносимост. 

• Melphalan е бифункционален алкилатор, съдър-
жащ L- фенилаланинов структурен фрагмент и се 
прилага за лечение на семином на тестиса. 

• Chlorambucil съдържащ фенил-маслена киселина 
като носител на цитотоксичната азотипритна гру-
па се използва за лечение на хронична лимфоидна 
левкемия. 

• Bendamustine (Фиг. 4) от химична гледна точ-
ка е бензимидазолово производно с алкилиращи 
групи. Създаден е по подобие на Chlorambucil. 
Bendamustine e синтезиран, първоначално пред-
клинично охарактеризиран и приложен при па-
циенти в работната група на Ocegovski в Йена, 
тогавашната ГДР. След 1993г. производството и 
разпространението в Германия и ЕС е възстано-
вено. Проведени са множество клинични проуч-
вания, включително и в България, при които е 
установена висока активност при CLL и други не-
Hodgkin-ови лимфоми (NHL). При солидни тумо-
ри, напр. рак на гърдата, ефективността е ниска и 
лекарството по-скоро може да бъде заместител на 
Cyclophosphamide в определени схеми, отколкото 
монотерапия. Задълбочените повторни предкли-
нични проучвания, проведени преди около 10 г. 
и в България показват наличието на своеобразен 
механизъм на действие на Bendamustine, който 
включва и антиметаболитни свойства. Лекарство-
то се прилага като венозна инфузия в специални 
тъмни системи, тъй като е фоточувствително. 

• Cyclophosphamidе е неактивно предлекарство, 
което намира изключително широко клинично 
приложение при различни онкологични заболява-
ния, както и като имуносупресор при автоимунни 
заболявания. Прилага се като компонент в комби-
нираната химиотерапия на туморите на млечната 
жлеза и яйчниците, лимфоми, карцином на пикоч-
ния мехур, дребноклетъчен карцином на белия 
дроб, някои левкемии и др. Прилага се перорално 
или парентерално.  Ifosfamide е структурен ана-
лог на циклофосфамид със сходен механизъм на 
действие и широк спектър на клинична противо-
туморна активност. 

• Estramustine – е хибридно лекарство, съдържащо 
естрогенов фармакофор и алкилираща функцио-
нална група. Интересно е да се отбележи, че неза-
висимо от наличието на бис-бета—хлоретилами-
нова група неговата фармакологична мишена не е 
ДНК, а тубулинът. Подобно на Vinca алкалодите 
estramustine действа като инхибитор нa формира-
нето на делително вретено. Използва се за лечение 
на рак на простатата.

• Нитрозоурейни производни. Carmustinе (BCNU) 
– бициклохексилнитрозоурея е ефективен при 
мозъчни тумори, тумори на гастроинтестиналния 
тракт, малигнени лимфоми, мултиплен миелом, 
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лимфосаркоми и ретикулоклетъчни саркоми, ме-
ланом; Lomustinе (CCNU) се прилага перорално 
при Ходжкинов лимфом, мозъчни тумори и брон-
хиален карцином. Поради липофилността си и до-
брата пенетрация през кръвномозъчната бариера 
тези лекарства се използват основно за лечение на 
мозъчни тумори. 

• Други алкилиращи цитостатици. Dacarbazine и 
Temozolomide са хетероциклени съединения с 
идентични активни метаболити и респективно 
механизъм на действие. Използват се за лечение 
на глиоми и други мозъчни тумори, при малигнен 
меланом и сарком на меките тъкани. Dacarbazine се 
прилага само венозно, докато temozolomide е ак-
тивен при перорален прием. Поради ефективното 
преминаване на кръвномозъчната бариера и срав-
нително по-добрата поносимост спрямо нитро-
зуреите,  temozolomide е основна алтернатива на 

тези лекарства при лечение на астроцитоми, глиоб-
ластоми, както и при кожни злокачествени тумори. 
Във връзка със селективната си цитотоксичност 
спрямо гранулоцити, но не и спрямо лимфоидни 
клетки Busulfan се използва за лечение на хронич-
на миелоидна левкемия. 

Платинови комплекси (Фиг. 6). Cisplatin е изклю-
чително широко  използван за лечение на солидни 
тумори, в комбинация с други антинеопластични ле-
карства. Лечението с cisplatin e куративно при тератом 
на тестисите. Използва се и при лечение на карцино-
ми на яйчниците, пикочния мехур, главата и шията, 
простатата и мн. др. Дозолимитиращата страничен 
ефект е нефротоксичността. Изразеният еметогеннен 
потенциал изисква ефективно антиеметично лечение, 
нерядко с комбинации от различни класове лекарства 
(напр. сетрони или Aprepitant с кортикостероиди). 
Прилага се парентерално като венозна инфузия.

Фиг. 6. Химична структура на клинично използваните платинови комплекси и схематично представяне на хи-
дролизата на Cisplatin в биологични среди с образуване на електрофилни аква-комплекси и последващо взаимо-
действие с клетъчни нуклеофили (R-Nu), в т.ч. гуаниновите бази.

• Сarboplatin се разглежда като второ поколение пла-
тинов цитостатик с намалена нефротоксичност, но 
за разлика от Cisplatin предизвиква тежка тромбо-
цитопения. Прилага се като алтернатива на циспла-
тин при карциноми на яйчниците и тестисите. 

• Oxaliplatin е трето поколение платинов комплекс, 
който се използва за лечение на метастатичен 
карцином на дебелото черво. Дозолимитиращият 
страничен ефект е периферната невропатия. 

Нежелани лекарствени реакции
Алкилиращите цитостатици се характеризират със 
слабо изразена селективност по отношение на злока-
чествените тумори и съответно имат изразен токси-
кологичен потенциал. Като клас за тях са характерни 
изразени миелосупресивни ефекти, потискане на фер-
тилитета, алопеция, висок еметогенен потенциал, как-
то и генотоксични, мутагенни, тератогенни и канцеро-
генни ефекти. 
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• Миелосупресивни и имуносупресивни ефекти. Ал-
килиращите цитостатици притежават изразен 
миелосупресивен ефект със засягане предимно 
на лимфоидния и миелоидния кръвен ред. При 
това, докато при азотните иприти е налице  остро 
настъпваща костномозъчна токсичност за хлоре-
тилнитрозоуреите е характерна отложена, много 
тежка кумулативна миелосупресивна активност, 
която се проявява 3-6 седмици след стартирането 
на лечението. Платиновите комплекси имат зна-
чително-по малко влияние върху хемопоезата, в 
сравнение с алкилиращите агенти, с изключение 
на Carboplatin, при който дозолимитиращият стра-
ничен ефект е тежка тромбоцитопения. Алкилира-
щите цитостатици имат изразен имуносупресивен 
ефект, свързан с потискане на пролиферацията 
на лимфоцитите, както и с повлияване на неутро-
филите и други клетъчни популации с отношение 
към неспецифичния имунитет. Cyclophosphamide 
и Chlorambucil се използват клинично като имуно-
супресори, за лечение на колагенози и други авто-
имунни заболявания. 

• Гастроинтестинални ефекти и хепатотоксич-
ност. Алкилиращите цитостатици предизвикват 
мукозити и тежко гадене и повръщане, особено 
във високи дози. Cisplatin е най-еметогенният 
цитостатик, като при над 90% от пациентите ин-
дуцира изтощително остро и отложено (до 120 ч. 
след химиотерапията) гадене и повръщане, които 
налагат прилагане на мощни антиеметици напр. 
5НТ3-рецепторни антагонисти (сетрони) или 
Aprepitant.  Хепатотоксични ефекти са установени 
при циклофосфамид и хлоретилнитрозоуреите. 

• Уротоксичност и нефротоксичност. При метабо-
лизма на оксаазафосфорините Cyclophosphamide и 
Ifosfamide се образува токсичния метаболит акро-
леин, който предизвиква дозозависим хеморагичен 
цистит, специфичен за този клас алкилиращи аг-
енти. Тази токсичност може да бъде намалена или 
преодоляна чрез прилагане на тиола mesna, който 
се свързва с акролеина и го инактивира. 

• Cisplatin се характеризира с дозолимитираща 
нефротоксичност с тубулна некроза, което налага 
щателно хидратиране на пациентите и форсиране 
на диурезата. При карбоплатин  и оксалиплатин 
нефротоксичните ефекти са по-слабо изразени.

• Невротоксични ефекти: Лечението с Cisplatin е 
асоциирано с риск от възникване на тежка пери-
ферна сензорна невропатия и ототоксичност. При 
Oxaliplatin невротоксичните ефекти се явяват дозо-
лимитиращи.

• Генотоксичност, дисморфогенни и канцерогенни 
ефекти; ефекти върху репродуктивната функция: 
поради директното модифициране на геномната 
ДНК алкилиращите цитостатици се характери-
зират с изразен тератогенен, мутагенен и канце-

рогенен ефекти, които са особено изразени при 
нитрозуреите, както и при монофункционални 
алкилатори като Dacarbazine. В резултат на това е 
възможно възникването на вторични неоплазии 
след химиотерапия с алкилиращи вещества. Ал-
килиращите лекарства са свързани със съществен 
риск от необратим стерилитет при мъже. При жени 
ефектите са по-слабо изразени, най-често е налице 
обратима дисменорея, но е възможно и настъпване 
на преждевременна менопауза.

Антиметаболити

За разлика от алкилиращите агенти, които директно 
взаимодействат с ДНК матрицата, антиметаболитите 
са компетитивни или некомпетитивни инхибитори 
на ензимите, участващи в процесите на репликация и 
транскрипция. Антиметаболитите са типични фазово 
специфични антинеопластични лекарства с изразен 
ефект върху клетките в синтетичната S-фаза на кле-
тъчния цикъл. 

Класификация и препарати

В зависимост от химичната структура и фармакодина-
мичните си особености този клас антинеопластични 
лекарства се разделят на антифолатни, пуринови, пи-
римидинови антиметаболити, както и на съединения с 
друг механизъм на действие.

Антифолати :

• Methotrexate

• Raltitrexed (Tomudex®)

• Pemetrexed (Alimta®)

1. Пиримидинови антиметаболити

• Fluorouracil (5-fl uorouracil)

• Capecitabine (Xeloda®) 

• Cytarabine (Alexan®, Depocyte®) 

• Gemcitabine (Gemzar®)

• Azacitidine (Vidaza®)

2. Пуринови антиметаболити

• Mercaptopurinе (6-mercaptopurinе)  

• 6-Th ioguanine  

• Fludarabine (Fludara®) 

• Cladribine (Leustat®)

• Pentostatin

3. Други антиметаболити

• Hydroxycarbamide (Hydroxyurea) (Hydrea®)

• Asparaginase (Erwinase®)
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Антифолати
Представляват антиметаболити на фолиевата кисе-
лина, която в активната си редуцирана форма е есен-
циален кофактор на няколко ензима, необходими за de 
novo  синтеза на пуринови бази, тимидин  и метионин. 

• Methotrexate (МТX) (Фиг. 7), подобно на фоли-
евата киселина вътреклетъчно се метаболизира до 
поли-глутамилирани продукти. Метаболитите на 
метотексата се свързват с много висок афинитет 
към дихидрофолатредуктазата (ДХФР), която е с 
ключово значение за синтезата на пуриновите бази, 
и  я инхибират.  

Фиг. 7. Химична структура на Methotrexate.

Methotrexate се използва при редица хематологично 

неоплазии и солидни тумори. Извън онкологията ме-
тотрексат е важен имуносупресор използван за лече-
ние на ревматоиден артрит, псориазис и други авто-
имунни заболявания.

Основните му странични ефекти са мукозити (в СЧТ), 
пневмонити, миелосупресия; във високи дози може да 
предизвика бъбречни увреждания. При високодозова 
терапия се препоръчва химиопротективно лечение с 
фолинова киселина (формил-терахидрофолиева кисе-
лина, Leucovorin®), която навалява токсичността без да 
компрометира противотуморната му активност. 

• Raltitrexed (Фиг. 8) е структурен аналог на фо-
лиевата киселина със селективно инхибиращо 
действие по отношение на тимидилатсинтетазата. 
Подобно на метотрексат ралтитрексед е предле-
карство, което се превръща в активни полиглута-
матни метаболити, които, поради изразената си 
полярност, се задържат вътреклетъчно и персисти-
рат в тъканите до 30 дни. Използва се за лечение 
на авансирал рак на дебелото черво, при пациенти 
при които схемите, базирани на флуороурацил + 
фолинова киселина са противопоказани. Понася 
се добре като рядко предизвиква миелосупресия и 
меки гастроинтестинални ефекти.     

• Pemetrexed (Фиг. 8) е фолат-базиран неселективен 

инхибитор на дихитрофолат редуктазата, тимидилатсинтетазата и глицинамид-рибонуклеотид-формил-
трансферазата. Намира приложение за лечение на неоперабилен плеврален мезотелиом, при недребноклетъ-
чен белодробен карцином, както и при други солидни тумори. Прилага се като венозна инфузия.  

Фиг. 8. Химична структура на Ralitrexed и Pemetrexed.

Пиримидинови антиметаболити
• Fluorouracil (5-fl uorouracil, 5-FU, Фиг. 9) e предлекарство,  което се метаболизира до нуклеозид-монофосфати 

и се явява инхибитор на тимидилатсинтетазата, което води до потискане синтеза на тимидинтрифосфат и 
респективно потискане на синтеза на ДНК. 

Фиг. 9. Химична структура на 5-FU.

Флуороурацилът обикновено се прилага венозно и 
се характеризира с широко тъканно разпределение, 
като преодолява и кръвно-мозъчната бариера. Явява 
се ефективно средство за лечение на  различни солид-
ни тумори,  т.ч. карцином на колона и други гастро-

интестинални неоплазии, рак на млечната жлеза и на 
яйчниците. Ефективен е и при дерматологични неоп-
ластични заболявания, поради селективно натрупване 
в кожата.  Ефектите на флуороурацила се потенцират 
от фолиновата киселина, която се използва като моду-
латор на биологичния отговор, в комбинация с това 
лекарство, при лечение на рак на дебелото черво (Таб-
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лица 1). При някои кожни тумори се прилага локално.

• Capecitabine е предлекарство, метаболизиращо се 
до флуороурацил, което се прилага перорално за 
лечение на рак на дебелото черво и други солидни 
тумори, в т.ч. рак на стомаха и карцином на млеч-
ната жлеза. 

• Комбинираното лекарство   Tegafur/Gimeracil/
Oteracil  (Teysuno, TS-1  в Япония), известно още 
като S-1, се използва за лечение на напреднал рак 
на стомаха в комбинация с платинов комплекс. 
Приложим е още при рак на шията и главата, ко-
лоректален карцином, недребноклетъчен рак на 
белия дроб, рак на млечната жлеза, рак на пан-
креаса, рак на жлъчните пътища. Не е одобрен от 
FDA. Моларното съотношение на трите компонен-
та е Tegafur: Gimeracil: Oteracil = 1:1:0.4. МПД за 
населението от азиатски и кавказки тип е 80 mg/
m2 и 25 mg/m2 респективно. Различието се дължи 
вероятно на генотипа за  CYP2A6. Tegafur  е съ-
щинското химиотерапевтично средство, което е 
prodrug на Fluorouracil (5-FU). Gimeracil инхибира 
разграждането на флуороурацила чрез обратимо 
блокиране на дехидрогеназния ензим. Това води до 
по-високи нива на 5-FU и увеличено време на по-
луживот. Oteracil остава основно в червата, защото 
не се резорбира в значителна степен. Там редуцира 
образуването на 5-FU чрез блокиране на ензима 
оротат-фосфорибозилтрансфераза. Ниските нива 
на 5-FU в червата водят до по-ниска гастро-интес-
тинална токсичност.

• Trifl uridine/Tipiracil (Lonsurf) се състои от анти-
неопластичен аналог на тимидина – трифлуридин 
и инхибитор на тимидинфосфорилазата – типи-
рацилов хидрохлорид. След навлизане в тумрната 
клетка трифлуридинът се фосфорилира от тими-
динкиназата и се вгражда в ДНК като спира кле-
тъчната пролиферация (антиметаболитен меха-
низъм на действие). Трифлуридиновата молекула 
подлежи на бързо разграждане в организма още 
при първото преминаване през черния дроб от 
ензима трифлуридинфосфорилаза (fi rst pass eff ect) 
след перорален прием. Последното налага включ-
ването на инхибитор на тимидинфосфорилазата, 
известен като типирацил. Лекарството се използва 
с успех при метастатичен колоректален карцином.

• Cytarabinе (Cytosine arabinoside, ara-C) е струк-
турен аналог на 2-дезоксицитидина, който вътре-
клетъчно се метаболизира до съответния нукле-
озиден трифосфат. Антиметаболитното действие 
на цитарабина е асоциирано с вграждането на ак-
тивния му фосфорилиран метаболит в растящата 
ДНК верига, с последващото блокиране на нейна-
та елонгация. Cytarabinе се прилага парентерално 
и се използва за лечение на остра миелоидна лев-
кемия. Поради изразената му миелосупресивна 
активност е необходимо щателно мониториране 
на кръвната картина.

• Depocyt® представлява липозомна форма на 
cytarabine с контролирано освобождаване, която 
се прилага спинално за лечение на неопластични и 
лимфоматозни менингити. 

• Gemcitabine е флуориран аналог на цитарабин, 
който се подлага вътреклетъчно на метаболи-
зъм до съответните фосфорилирани нуклеозиди. 
Като лъжлив субстрат гемцитабинът инхибира 
рибонуклеотидредуктазата и ДНК-полимеразите 
и индуцира програмирана клетъчна смърт. Меха-
низмът на действие се определя като „маскирано 
терминиране на елонгацията на ДНК-веригата“ 
поради вграждане на една нормална база след ле-
карствения метаболит. Прилага се интравенозно 
за лечение на различни солидни тумори, в т.ч. рак 
на панкреаса, недребноклетъчен белодробен кар-
цином и тумори на яйчниците. Характеризира се 
със сравнително добра поносимост. Най-честите 
странични ефекти са миелосупресияата, гастро-
интестинални нарушения, мускулни болки и гри-
по-подобен синдром.

• Azacitidine се използва за лечение на миелодис-
пластичен синдром, остри и хронични миелоидни 
левкемии. Структурно прилича на антиметаболит, 
но всъщност е инхибитор на ДНК-метилтрансфе-
разите и действа като деметилиращо средство.

Пуринови антиметаболити

Биват аналози на пуриновите бази (меркаптопурини) 
или нуклеозидни аналози. Подобно на физиологични-
те субстрати вътреклетъчно се фосфорилират и инхи-
бират действието на ДНК-полимеразите.

• Mercaptopurinе (6-МР) и Th ioguaninе (6-TG)  (Фиг. 
10) са едни от най-старите антинеопластични сред-
ства в клинична употреба. Прилагат се перорално 
и се характеризират с висока бионаличност. 

Фиг. 10. Химична структура на меркаптопуриновите 
антиметаболити.

Терапевтичното им приложение е основно при хемато-
логични неоплазии, като меркаптопуринът се използ-
ва при лимфобластни и миелобластни левкемии, а ти-
огуанинът се използва при остра нелимфоцитна лев-
кемия и хронична миелоидна левкемия. Меркаптопу-
ринът, както и неговото предлекарство Azathioprine се 
прилагат и като имуносупресори при болест на Crohn 
и улцериращ колит. 



364

Меркаптопурин, тиогуанин и азатиоприн се мета-
болизират и инактивират под действието на тиопу-
ринметилтрансферазата, която при човека се характе-
ризира с генетичен полиморфизъм. Така при “лоши” 
метаболизатори е налице повишен риск от проява на 
странични и токсични ефекти, докато при висока ти-
опуринметилтранферазна активност е възможно на-
маляване на терапевтичния ефект.

• Cladribine (Фиг. 11) е пуринов нуклеозиден анти-
метаболит, ефективен за лечение на отношение на 
космато-клетъчна левкемия и хронична миелоид-
на левкемия. Cladribinе повлиява както активно 
пролифериращите, така и  неделящите се туморни 

клетки. Предизвиква тежка миелосупресия, с про-
яви на неутропения, тромбоцитопения и анемии. 
Високодозовите режими са асоциирани с риск от 
остра бъбречна недостатъчност и тежки невро-
токсични ефекти. 

• Fludarabine (Фиг. 11) е флуориран пуринов нукле-
озиден аналог и намира приложение  при химиоте-
рапията на В-клетъчна хронична лимфоцитна лев-
кемия. Обикновено се прилага перорално, но може 
да прилага и като венозна инжекция или инфузия. 
Обикновено се понася добре, но може да предизви-
ка потискане на кръвотворенето и изразена иму-
носупресия, с риск от опортюнистични инфекции.

Фиг. 11. Химична структура на пуриновите нуклеозидни аналози Fludarabine и  Cladribine.

Други цитостатици с антиметаболитни ефекти

• Hydroxycarbamide (hydroxyurea) е структурен 
аналог на уреята, който селективно инхибира ен-
зима рибонуклеотидредуктаза, необходим за пре-
връщането на рибонуклеотидите в дезоксирибо-
нуклеотиди, потискайки по-този начин синтеза на 
ДНК. Прилага се перорално за лечение на хронич-
на миелоидна левкемия, както и при рак на маточ-
ната шийка (в комбинация с лъчелечение) и сърпо-
видно клетъчна анемия. Предизвиква потискане на 
хемопоезата, гадене и обриви.

• Crisantaspase (L-asparaginase)

• L-аспарагиназата е ензим, осъществяващ на прак-
тика селективен антиметаболитен ефект при лим-
фоидни левкемии и лимфоми. Бластите при тези 
лимфоидни неоплазии не експресират L-аспара-
гинсинтетаза и се нуждаяат от екзогенен L-аспа-
рагин за нормалното си развитие и пролиферация. 
Прилагането на ензима L-аспарагиназа, метабо-
лизиращ L-аспарагина до L-аспартат, предизвиква 
бързо изчерпване на аспарагиновите серумни нива 
и респективно дефицит на тази аминокиселина при 
лимфоидните малигнени клетки. Понастоящем се 
използва рекомбинантен продукт (Crisantaspase), 
който се продуцира от Erwinia chrysanthemi и се 
прилага  при остра лимфобластна левкемия. Лече-

нието е свързано с риск от анафилактични реакции 
и панкреатити, но не се наблюдава миелосупресия.

Противотуморни антибиотици
Представляват класически циторедуктивни цитоста-
тици от микробиологичен произход, чийто антине-
опластични свойства са идентифицирани в резултат 
на случаен скрининг. Най-големият обособен подклас 
цитотоксични антибиотици са антрациклините, кои-
то са и с най-важно клинично значение. Други про-
тивотуморни средства от този клас са Dactinomycin 
(Actinomycin D), Plicamycin, природният азиридинов 
алкилиращ агент Mitomycin и гликопептидният анти-
биотик Bleomycin. Изключително токсичните калихеа-
мицини се използват само под формата на конюгати с 
моноклонални антитела.

Класификация и препарати
1. Антрациклинови антибиотици и аналози

• Daunorubicin (Daunoblastin®, DaunoXome®)

• Doxorubicin (Adriablastin®, Myocet®, Caelyx®)

• Epirubicin (Pharmorubicin®)

• Idarubicin (Zavedos®)

• Aclarubicin
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• Mitoxantrone (Novantrone®)

2. Други цитотоксични антибиотици

• Mitomycin 

• Bleomуcin (Bleocin®) 

• Dactinomycin 

• Gentuzumab ozogamicin (Mylotarg®)

Антрациклинови антибиотици 

Химия и фармакокинетика 

Представляват природни гликозиди, съдържащи в мо-
лекулата си планарен терацикличен агликон (антра-
циклин) и аминозахарен фрагмент. Всички клинично 
използвани антрациклини се получават биотехноло-

гично като ферментационни продукти на Streptomyces 
spp. Синтетичните антрацендионови медикаменти 
Mitoxantrone и Pixantrone са разработени като опро-
стени структурни аналози на антрациклините и имат 
сходни фармакологични свойства (Фиг. 12).

С изключение на Idarubicin, който е наличен и като 
перорална форма антрациклиновите антибиоти-
ци, както и синтетичния им аналози Mitoxantrone и 
Pixantrone се прилагат под формата на венозна инфу-
зия. Характеризират се с широко тъканно разпреде-
ление и трифазен модел на елиминиране. Антраци-
клините се метаболизират до активни метаболити 
(напр. даунорубиционол, доксорубицинол), които 
обаче са с намалена цитотоксична активност, в срав-
нение с изходните съединения. Основният път за 
елиминиране на антрациклините и метаболитите им 
е жлъчната екскреция.

Фиг. 12. Химична структура на клинично използваните антрациклинови антибиотици и на техния синтетични 
аналози Mitoxantrone и Pixantrone.
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Фармакодинамични особености и фармакологични 
ефекти

Механизмът на противотуморното и на кардио-
токсичното действие на антрациклиновите антибио-
тици е сложен и не напълно изяснен. Подобно на дру-
ги планарни полициклични органични съединения, 
те интеркалират в ДНК матрицата, тоест се вграждат 
между двете комплементарни вериги, посредством 
слаби междумолекулни взаимодействия. Комплексът 
между ДНК и антрациклините се стабилизира и от 
последващо ковалентно свързване на антибиотика с 
геномната ДНК, вкл. с образуване на формилови аду-
кти. В резултат на интеркалирането се инхибира ак-

тивността на топоизомераза II, която нормално нама-
лява торзионното напрежение в двуверижната ДНК и 
е необходимa както за спирализацията на ДНК, така и 
за нормалното протичане на репликацията. За да реа-
лизира функциите си топоизомераза II първоначално 
разпознава ДНК-секвенцията, разрязва двете вериги 
на ДНК, отцепва две фосфодиестеразни връзки  през  
4-базов интервал и така формира две разкъсвания, 
нарушавайки ДНК-последователностите. В същото 
време друга ДНК верига може да премине през обра-
зуваното прекъсване, което води до позитивно или не-
гативно нагъване на ДНК-веригата (Фиг. 13), означено 
като катенация и декатенация. 

Фиг. 13. Схематично представяне на ролята на топоизомераза II за декатениране и намаляване на торзионното 
напрежение по време на репликация.
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Блокирането на топоизомеразната активност инду-
цира фрагментация на ДНК и потиска активността 
на ДНК-полимеразите. Наред с това антрациклините 
образуват стабилни комплекси с Fe3+ йоните и спо-

собстват за генериране на токсични кислородни ради-
кали. Редокс-циклирането е възможно и без формира-
не на комплекси с железните йони (Фиг. 14). 

Фиг. 14. Редокс-цикли на антрациклините.
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Doxorubicin се превръща в семихинон-радикалова 
форма при моноелектронните реакции с участието 
на NADPH и оксидоредуктази като цитохром Р450 
редуктаза; в присъствието на молекулен кислород 
семихинон-молекулата редуцира кислорода до супе-
роксиден йон, който може да бъде детоксикиран от 
супероксиддисмутаза  и каталаза (горе). В присъст-
вието на железни йони супероксидният анион може 
да генерира хидроксилни радикали, които са особено 
агресивни, тъй като генерират пероксиди от липид-
ните алифатни вериги (долу).

Резистентността към антрациклиновите антибиоти-
ци е свързана  преди всичко с експресията на P-гли-
копротеина и други ефлукс транспортери, медиира-
щи множествена лекарствена резистентност при ту-
морните клетки.

Приложение на антрациклините

Антрациклиновите антибиотици са широкоспектър-
ни антинеопластични лекарства,които се прилагат 
парентерално за лечение на различни онкологични 
заболявания.

• Doxorubicin се прилага за лечение на Ходжкино-
ви и не-Ходжкинови лимфоми, остри левкемии, 
както и при различни солидни тумори, в т.ч. кар-
цином на млечната жлеза. Под формата на инсти-
лации се използва при суперфициален карцином 
на пикочния мехур. 

• Caelyx® и Myocet® са липозомни форми на 
Doxorubicin, за парентерално приложение, които 
се характеризират с намалена кардиотоксичност 
и се използват за лечение на сарком на Капоши 
при пациенти със СПИН, както и при авансирал 
карцином на яйчниците, прогресиращ мултиплен 
миелом и метастатичен рак на гърдата. 

• Daunorubicin намира приложение основно при 
остра лимфобластна левкемия и други хемобла-
стози. По-добре поносимата липозомна форма на 
цитостатика (DaunoXome®) се използва при на-
преднал сарком на Капоши.

• Epirubicin e епимер на доскорубицин, характери-
зиращ се с намалена кардиотоксичност. Прилага 
се за лечение на карцином на млечната жлеза . 

• Idarubicin се използва основно при хематологич-
ни неоплазии, като се прилага както перорално, 
така и парентерално.

• Aclarubicin е антрациклин със своеобразен меха-
низъм на действие. Той е каталитичен инхибитор 
на топоизомераза II, който възпрепятства свърз-

ването на ензима с ДНК. Установено е, че е инхи-
битор и на топоизомераза I, при клинично реле-
вантни концентрации. Акларубицин се използва 
за лечение на остра миелоидна левкемия.

• Мitoxantrone  е синтетичен структурният аналог 
на doxorubicin, със сходен спектър на противоту-
морна активност и намалена кардиотоксичност. 
Използва се за лечение на метастатичен рак на 
гърдата, както и при не-Ходжкинови лимфоми, 
остри левкемии и неоперабилен хепатоцелуларен 
карцином. 

• Pixantrone е аналог на Mitoxantrone с намален 
афинитет към железни йони и към топоизомера-
за-IIβ, с оглед да се запази интеркалиращата спо-
собност, но при минимизиране на кардиотоксич-
ността. Клиничните данни показват, че макар да 
не е напълно елиминирана, кардиотоксичността 
на Pixantrone е много по-слабо изразена, от тази 
на антрацендионите и антрациклините, както по 
отношение на честотата на наблюдаваните ефек-
ти, така и на тяхната тежест.

Нежелани лекарствени реакции

Антрациклините имат изразени странични и токсич-
ни ефекти поради неселективното инхибиране на 
различни бързо пролифериращи клетъчни попула-
ции, подобно на алкилиращите цитостатици. Ми-
елосупресивните ефекти настъпват в рамките на 10 
дни след прилагането на антрациклините, като кост-
но-мозъчната функция обикновено се възстановява 
в рамките на 3 седмици. От страна на гастроинтести-
налния тракт се наблюдават стоматити и мукозити, 
както и упорито гадене и повръщане. 

Групово специфичната дозолимитираща токсичност 
на тези средства, обаче е кумулативната кардио-
токсичност, с прояви на  кардиомиопатии, застойна 
сърдечна недостатъчност и ритъмни нарушения (виж 
по-долу). При епирубицин (който е епимер на доксо-
рубицин), както и при идарубицин кардиотоксични-
те ефекти са по-слабо изразени. Кардиотоксичността 
на антрациклините се свързва с формирането на ком-
плекси с железни йони и генериране на увреждащи 
кислородни радикали. 

Липозомните форми на Daunorubicin (Doxil®) и 
Doxorubicin (Caelyx®, Myocet®) се характеризират със 
значително изменени фармакокинетични свойства и 
намалена кардиотоксичност, които позволяват при-
ложението им при проблемни популации от пациен-
ти (лица с налична сърдечна недостатъчност, пациен-
ти със СПИН и сарком на Капоши).
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Други цитотоксични антибиотици

• Mitomycin (Mytomycin C) (Фиг. 15) е метаболитен 
продукт на Streptomyces caespitosus. В структурата 
му са идентифицирани три фармакофора, а имен-
но хинонова, уретанова и азиридинова функцио-
нални групи. In vivo митомицин се метаболизира 
до алкилиращ активен метаболит, който образува 
кръстосани връзки с гуаниновите бази, по механи-
зъм аналогичен на този на азотипритите. Терапев-
тичното приложение на митомицин понастоящем 
е ограничено от значимите му токсични ефекти 
– отложена миелосупресия (налагаща 6 седмични 
интервали между химиотерапевтичните курсове. 
Продължителната употреба  е свързана с риск от 
персистиращи увреждания на кръвотворенето и 
белодробна фиброза. Митомицин се характеризи-
ра и с изразен мутагенен потенциал. Прилага се 
венозно за лечение на карциноми на гърдата, сто-
маха и панкреаса, както и локално, под формата 
на инстилации, при суперфициален карцином на 
пикочния мехур. 

• Bleomycin (Фиг. 16) е смес от полярни гликопеп-
тидни антибиотици (Bleomycin А2 и В2), проду-
цирани от Streptomyces verticillus. Те проявяват 
антинеопластична, както и широкоспектърна ан-
тибактериална активност. Имат смесен механизъм 
на действие, който включва интеркалиране в ДНК 
матрицата, образуване на хелатни комплекси с Fe3+ 
с последващо генериране на токсични кислородни 
радикали и индуциране на фрагментации на ДНК.  
Bleomycin  се прилага парентерално - венозно или 
мускулно, като се елиминира бързо о т циркулаци-
ята с плазмен полуживот около 2-3 часа. Елими-
нира се основно с урината, което налага редукция 
на дозата, при пациенти с бъбречни нарушения. 
Намира приложение, в комбинация с други цитос-
татици, за лечение на сквамозно-клетъчен карци-
ном на главата и шията, тератом на тестисите, и 
др. Независимо от значителния токсикологичен 
потенциал с прояви на дерматологични ефекти и 
риск от белодробна фиброза, за блеомицин е ха-
рактерна слабо изразена миелосупресивна актив-
ност, което позволява употребата му в комбинация 
с миелотоксични цитостатици. 

• Dactinomycin (Actinomycin D) (Фиг. 16) е 
ДНК-интеркалиращ антибиотик, който се използ-
ва за лечение на някои педиатрични неопластич-
ни заболявания. Характеризира се с изразен ток-
сикологичен потенциал, с профил на нежеланите 
ефекти подобен на този при антрациклините, с 

изключение на отсъствието на клинично значима 
кардиотоксичност. 

• Plicamycin (известен още като mithramycin) (Фиг. 
16) е ДНК-интеркалиращ антибиотик, изолиран 
от култури на Streptococus plicatus през 1960 г. От-
личава се с висока цитотоксичност, но независимо 
от това този медикамент все още се използва за ле-
чение на авансирали тератоми на тестисите, както 
и при хиперкалцемични пациенти и метастатич-
ни тумори на костите във връзка с уникалната му 
способност да намалява нивата на серумния кал-
ций. Plicamycin интеркалира в ДНК по механизъм, 
сходен с този на Dactinomycn, и показва селектив-
ност на свързване с базовите двойки гуанин-цито-
зин. Ефектите върху калциевата обмяна и серумни 
нива са опосредствени от директния инхибиращ 
ефект върху остеокластите. Освен това е устано-
вено, че Plicamycin възпрепятства свързването на 
хистон-метилтрасферазите, с което индиректно 
инхибира транскрибцията и генната експресия. 
Той е много мощен активатор на тумор-супресор-
ния ген р53.

• Енедииновите противотуморни антибиотици 
(Фиг. 16) се характеризират с наличието на макро-
цикличен пръстен и конюгирана система, съдър-
жаща поне една двойна и две тройни връзки, от-
където идва и названието на фармакофора и на 
фармакологичния клас енедиини. 

• По-важните представители на енедиините са 
Neocarzinostatin (Zinostatin), изолиран от раз-
нообразни микроорганизми; групата на еспе-
рамицините/калихеамицините, продуцирани от 
Micromonospora echinospora spp. Сalichensis; 
Dynemicin A, изолиран от Micromonospora 
chersina, който е хибридно съединение, притежа-
ващо структурните характеристики на енедиин 
и на антрациклинов антибиотик. Енедиините са 
изключително токсични и в естествената им сре-
да се откриват в комплекс с протеини, които про-
тектират продуциращите микроорганизми спрямо 
тяхната цитотоксичност. Тези съединения взаимо-
действат с ДНК посредством свързване на опре-
делени фармакофори с малките бразди на двойна-
та спирала. Освен това, се отчита активиране на 
ДНК-фрагментиращи би-радикални видове, които 
се получават при взаимодействието им с ендоген-
ните тиоли или в резултат на редуктивно биоак-
тивиране, при което от енедииновата структура се 
формира ароматен пръстен.
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Фиг. 15. Структура и механизъм на действие на Mitomycin като биоредуктивен алкилиращ цитостатик.
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Фиг. 16. Химична структура на някои противотуморни антибиотици.
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Фиг. 17. Химична структура на по-важните енедиинови антибиотици, както и на калихеамициновия имуноконю-
гат Gentzuzumab ozogamicin.
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Прототип е Calicheamycin ☐1, който след биоактивиране реализира нуклеофилна атака, насочена към трисул-
фидната група, с последващо вътремолекулно Михаелово присъединяване към реактивния α,β-ненаситен кетон. 
Полученото междинно съединение спонтанно циклоароматизира с образуване на ароматни дирадикалови ви-
дове, които отнемат два водородни атома от ДНК-молекулата. Това трансформира ДНК в реактивен дирадикал, 
който на свой ред реагира с кислород, което води до фрагментиране на нуклеиновата киселина (Фиг. 18) и дава 
основание в англоезичната литература тези средства да се наричат “DNA-chain cutters”.

Фиг. 18. Фармакодинамика на калихеамицините, като представителни енедиинови цитостатици.
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Енедиините като биоредуктивни лекарства са хиляди 
пъти по-активни от конвенционалните цитостатици, 
но са прекалено токсични. Понастоящем се разработ-
ват техни високомолекулни предлекарства и имуно-
конюгати с моноклонални антитела, за да се осигури 
прицелна цитотоксичност спрямо туморите (виж 
по-долу). 

Клинично приложение намира цитотоксичния иму-
ноконюгат Gentuzumab ozogamicin, при който ка-
лихеамицинов дериват е свързан с хуманизирано ан-
ти-CD33 антитяло (Фиг. 17). Предназначен е за лечение 
на пациенти в старческа възраст с рецидив на остра 
миелогенна левкемия. Подобен конюгат е Inotuzumab 
ozogamicin, който е обект на клинични изпитвания 
при пациенти с не-Ходжкинов лимфом. Разработват 
се и други конюгати на калихеамицините и на остана-
лите енедиинови аналози.

Цитостатици от растителен произход  и митотични 
инхибитори, изолирани от микроорганизми и морски 
обитатели

Клинично прилаганите растителни цитостатици са 
идентифицирани случайно или в резултат на рутинен 
скрининг. Независимо от разнообразната си химич-
на структура и принадлежност към различни типове 
биологично активни вещества (алкалоиди, дитерпе-
ни, лигнани и др.), растителните цитостатици дейст-
ват по сходни механизми – така Vinca алкалоидите и 
таксаните сe свързват с тубулин, докато лигнаните и 
камптотецините са топоизомеразни инхибитори. В 
последните години в клиничната практика бяха въве-
дени и нови поколения средства, взаимодействащи с 
делителното вретено, изолирани от микроорганизми 
(епотилони) или морски обитатели, които са включе-
ни в настоящия раздел поради механизма на действие, 
което е аналогичен на растителните продукти.

Клиничната ефективност на тези лекарства и като 
цяло по-ниската им токсичност обуславят важната им 
роля в съвременната противотуморна химиотерапия. 
Наред с утвърдените класове растителни антинеоп-
ластични средства, редица натурални продукти (ком-
бретастатини, куркумин, елиптицин, салвицин и мн. 
др.) са обект на клинични  проучвания. 

Класификация и препарати

1. Vincа алкалоиди 

• Vincristine (Oncovin®)

• Vinblastine (Velbe®)

• Vindesine (Eldisine®)

• Vinorelbine (Navelbine®)

• Vinfl unine (Javlor®)

2. Майтанзиноиди

• Trastuzumab emtansine (Kadcyla®)

3. Таксани и епотилони

• Paclitaxel (Taxol®; Abraxame®)

• Docetaxel (Taxotere®)

• Cabazitaxel (Jevtana®)

• Patupilone

• Ixabepilone (Exempra®)

4. Митотични инхибитори, изолирани от морски 
обитатели

• Eribulin (Halaven®) 

• Brentuximab vedotin (Adcetris®)

5. Лигнани (епиподофилотоксини)

• Etoposide (Vepesid®, Etopophos®)

• Teniposide (Vumon®)

6. Камптотецини 

• Irinothecan (Campto®)

• Topotecan (Hycamtin®)

Vinca алкалоиди
Представляват бис-индолни алкалоиди със сложна хи-
мична структура, изолирани от розовия мадагаскар-
ския зимзелен (Vinca rosea). Те действат като антими-
тотични средства. Свързват се селективно с тубулина, 
като така блокират неговата полимеризация и възпре-
пятстват формирането на микротубули и респективно 
на делително вретено. Това води до метафазен арест 
на митозата. Природните алкалоиди Vinblastine и 
Vincristine са въведени в клинична употреба в края на 
60-те години на миналия век като остават важни проти-
вотуморни лекарства и понастоящем. В последствие са 
въведени и няколко полусинтетични аналози (Фиг. 19). 

• Vinblastine се използва като компонент на комби-
нираната химиотерапия при Ходжкинов лимфом, 
както и при метастатични тумори на тестисите. 
Vincristine се използва за лечение на левкемии и 
лимфоми. 

• Vindesine е полусинтетично производно на нату-
ралните алкалоиди и се отличава с оптимизиран 
профил на безопасност, особено по отношение 
на невротоксичните ефекти.  Прилага се при лев-
кемии, лимфоми и някои солидни тумори. 

• Vinorelbinе e друг полусинтетичен дериват на 
винбластин, който се прилага парентерално или пе-
рорално за лечение на авансирал рак на млечната 
жлеза, както и при недребноклетъчен белодробен 
карцином. 

• Vinfl unine e флуориран аналог на винорелбина, 
който е показан за монотерапия при възрастни 
пациенти, с авансирал или метастатичен преход-
но-клетъчен карцином на пикочните пътища, след 
неуспех на предшестващ режим с платинови цитос-
татици.
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Фиг. 19. Химична структура на клинично използваните природни и полусинтетични Vinca алкалоиди.

Невротоксичността, най-често с прояви на периферна или автономна невропатия е характерна за всички Vinca 
алкалоиди, но е дозолимитираща само при винкристин. Наблюдават се парестезии, загуба на дълбоките сухо-
жилни рефлекси, коремни болки и констипация. Описани са и ототокични прояви. Повечето пациенти се въз-
становяват напълно, но това става бавно. При винбластин, виндезин, винорелбин и винфлунин невротоксичните 
ефекти са по-редки и при тях дозолимитираща се явява миелосупресията (левкопения и тромбоцитопения); вин-
кристин, от своя страна има слабо изразен хемодепресивен ефект. Парентералното приложение на Vinca алкало-
идите е свързано с риск от тежки прояви на локално дразнене, особено при екстравазация. Описани са и случаи 
на тежък бронхоспазъм, особено при комбиниране с митомицин. Тези лекарства никога не трябва да се прилагат 
интратекално, защото са асоциирани с риск от тежка, потенциално фатална невротоксичност.

Майтанзиноиди и техни имуноконюгати

Maytansine I е най-активният природен инхибитор на тубулиновата полимеризация, от класа на природните ци-
тостатици, известни като майтанзиноиди. Те са изолирани от етиопското растение Maytenus ovatus (Celastraceae). 
Maytansine I e около 1000 пъти по-мощен митотичен инхибитор от Vinca алкалоидите, но изразената му неприем-
лива токсичност води до преустановяване на първичните клинични проучвания. Днес са разработени деривати 
на maytansine-1, които се включват като цитотоксичен компонент в състава на конюгати с моноклонални анти-
тела. Смисълът на такава конюгация е постигане на прицелно цитотоксично действие. Полусинтетичният аналог 
DM-1 влиза в състава на клинично прилагания конюгат Trastuzumab emtansine (Kadcyla®), както и на някои и 
експериментални продукти,  обобщени в таблица 2. 

Фиг. 20. Схематично представяне на структурата на майтанзиноидния имуноконюгат Trastuzumab emtansine 
(Kadcyla™).
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Таблицa 2. Клинично прилагани и експериментални конюгати на майтанзиноиди с моноклонални антитела

INN* Молекулна мишена на 
mab-фрагмента

Индикации

Trastuzumab emtansine 
(Kadcyla™)

HER-2 neu рецептор HER-2 позитивен рак на гърдата (2013, FDA)

Bivatuzumab  
emtansine

CD44 v6 Сквамозно-клетъчен карцином на глава и шия 
(експериментален)

Cantuzumab 
mertansine

CanAg 
(гликоформа на MUC1)

Колоректален карцином (експериментален)

Lorvotuzumab 
mertansine

CD-56 CD-56-позитивни тумори: дребноклетъчен белодробен 
карцином, карцином на яйчниците (статут на 

„лекарство-сирак“ за Меркел-клетъчен карцином)

*Ако връзката към моноклоналното антитяло е с тиоловия спейсър SPP (N-сукцинимидил-4-(2-пиридилтио)
пентаноат), в INN на конюгата майтанзиноидният компонент се означава като emtansine; когато връзката 
става чрез тиоестерния фрагмент SMMC (сукцинимидил-4-(N-малеимидометил)циклохексан-1-карбоксилат) – 
като mertansine.

Таксани и епотилони

Таксаните представляват липофилни дитерпенови ал-
калоиди (Фиг. 21). Прототипът Paclitaxel е изолиран 
за пръв път от кората на тихоокеанския тис (Taxus 
brevifolia) и идентифициран като мощен цитотокси-
чен/противотуморен агент в рамките на скринигова 
програма на National Cancer Institute (САЩ) през 60-
те години на миналия век. Понастоящем се получава 
чрез полусинтетичен път от прекурсори, изолирани 
от европейския тис (Taxus baccata). Docetaxel e по-нов 
полусинтетичен препарат. Таксаните са фазово-спе-
цифични и повлияват клетките само в М фазата. По-
добно на Vinca алкалоидите таксаните се свързват с 
b-субединицата на тубулина, но за разлика от тях 
стабилизират микротубулите и пречат на тяхната де-
полимеризация. Постигнатото по този начин стаби-
лизиране на делителното вретено блокира митозата в 
метафаза. 

• Paclitaxel е важен компонент на комбинираната 
химиотерапия при авансирали карциноми на яйч-
ниците и млечната жлеза. Използва се и при други 
солидни тумори, напр. недребноклетъчен белод-
робен карцином (NSCLC) и авансирал сарком на 
Капоши при пациенти със СПИН (след неуспеш-
но предшестващо лечение с липозомен антраци-
клин). Прилага се като венозна инфузия, като не-
посредствено преди употреба се разваря в носи-
тел, съдържащ повърхностно активното вещество 
Cremophor ЕL® (като солубилизиращ агент). Този 
компонент на лекарствената форма крие риск от 
тежки алергични реакции от анафилактичен тип, 
което налага рутинна премедикация на пациенти-
те с кортикостероиди и антихистамини (H1 и Н2 

блокери). Дозолимитиращите нежелани ефекти са 
неутропенията и периферната невропатия (харак-
терна и за други антимитотични вещества, както 
и за платиновите комплекси с които паклитаксел 
често се комбинира). 

• Abraxane® e нова колоидна лекарствена форма на 
паклитаксел, на основата на албуминови наночас-
тици. Този продукт е разработен с оглед оптими-
зиране на фармакокинетичните свойства на лекар-
ството и елиминиране на сърфактанта Cremophor 
ЕL®, който се разглежда като основна причина за 
реакциите нa свръхчувствителност при лечение с 
паклитаксел.

• Docetaxel е аналог на паклитаксел, с широкоспек-
търна активност по отношение на различни солид-
ни тумори. Прилага се за лечение на резистентни 
на антрациклините карциноми на млечната жлеза. 
Поради отсъствието на Cremophor ЕL® в лекар-
ствената форма реакции на свръхчувствителност 
се наблюдават сравнително рядко. Описано са про-
яви на миелотоксичност и периферни невропатии.  

• Cabazitaxel (Jevtana®) е нов полусинтетичен про-
дукт от групата на таксаните. Получава се от пре-
курсор, изолиран от европейския тис. Неговият ме-
ханизъм на действие, метаболизъм и елиминиране 
са аналогични на останалите таксани. За разлика 
от тях Cabazitaxel е лош субстрат на Р-гликопро-
теина, което очертава предимство при лечение на 
тумори с множествена лекарствена резистентност. 
Друго предимство на Cabazitaxel е способността 
да преминава през кръвно-мозъчната бариера.
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Фиг.  21. Химична структура на клинично прилаганите таксани.

Епотилоните A и B (наименувани въз основа на наличните функционални групи - епоксид, тиазол и кетон) са 
природни 16-членни макролиди, изолирани за пръв път през 1993 г. от миксобактерията Sorangium cellulosum. 
Първоначално са използвани като антимикотици в растениевъдството. През 1995 година е установен техният 
механизъм на действие, подобен на този на Paclitaxel, което поставя началото на интензивното им проучване като 
възможни противотуморни средства. 

Епотилоните (Фиг. 22) имат редица предимства пред таксаните, в т.ч. по-изразена цитотоксичност, запазване 
на активността при паклитаксел-резистентни туморно-клетъчни линии, по-висока разтворимост във вода и 
по-проста химична структура, позволяваща създаването на структурни аналози с оптимизирани фармакоки-
нетични и/или токсикологични характеристики. Определена е резистентност към епотилоните, свързана с му-
тации, засягащи тубулина, а не от свръхекспресия на ефлукс транспортерите. Един от основните недостатъци на 
природните епотилони е тяхната метаболитна нестабилност поради лесната хидролиза на лактонния пръстен от 
естеразните ензими.

Patupilone (Epothilone B, EPO906,) е регистриран от Европейската комисия като лекарство „сирак” за лечение на 
овариален карцином. 

Іxabepilone (Ixempra®) е полусинтетичен епотилон, разрешен за употреба в САЩ при метастатичен или локално 
авансирал карцином на млечната жлеза. Прилага се в комбинация с Capecitabine или като монотерапия при ту-
морна резистентност към антрациклини и таксани или в случаите, когато резистентността е само към таксани, 
но антрациклиновите антибиотици са противопоказани. ЕМА отказва разрешение за употреба на този продукт 
в ЕС през 2008.

Фиг. 22. Химична структура на природните епотилони и на структурните им аналози, разработени с оглед опти-
мизиране на водоразтворимостта и ефективността при MDR тумори. 
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Sagopilone (ZK-Epothilone, ZK-EPO) представля-
ва перспективен, напълно синтетичен епотилон, 
разработен като средство, преодоляващо множест-
вената лекарствена резистентност. Това съедине-
ние понастоящем е обект на клинични проучвания. 
Експериментално е доказана висока ефективност 
при широк спектър от туморни модели, в т.ч. резис-
тентни към някои широко използвани цитостатици. 
Sagopilone не е засегнат от унилатералния ефлукс на 
ксенобиотичните помпи. Отличава се с по-висока 
разтворимост от таксаните, поради което не се на-
лага солубилизиране с Cremophor ЕL™ или други по-
върхностно-активни вещества.

Utidelone e генетично-инженерен епотилонов аналог, 
който показва наличие на полезни ефекти в клинични 
проучвания при рак на млечната жлеза от трета фаза в 
комбинация с Capecitabine. 

Тубулинови инхибитори, изолирани от 
морски обитатели
Морските обитатели са богат източник на цитотоксич-
ни метаболити, чийто биосинтез в еволюционен план 
е възникнал, по всяка вероятност ,като защитен меха-
низъм в условията на високо конкурентните морски 

екосистеми. Редица от тези съединения повлияват ми-
кротубулите чрез свързването си с рецепторния домен 
на Vinca-алкалоидите и са обект на клинични проуч-
вания. По-важните тубулин-свързващи съединения, 
изолирани от морски обитатели, са спонгистатините, 
халихондрините, доластатините, хемиастерлините и 
криптофицините. Понастоящем клинично приложе-
ние намират полусинтетичният халихондрин Eribulin 
и доластатиновия имуноконюгат Brentuximab vedotin. 

Eribulin mesylate  (Halaven®) (Фиг. 23) е нетаксанов 
инхибитор на микротубулната динамика, отнасящ се 
към халихондриновия клас на антинеопластичните 
средства. Той е структурно опростен аналог на хали-
хондрин B, който е естествен продукт, изолиран от 
морската гъба Halichondria okadai. Ерибулин инхибира 
растежната фаза на микротубулите, без да повлиява 
фазата на скъсяване и секвестира тубулина в непро-
дуктивни агрегати. Ерибулин въздейства чрез тубу-
лин-базиран антимитотичен механизъм, водещ до 
G2/M блок на клетъчния цикъл, разрушаване на ми-
тотичното вретено и в крайна сметка до апоптотична 
клетъчна смърт след продължително блокиране на ми-
тозата. Използва се при метастатичен рак на млечната 
жлеза при прогресия след поне две химиотерапевтич-
ни схеми, както и при неоперабилен липосарком.

Фиг. 23. Химична структура на Eribulin и на природния му прототип.

Доластатините са природни митотични инхибитори, 
изолирани от морски обитатели. Прототипният про-
дукт Dolastatin 10 е линеен пептид, изолиран през 1987 
г. от мекотелото морски заек (Dolabella auricularia), 
обитател на Индийския океан.  Dolastatin 10 се свързва 
с тубулинов домен, разположен в близост до Vinca-ал-
калоидната област на тубулина. Изразената противо-
туморна активност на това съединение, обаче, не се 

потвърждава от неубедителните резултати от клинич-
ните проучвания при карцином на простата и метас-
татичен меланом. С цел оптимизиране на свойствата 
на прототипа са разработени редица синтетични дола-
статини и някои от тях, в т.ч. Auristatin PE, Soblidotin, 
Cemadotin и Synthadotin са били обект на клинични 
проучвания.  Клинично приложение намира доласта-
тиновият имуноконюгат Brentuximab vedotin. Про-
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дуктът съдържа химерното моноклонално антитя-
ло брентуксимаб, насочено към мембранния епитоп 
CD30, което посредством малеимидни свързващи 
групи и катепсин-хидролизируеми групи (валин-цит-
рулин) и пара-аминобензилкарбаматни спейсъри е 
свързано с три до пет молекули от синтетичния до-
ластатинов аналог монометилауристатин Е (MMAE, 
Vedotin). Изхождайки от инертността на спейсъра, 
антитялото е стабилно конюгирано към цитотоксич-
ното съединение така, че цитотоксичният фрагмент не 
се освобождава лесно при физиологични условия, за 
да се предотврати токсичността спрямо нормалните 
клетки. Пептидната връзка между антитялото и лекар-
ството осигурява ефективно разцепване на конюгата 
и освобождаване на лекарството вътре в целевите ту-
морни клетки. Брентуксимабовият фрагмент се свърз-
ва със CD30, който е експресиран по повърхността на 
туморните клетки. След свързването имуноконюгатът 
се интернализира чрез ендоцитоза и по този начин се-
лективно достига до прицелните клетки. Везикулата, 
съдържаща лекарството, се слива с лизозомите, след 
което лизозомният катепсин В разгражда валин-цит-
рулиновата връзка и се освобождава активната суб-
станция монометилауристатин Е, която реализира 
антимитотичен ефект. Brentuximab vedotin е разрешен 
за употреба от ЕМА през 2012 г. за лечение на Ходж-
кинов лимфом и анапластичен едроклетъчен лимфом, 
при които е налице повишена експресия на CD-30.

Камптотецини 

Представляват високоспецифични инхибитори на  ен-
зима топоизомераза I. Те са полусинтетични производ-
ни на алкалоида камптотецин (Фиг. 24), изолиран от 
китайското декоративно дърво Campotheca acuminatа, 
в резултат на емпиричен скрининг през 1966 г. Инхи-
бирането на топоизомераза I индуцира фрагментации 

на ДНК и активира сигналните пътища на програми-
раната клетъчна смърт. Важно е да се отбележи, че 
камптотецините се характеризират със селективна ци-
тотоксичност по отношение на малигнено-трансфор-
мираните клетки, което се дължи на характерната за 
тях по-висока експресия и активност на топоизомера-
за I, в сравнение с нормалните клетъчни популации.

Поради неприемливата клинична токсичност на 
Camptothecin, неговото проучване като потенциален 
цитостатик е преустановено и впоследствие, в резул-
тат на структурни модификации, насочени към пови-
шаване на водоразтворимостта, са разработени по-
лусинтетичните производни Topotecan и Irinothecan. 

• Topotecan (Фиг. 24) се прилага за лечение на кар-
циноми на яйчниците и белия дроб, както и при 
някои други солидни тумори. Характеризира се с 
добра поносимост, като основните нежелани ефек-
ти са от страна на стомашно чревния тракт - гадене, 
диспепсия и диария, както и левкопоезата  (намаля-
ване броя на неутрофилите). 

Irinothecan е предлекарство с уретанова функцио-
нална група, чиято ензимна хидролиза под действие 
на карбоксилестеразите ин виво води до образуване-
то на активния му метаболит SN-38 (Фиг. 24), който 
е около хиляда пъти по-цитотоксичен. Едва 2-5% от 
приложената доза обаче се превръща в активен ме-
таболит, което обуславя интереса към разработване 
на липозомни лекарствени форми на SN-38, някои 
от които са обект на напреднали клинични проучва-
ния. Понастоящем иринотекан е важен компонент на 
комбинираните схеми за лечение на карцином на де-
белото черво (Таблица 1). Нежеланите гастроинтес-
тинални и хематологични ефекти на иринотекан са 
по-изразени от тези на топотекан.

Фиг. 24. Химична структура на камптотецина и на клинично използваните му производни. Схематично е показа-
но превръщането на Irinotecan в активния му метаболит SN-38.
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Епиподофилотоксини
Клинично използваните лекарства Etoposide и 
Teniposide са полусинтетични гликозидни производ-
ни на природния лигнан подофилотоксин (Фиг. 25), 
изолиран от американското растение Podophyllum 
peltatum L. Прототипът е мощен антимитотичен агент, 
с механизъм на действие подобен на този на Vinca ал-
калоидите, но характеризиращ се с изключително из-
разена токсичност, изключваща системното му прило-
жение като цитостатик (препарати на основата на по-
дофилотоксин, напр. Condylin® се използват локално 
за лечение на кондиломи). Интересно е, че независимо 
от незначителните химични модификации при етопо-

зид и тенипозид, спрямо природния лигнан, тези съе-
динения се характеризират с напълно различен меха-
низъм на цитотоксична и противотуморна активност. 
Епиподофилотоксините не инхибират полимериза-
цията на тубулина, а са неинтеркалиращи инхибитори 
на топоизомераза II и предизвикват фрагментация на 
ДНК. Цитотоксичният ефект на тези лекарства е фазо-
во специфичен като е много по-изразен при клетки в S 
и G2 фазите на клетъчния цикъл. 

Подобно на други природни продукти (напр. цито-
токсичните антибиотици и Vinca алкалоиди) епипо-
дофилотоксините са субстрат на P-гликопротеина, ме-
дииращ множествена лекарствена резистентност.   

Фиг. 25. Химична структура на противотуморните епиподофилотоксини.

• Etoposide се прилага перорално или парентерално 
за лечение на дребноклетъчен рак на белия дроб, 
малигнени лимфоми и семином на тестисите, как-
то и при хорионепителиом, меланом и сарком на 
Капоши, Дозолимитиращата му токсичност е ми-
елосупресията като е препоръчително курсове-
те с етопозид да се провеждат през интервали, не 
по-малки от 21 дни. 

• Etopophos® e фосфатен естер на етопозид с подо-
брена разтворимост във вода, който се прилага 
само парентерално.

Teniposide има по-ограничено клинично приложение 
и се използва основно за лечение на лимфоми.

Таргетни лекарства, антиангиогенни и имунофарма-
кологични средства за лечение на онкологични забо-
лявания

Изясняването на молекулните механизми на онкоге-
незата е в основата на създаването на така наречените 
„таргетни“ или „прицелни“ лекарства. Досегашното 
развитие на онкофармакологията ясно показа, че не 
е възможно създаването на един универсален меди-

камент срещу всички неопластични заболявания. На 
съвременния етап се очаква при всеки индивидуален 
пациент да бъдат детайлно изяснени молекулярните 
патогенетични промени, които да насочат към при-
ложението на едно или повече таргетни лекарства 
самостоятелно или в комбинация с класически цито-
редуктивни схеми (индивидуализирано лекарствено 
лечение). Изясняването на конкретните ключови па-
тогенетични промени при всеки пациент с малигнено 
заболяване се базира на специфични PCR реакции, 
имунохистохимични изследвания, флуоресцентно in 
situ хибридизиране (FISH), хромогенно in situ хиби-
ридизиране (CISH), както и все повече на едновремен-
на оценка на профила на генна експресия с помощта 
на “microarray” техники. 

Таргетната терапия на малигнените заболявания се оз-
начава още като ерата на персонализираната противо-
туморна медицина, тъй като лечението се напасва към 
биологичните особености на злокачествения процес 
при отделния пациент. Интерес представляват някои 
от определенията на таргетна терапия заимствани от 
борбата с вредители като хлебарките и видовете бом-
би използвани от военните:



381

“If we use analogy of pesticides: empiric chemotherapy 
would be “RAID”, while targeted therapy is “Roach hotel”. 
Dr. David Gandara

(Ако използваме аналогия с пестицидите, то епирич-
ната химиотерапия би била „RAID”, докато таргетната 
терапия е „къщичка за хлебарки“).

Друг известен онколог казва за таргетната терапия,че:

„It is like a “smart” bomb versus “cluster” bomb.” Dr. 
Nevin Murray

(Тя е като „умна“ бомба в сравнение с „клъстерната“ 
бомба). 

Класификация и препарати
Според химичната си структура и механизъм на 
действие могат да бъдат разделени на следните групи:

• Антитела (Ipilimumab, Cetuximab, Trastuzum-
ab Pertuzomab, Bevacizumab, Rituximab, Ofatu-
mumab, Alemtuzumab, Epratuzumab, Denosumab, 
Elotuzumab, Zanolimumab, Blinatumomab, Apoli-
zumab, Gemtuzumab, 131I-Tositumumab, 90Y-Ibrito-
mumab-Tiuxetan, Elotuzumab, Brentuximab);

• Тирозинкиназни инхибитори (Erlotinib, Gefi tin-
ib, Imatinib, Nilotinib, Dasatinib, Bosutinib, Pon-
atinib, Sorafenib, Sunitinib Lapatinib, Valatinib, Ve-
murafenib, Axitinib;

• mTOR – инхибитори (Rapamycin, Temsirolimus, 
Sirolimus);

• Протеазомни инхибитори (Bortezomib, Carfi l-
zomib, Marizomib);

• Други инхибитори на сигналните пътища, дифе-
ренциращи средства и антиангиогенни средства 
(Miltefosine, Iniparib, Dabrafenib, Trametinib, Th a-
lidomide, Lenalidomide, Combertastatin, Endosta-
tin, Marimastat, Atrasentan, Tipifarnib, Lonafarnib, 
Flavopiridol, Pacritinib, Quizartinib, Pomalido-
mide, ATRA, Аs2O3).

Най-общо съвременните таргетни средства за лече-
ние на малигнените заболявания могат да бъдат раз-
делени в следните групи:

1. Антитела

2. Конюгати с цитотоксични вещества (означава-
ни като токсофори по аналогия с фармакофор-
ните групи на другите лекарства)

3. Малки молекули инхибитори.

4. Аптамери – химически модифицирани РНК- и 
ДНК-аналози с малка дължина (олигонуклеоти-
ди), които могат да се свързват с различни ан-
тигенни таргети, подобно на антителата и да ги 
нхибират.

5. Други

Механизмът на действие на първите три групи сред-
ства е представен обобщено на Фиг. 26.

Фиг. 26. Механизъм на действие на антинеопластичните лекарства, които са антитела или малки молекули с ти-
розинкиназна инихибиторна активност.
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Антителата могат да бъдат отговорни за пряко инак-
тивиране на рецепторин лиганди и за блокиране на 
разположени по повърхността на туморните клетки 
рецептори. Малките молекули инхибитори въздейст-
ват най-често върху вътреклетъчни домени с тирозин-
киназна активност.

Впечатление прави, че названията на антителата ви-
наги завършват на “-max”, което е акроним на мо-
ноклонално антитяло (monoclonal antibody). При 
тирозинкиназните инхибитори и някои други инхи-
битори на сигналната трансдукция се използва на-
ставката „-ib”. За mTOR инхибиторите е характерна 
наставката „-rolimus”.

Антитела

Всички лекарства от тази група имат протеинова 
структура и поради това не могат да се прилагат перо-
рално, о се инжектират интравенозно или подкожно. 
Поради това че антителата имат антигенни свойства, 
всички средства от този тип могат да предизвикат ре-
акции на свръхчувствителност, особено при повторно 
приложение. С цел редуциране на този вид нежелани 
реакции се осъществява хуманизиране на мишите мо-

ноклонални антитела (създаване на химерни мишо-чо-
вешки антитела с Fc-фрагмент, който е идентичен на 
човешкия). В последните години с напредъка на моле-
кулярните биотехнологии стана възможно създаване-
то на човешки моноклонални антитела, някои от които 
вече са лекарства – Adalimumab (HUMIRA®) за лечение 
на автоимунни заболявания като ревматоиден артрит, 
псориазис, анкилозиращ, спондилит, болест на Crohn, 
улцерозен колит и ювенилен идиопатичен артрит. Ан-
тителата в онкофармакологията реализират една от 
основните цели на лекарственото лечение – неговата 
висока селективност поради специфичното свързва-
не с антигенни структури, характерни за злокачест-
вените клетки. Елиминирането на туморните клетки 
се осъществява и с участието на имунната система на 
пациента, което обяснява по-високата активност на 
антителата in vivo в сравнение с данните за антинео-
пластична активност in vitro. Механизмът на действие 
на антителата включва директно цитотоксично въз-
действие върху туморните клетки поради инхибиране 
на жизнено-важни за тях таргети, васкуларна и стро-
мално-клетъчна аблация и имуномедиирано елимини-
ране на туморните клетки (Фиг. 27).

Фиг. 27. Механизми на действие на противотуморните лекарства със структура на антитела.

• Ipilimumab (MDX-010  или  MDX-101, Yervoy®) е 
лекарство за лечение на меланом. Представлява 
моноклонално антитяло и действа като активира 
имунната система. Това антитяло преминава кли-
нични изпитвания и при пациенти с недребнокле-
тъчен рак на белия дроб (NSCLC), дребноклетъчен 

рак на белия дроб (SCLC) и метастатичен рефрак-
терен на хормонално лечение рак на простатата. 
Ipilimumab е напълно хуманизирано (човешко) 
моноклонално антитяло, което е насочено срещу 
CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 
4). CTLA-4 e-молекула, която е характерна за ци-
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тотоксичните Т-лимфоцити и се счита, че играе 
ключова роля при регулацията на естествения 
имунен отговор. Отсъствието или наличието на 
CTLA-4 може да увеличи или да потисне Т-кле-
тъчния отговор. Ipilimumab е оптимизиран като 
структура да блокира активността на CTLA-4 като 
по този начин поддържа активен имунен отговор 
срещу туморните клетки. Най-честите странични 
реакции (най-малко 5%) са проява на имуноло-
гичния механизъм на действие на това антитяло, 
който води до Т-клетъчна активация и пролифе-
рация. Тези имуномедиирани странични реакции 
включват диария, пруритус, обриви и колит. При 
около 10% от пациентите се налага спиране на 
лечението поради засилена проява на имуноме-
диираните реакции, а в около 13% от лекуваните 
с Ipilimumab пациенти имат документирани стра-
нични реакции. Често се засягат дебелото черво, 
черния дроб, кожата и дори ендокринната система 
(хипофизит) като са описани и засягания на нерв-
ната система. Справянето със страничните реак-
ции включва прекъсване на лечението и започва-
не на високи дози кортикостероиди.

• Nivolumab (Opdivo®) представлява напълно хума-
низирано блокиращо моноклонално антитяло от 
изотип IgG4.  Nivolumab действа като имуномоду-
латор чрез блокиране на лигандното активиране 
на рецептора „programmed cell death 1“  (PD-1) по 
повърхността на активираните T-клетки. Ако една 
друга биомолекула, означавана като „programmed 
cell death 1 ligand 1“ или „programmed cell death 1 
ligand 2“ (PD-L1 или PD-L2) се свърже с PD-1, съот-
ветната Т-клетка се инактивира. Това е начинът, по 
който организмът регулира имунната система като 
избягва свръхактивиране. Тъй като много малиг-
нени клетки продуцират PD-L1, по този начин мо-
гат да „обезоръжават“ T-клетките и да инхибират 
атаката от тяхна страна срещу себе си. Nivolumab 
блокира свързването на PD-L1 с PD-1, позволя-
вайки на Т-клетките да атакуват отново туморни-
те клетки. В крайна сметка Nivolumab индуцира 
имунната система да унищожи тумора.

• Pembrolizumab (Keytruda®)

• Представлява човешко блокиращо PD1-рецептора 
антитяло. Прилага се при нерезектабилен метаста-
тичен меланом след прогресия на фона на лечение 
с Ipilimumab.

• Atezolizumab (Tecentriq®) e напълно хуманизирано 
антитяло от изотип IgG1, насочено срещу PD-L1. 
Блокира взааимодействието между PD-1L и PD-1, 
както и с CD80 (B7-1). Води до типична “immune 
checkpoint” инхибиция с таргетиране на PD-1 и 
индиректно на CTLA-4. CD80 се открива върху 
В-клетките и моноцитите и след активиране осигу-
рява ко-стимулация на Т-клетъчното активиране 
и преживяемост. CD80 е лиганд за два рецептора 
по повръхността на Т-клетките, а именно - CD28 
и CTLA-4. CD80 действа в тандем с CD86 за T-кле-

тъчния „priming“. От 2016г. има одобрение от FDA 
за приложение при авансирал карцином на пикоч-
ния мехур.

• Други “check point” инхибитори в развитие са:

• Avelumab е напълно човешко моноклонално ан-
титяло срещу PD-L1 от изотип IgG1 за използване 
при имунотерапия на туморите и в частноста на 
NSCLC. Води до комплексно активиране на CD8+ 
T-клетки. Навлязло е във фаза I клинични проучва-
ния при рак на пикочния мехур, стомашен карци-
ном, рак на шията и главата, мезотелиом, NSCLC, 
овариален рак и бъбречно-клетъчен карцином. 
При Merkel-но клетъчния карцином и NSCLC са 
достигнати проучвания от фаза II и дори III.

• Durvalomab се намира във фаза IB клинично 
проучване като показва известна активност при 
NSCLC. Особено перспективни са данните от фаза 
I при авансирал метастатичен уротелен карцином.

• Bevacizumab (Avastin®) е хуманизирано монокло-
нално антитяло, което е насочено срещу VEGF. 
Неутрализира циркулиращия в плазмата VEGF-A 
и потиска ангиогенезата. Плазменият полуживот е 
от порядъка на 17-21 дни. Прилага се при метаста-
тичен коло-ректален карцином и при хипернефром 
на бъбрека самостоятелно и в комбинация с 5-FU, 
фолинова киселина и Irinotecan. 

• VEGF-Trap представлява фузионен протеин от 
ключови домени на рецепторите за VEGF 1 и 2 с 
Fc-частта на човешкия IgG като така е получен 
разтворим рецептор. Афинитетът за свързване на 
VEGF-A е 100х по-висок от този на Bevacizumab. 
Освен това свързва и VEGF-A, B, C и D. VEGF-Trap 
е във фаза І, ІІ на клиничните проучвания.

• Cetuximab (C225, Erbitux®) представлява химерно 
антитяло срещу EGF-рецептора (Her-1). Актив-
ност е установена при тумори на главата и шията, а 
също и при колоректален карцином. Това антитяло 
е неефективно при колоректален рак с K-Ras мута-
ции и поради това от 2012г. в САЩ се прилага след 
провеждане на специфичен PCR- тест за откриване 
на такива мутации.

• Trastuzumab (Herceptin®) е хуманизирано моно-
клонално антитяло срещу Her-2/neu. Her2/neu 
действа като основен сигнален партньор на други 
членове от семейството на EGFR като образува 
хетеродимери, предизвикващи пролиферация и 
потискане на апоптозата. В 25-30% от случаите на 
карцином на млечната жлеза се експресира този 
рецептор и тези случаи се отличават с лоша про-
гноза. Засяга и непролифериращите клетки. Може 
да прояви кардиотоксичност, която да се насложи 
върху антрациклиновата.

• Pertuzumab е ново антитяло, насочено срещу HER-
2. Стерично блокира димеризацията на HER-2 с 
HER-1 и 3. Участва в клинично проучване, из-
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вестно като CLEOPATRA (CLinical Evaluation Of 
Pertuzumab and TRAstuzumab). 

• Добра алтернатива на антителата при Her-2/neu 
позитивен рак на млечната жлеза са тирозинкиназ-
ните инхибитори: Lapatinib, който блокира актив-
ността на HER-1 и HER-2 и Neratinib, който инхи-
бира HER-1, 2 и 4. Основна токсичност е диарията.

• Ramucirumab (Cyramza®) e антитяло за лечение 
на напреднал рак на стомаха или аденокрацином 
на гастро-езофагеалния преход. Одобрението се 
отнася за нерезектабилни и метастатични тумо-
ри. Напълно човешкото моноклонално антитяло 
Ramucirumab потиска VEGFR2, които медиират 
„VEGF‘s downstream“ ефектите на туморната анги-
огенеза. FDA е одобрила Cyramza (Ramucirumab) 
като самостоятално средство за лечение на паци-
енти с напреднал или метастатичен рак на стомаха 
или на гастро-езофагеалния преход с прогресия на 
заболяването на фона на флуоропиримидин- или 
платина-съдържаща химиотерапия. С това одобре-
ние Cyramza  става първото одобрено лечение за 
пациенти от тази група. Има индикация за прила-
гане при NSCLC от 2014г., а от февруари 2016г. се 
знае, че добавен към Docetaxel Ramucirumab удъл-
жава PFS при локално авансирал или метастатичен 
уротелен рак.

• Necitumumab (Portrazza®) e рекомбинантно човеш-
ко моноклонално антитяло, насочено към EGFR. 
Одобрено е за комбинирана употреба с Gemcitabine 
и Cisplatin при нетретиран преди това метастати-
чен сквамозен NSCLC. 

• Olaratumab (Lartruvo®) е моноклонално антитя-
ло, което е насочено срещу PDGFR-α като блоки-
ра този рецептор. Има статут на „orphan drug“. 
PDGFR-α се експресира както при туморните, така 
и при стромните клетки. През 2016г. е одобрен за 
лечение на някои типове мекотъканен сарком, кои-
то не могат да се излекуват с хирургична интервен-
ция и лъчелечение, в комбинация с антрациклинов 
антибиотик. 

• Rituximab (Mabthera®) представлява хуманизи-
рано мишо моноклонално антитяло, насочено 
срещу повърхностния антиген CD-20. Използва 
се за лечение на терапевтично рефрактерни фо-
ликуларни лимфоми. Предизвиква В-клетъчна 
деплеция. Прилага се в комбинация със схемата 
СНОР (Cyclophosphamide + Hydroxydaunorubicin 
(Doxorubicin) + Oncovin (Vincristine) + Prednisone 
или Prednisolone) (Tаблица 1). Напоследък пред-
ставлява интерес и като терапевтично средство 
при заболявания с автоимунен и ревматоиден 
характер поради В-клетъчната деплеция, която 
предизвиква.

• Alemtuzumab (Campath®) представлява насочено 
срещу CD52 антитяло с ефективност при пациен-
ти с рефрактерна CLL (хронична лимфоцитна лев-
кемия). Наличието и на имуносупресивен ефект 

налага провеждането на антибиотична противоин-
фекциозна профилактика.

• Epratuzumab е анти-CD22-антитяло с активност 
при нискомалигнен В-клетъчен NHL особено в 
комбинация с Rituximab. Активно е и при системен 
лупус и ALL (остра лимфобластна левкемия).

• Ofatumumab (Arzerra®, HuMax-CD20) е човешко 
моноклонално антитяло, което е насочено срещу 
епитоп, различен от този на Rituximab. Одобрен е 
от FDA за приложение при CLL, рефрактерна на 
Fludarabine и Alemtuzomab. Предполага се ефек-
тивност при ревматоиден артрит и мултиплена 
склероза. Най-честите странични реакции (≥10%) 
са: неутропения, пневмония, треска, кашлица, диа-
рия, анемия, отпадналост, обрив, гадене, бронхит и 
инфекции на горната част на респираторния тракт.

• Denosumab (Prolia®) е човешко моноклонално ан-
титяло, насочено срещу RANKL. RANKL (receptor 
activator of NF-☐B ligand) е протеин, който активи-
ра разграждането на костта. Продуцира се от ос-
теобластите и принадлежи на семейството на TNF. 
Рецепторът RANK се експресира от пре-остеокла-
стите и активирането му индуцира превръщането 
им в зрели остеокласти. Denosumab наподобява 
ефектите на ендогенния остеопротегерин. Този 
протеин действа като алтернативен рецептор за 
RANKL. Продуцира се от остеобластите и моду-
лира RANK/RANKL – индуцираната активност на 
остеокластите. Denosumab се използва за лечение 
на остеопороза, ревматоиден артрит, мултиплен 
миелом и гиганто-клетъчен тумор на костите. 

• Elotuzumab (HuLuc63) е хуманизирано монокло-
нално антитяло, което е навлязло в III-та фаза на 
клинични проучвания при мултиплен миелом. 
Elotuzumab се свързва с CS1, което е повърхност-
но разположена структура на миеломните клетки. 
Прилага се венозно като инфузия.

• Zanolimumab  (HuMax-CD4) е човешко моно-
клонално антитяло с имуносупресивни свойства. 
Разработвано е за лечение на ревматоиден артрит, 
псориазис, кожен и периферен Т-клетъчен лим-
фом. Понастоящем е във II-ра фаза на клиничните 
изпитвания.

• FDA дава одобрение за MDX-1338 за лечение на 
пациенти с остра миелобластна левкемия. MDX-
1338 е напълно хуманизирано (човешко) антитя-
ло, насочено срещу CXCR4 (хемокинов рецептор, 
който се открива по повърхността на малигнените 
клетки, включително на някои левкемии, лимфоми 
и други неоплазии. Предклиничните изследвания 
показали, че MDX-1338 може да блокира растежа 
на определени човешки туморни клетки. Започват 
клинични проучвания при пациенти с рецидиви-
рала или рефрактерна остра миелоидна левкемия 
(AML). 

• Blinatumomab (MT103) е антитяло с антинеоплас-
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тични свойства. Принадлежи към нов клас специ-
ално създадени моноклонални антитела, наречени 
„bi-specifi c T-cell engagers (BiTEs)“, които упражня-
ват селективно действие като насочват имунната 

система срещу туморните клетки. Blinatumomab 
специфично е насочен срещу CD19, който се от-
крива върху В-клетките. Това антитяло е плод на 
германско-американска разработка.

Фиг. 28. Механизъм на действие на Blinatumomab и Catumaxomab като биспецифични Т-клетъчни “engagers”.
Blinatumomab (Фиг. 28) дава възможност на Т-клетките на пациента да разпознаят малигнените В-клетки. Моле-
кулата на Blinatumomab съчетава две свързващи места – за CD3 на Т-клетките и за CD19 на прицелните В-клетки. 
CD3 е част от Т-клетъчния рецептор. Лекарството действа като свързва тези два типа клетки и активира Т-клет-
ките да упражнят цитотоксична активност върху прицелните клетки.

• Catumaxomab  (Removab) е плъшо-мишо хибри-
дно моноклонално антитяло, което се ползва за 
лечение на малигнен асцит. Одобрено е в ЕС и е 
в клинични проучвания в САЩ. Прилага се като 
интраперитонеална инфузия при EpCAM-положи-
телни туморни асцити. Механизмът на действие е 
сходен с този на Blinatumomab и също съчетава две 
свързващи места – за CD3 (+) T-клетки и туморни-
те с експресия на EpCAM.

• Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®) е антитя-
ло, насочено срещу CD33 – миелоиден антиген. 
Gemtuzumab е конюгиран с цитотоксичния анти-
биотик Calicheamycin (обсъден по-подробно в съ-
ответния раздел) и притежава активност при AML. 
Има разрешение отстрана на FDA за приложение 
при пациенти с рецидивирала AML на възраст над 
60г. или такива, които не подлежат на стандартна 
химиотерапия „7+3“ (Cytarabine + Daunorubicin 
или Idarubicin). От 2010г. е оттеглен от пазара по-
ради проява на сериозни странични реакции – чер-
нодробен синусоидално-обструктивен синдром. 
Понастоящем има становища за добавянето му 
към стандартната схема „7+3“ при пациенти с по-
вишен риск от рецидив на заболяването.

• I131-Tositumumab (Bexxar) и Y90-Ibritomumab-
Tiuxetan (Zevalin) са радиоактивни антитела с на-
соченост срещу CD20 и се отличават с активност 
при NHL. Tositumomab се прилага при рецидиви-
рал или рефрактерен на Rituximab фоликуларен 
лимфом. Тези антитела отключват клетъчно и ком-

плементно медиирана цитотоксичност и индукция 
на апоптоза. Ibritumomab-Tiuxetan може да прео-
долее резистентност към Rituximab като води до 
83% пълен терапевтичен отговор.

• Brentuximab vedotin (Adcetris®) e анти-CD-30 
химерно моноклонално антитяло с прикачен към 
него монометил-Auristatin (разкъсващ микроту-
булите агент MMAE, разгледан в предходния раз-
дел). Auristatin e силно токсичен и не се прилага 
самостоятелно. Brentuximab се прилага за лечение 
анапластичен едроклетъчен лимфом (ALCL) и 
лимфом на Hodgkin. Страничните реакции включ-
ват невротоксичност; прогресивна мултифокал-
на левкоенцефалопатия (PML). На 19 август 2011 
FDA дава ускорено разрешение за употреба при 
две индикации:

• -лечение на лимфом на Hodgkin след неуспешна 
автоложна стволовоклетъчна трансплантация или 
след неуспех на поне две предхождащи полихими-
отерпии при пациенти, които не се кандидати за 
автоложна стволово-клетъчна трансплантация;

• -лечение на пациенти със системен анапластичен 
едроклетъчен лимфом (ALCL) след неуспех на поне 
една полихимиотерапия.

• Enfortumab vedotin също принадлежи към гру-
пата на антителата-конюгати. Имунологичната 
част на молекулата е насочена срещу нектин-4 и 
представлява напълно хуманизирано антитяло. 
От месец април 2018г. има даден от FDA статут на 
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“Breakthrough Th erapy”  при локално авансирал и 
метастатичен уротелен карцином.

• Anetumab ravtansine (BAY 94-9343) представля-
ва антитяло-конюгат, насочено срещу мезотели-
на като майтанзиноидният тубулинов инхибитор 
(DM4, равтанзин) осигурява насоченото цито-
токсично действие. Понастоящем е във фаза III на 
клинични проучвания при авансирал мезотелиом. 

Основна цел на бъдещите разработки на антитела е 
създаването на напълно човешки антитела с цел из-
бягване на имунологичните реакции.

Други важни насоки са  конюгирането с цитотоксични 
и радиоактивни компоненти, както и създаването на 
имунолипозоми като наноносители за прицелно дос-
тавяне на антинеопластичните лекарства. 

В последните години се разработват подходи за ком-
плексно активиране на имунната система с цел пълно 
и дълготрайно елиминиране на малигнения клон – 
имунотерапия на неопластичните заболявания – вж. 
„Принципи на имунотерапията на малигнаните забо-
лявания“.

Тирозинкиназни инхибитори

Imatinib (Фиг. 29) е първият тирозинкиназен инхиби-
тор въведен в клиничната практика. Това е средство 
на избор при Ph (+) левкемии – CML и ALL. С това ле-
карство се постигат бързи хематологични и цитогене-
тични ремисии в хроничната фаза на CML. Използва 
се и за лечение на CMML (хронична миело-моноцит-
на лемкемия), GIST (гастроинтестинален стромален 
тумор), протуберираща дерматофибросаркома, хипе-
реозинофилен синдром и мастоцитна болест (кожна 
мастоцитоза).

Механизмът на действие на Imatinib (STI571) (Фиг. 29) 
се свежда до блокиране на мястото на свързване с АТФ 
на тирозинкиназите Abl и Bcr-Abl. 

Обичайната дневна доза е 400 до 800 mg. Лечението 
не бива да се прекъсва и при развитие на лекарствена 
резистентност следва да се премине към тирозинкина-
зен инхибитор от следваща генерация. Иматинибът се 
резорбира добре след перорален прием и се метаболи-
зира основно в черния дроб. 

Съвместната употреба с лекарства – ензимни индук-
тори на CYP3A4 (вкл. екстракти от жълт кантарион 
- Hypericum perforatum) може да се понижи терапев-
тичната ефективност на тирозинкиназния инхиби-
тор поради ускорено елиминиране. Вещества, които 
инхибират CYP3A4 като Ketoconazole, Itraconazole, 
Erythromycin и Clarithromycin биха могли да забавят 
метаболизма на Imatinib и да повишат плазмените му 
концентрации. Макар и рядко се наблюдава чернод-
робна и хематологична токсичност (повишение на 
трансаминазите; неутропения и тромбоцитопения). 

Основните проблеми при лечение с Imatinib включват: 
относително висока цена, странични реакции (неу-
тропенията с успех се овладява с rhG-CSF и наличието 
или развитието на лекарствена резистентност. Imatinib 
навлиза в клетките с помощта на “human organic cation 
transporter 1” (hOCT1), чиито нива са много вариабил-
ни. Субстрат е на MDR1. В хода на лечението и преди 
това могат да настъпят мутации в BCR-ABL.

• Най-трудно преодолима е резистентността при 
мутация T315I. Установяването на типа мутация е 
важно по отношение на прилаганото лечение и по-
ради това в такива случаи се налага изследване със 
секвенатор за откриване на мутацията/мутациите 
в левкемогения протеин Bcr-Abl.

• Nilotinib (Фиг. 29) се прилага при пациенти с CML, 
резистентни към терапия с Imatinib. Принадлежи 
към ІІ-ра генерация тирозинкиназни инхибито-
ри. Не преодолява резистентност в резултат от 
Т315I мутация.

• Dasatinib (Фиг. 29) е друг представител на II-ра 
генерация тирозинкиназни инхибитори. В нано-
моларни концентрации е инхибитор на мнoго ки-
нази като: BCR-ABL;  семейство SRC (SRC, LCK, 
YES, FYN); PDGFRb. Наименованието е дадено 
по името на химика Jagabandhu Das, работещ за 
Bristol Myers Squibb.

• Моделните проучвания показват, че се свързва с 
множество конформации на ABL. Има сведения 
за преодоляване на множествената лекарствена 
резистентност. Най-честият страничен ефект е 
задръжката не течност с изява като плеврален и/
или перикарден излив. Последната проява лесно 
се овладява с прилагането на кортикостероиди и 
може дори да не се наложи прекъсване на лече-
нието с Dasatinib. Наблюдавани са още диария, 
гадене, повръщане и кървене. Описани са и неу-
тропения (миелосупресия), анемия и в редки слу-
чаи сърдечна недостатъчност. Dasatinib е по-ак-
тивен от Imatinib in vitro. Потиска активните и 
неактивни конформации на ABL като включва и 
семейството на Src- киназите (напр. Src и Lyn). Не 
повлиява BCR-ABL при мутации T315L и F317L. 
Постигнати са 90% ремисии при пациенти с непо-
носимост или резистентност към Imatinib. Одо-
брен е от FDA и EMEA.

• Bosutinib (SKI606) е трета генерация ТКИ. Инхи-
бира автофосфорилирането на Abl и Src кинази-
те. Повлиява и CAM2G, който ензим е отговорен 
за миелолевкемичната пролиферация. Bosutinib e 
около 30 пъти по активен срещу BCR-ABL в срав-
нение с Imatinib. Повлиява някои случаи с мутации 
в BCR-ABL, но не и тези с T315I. Има по-малко и 
по-незначителни странични ефекти. Използва се 
като втора и трета линия терапия при CML.



387

Фиг. 29. Механизъм на действие на Imatinib (по Zaharieva et al. 2013 http://dx.doi.org/10.5772/55505) (горе ляво).

Химична структура на някои  клинично използвани тирозинкиназни инхибитори.

• Ponatinib (АР24534) е наречен пан-BCR-ABL- инхибитор с активност при мутация Т315I. Потиска рецептор-
ните кинази на VEGFR и FGFR, както и на рецепторите за ангиопоетин Tie 2, което е свързано с ангиогенезно 
инхибиране. Това средство показва почти 100%-на ефективност при наличие на мутация T315I, а е установен 
ефект и при AML с Flt3 мутации. Причислява се към последната III-та генерация тирозинкиназни инхибито-
ри. Клиничните проучвания посочват появата на химичен панкреатит като основна странична реакция при 
60 mg дневна доза

• Ruxolitinib (Jakafi ®) е лекарство за лечение на интермедиерна или високорискова миелофиброза. Проучва се 
и при лимфоми, панкреатичен рак, polycythemia vera и псориазис. Клиничното проучване в III-та фаза, оз-
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начавано като „Controlled Myelofi brosis Study with 
Oral JAK Inhibitor-I (COMFORT-I) и COMFORT-II“ 
показват сигнификантни ползи поради редуцира-
не на размера на слезката, облекчаване на тежката 
симптоматика и удължаване на общата преживяе-
мост. Ruxolitinib е Janus-киназен инхибитор, който 
потиска селективно субтипове 1 и 2 на този ензим. 
През ноември 2011г. Ruxolitinib е одобрен от FDA 
за лечение на интермедиерна и високо-рискова ми-
елофиброза на базата на резултатите от клинични-
те проучвания COMFORT-I и COMFORT-II. Някои 
анализи убеждават, че това лекарство може да бъде 
потенциален „blockbuster drug“ (лекарство, което 
носи милиарди печалба). 

• Quizartinib (AC220) е мощен и селективен инхи-
битор на две рецепторни тирозинкинази, а именно 
FLT3 и KIT. Quizartinib понсатоящем е във фаза II 
на клинични проучвания при пациенти с реци-
дивирала/рефрактерна AML с „internal tandem 
duplication“ активиращи мутации на киназа FLT3 
(FLT3-ITD +). Тези мутации присъстват при око-
ло 30% от всички случаи на AML и водят до осо-
бено агресивни и смъртоносни форми на това за-
боляване. Quizartinib има статут на „Orphan Drug“ 
в САЩ и ЕС, а през 2010г. в САЩ получава „Fast 
Track designation“ за лечение на FLT3-ITD позитив-
ни пациенти с рецидивирала/ рефрактерна AML. 
Quizartinib се разработва в комбинация с диагно-
стични методики за идентифициране на FLT3-ITD 
мутации. Quizartinib се различава от по-ранните 
или от първа генерация FLT3 инхибитори по съче-
таването на мощност, селективност и благоприят-
ни фармакокинетични свойства, които позволяват 
дозиране един път на ден и активност като моно-
терапия. Приема се, че Quizartinib има определени 
предимства в сравнение със сега достъпните тера-
певтични средства. 

• Sorafenib (Nexavar®) (Фиг. 29) e орален мултики-
назен инхибитор с ефект върху MAPK и различни 
изоформи на Raf. Самостоятелно може да повлияе 
хипернефром, а в комбинации с други циторедук-
тивни средства и други тумори като:  + Paclitaxel, 
Carboplatin – стомашен и колорекален рак; + 
Docetaxel – карцином на гърдата; + Capecitabine – 
други солидни умори. Sorafenib блокира рецептор-
ните тирозинкинази по клетъчната повърхност и 
серин/треонинкиназите в клетката. Sorafenib про-
явява антиангиогенна и антипролиферативна ак-
тивност. В условията на ксенографтни туморни мо-
дели проявява широк спектър на противотуморна 
активност. Дава се в доза два пъти по 400мг на ден. 
Доказано е удължаване на времето без прогресия 
на заболяването при бъбречен карцином, както и 
удължаване на общата преживяемост. Отличава се 
с минимално влияние върху костния мозък. Ос-
новните странични реакции са отстрана на кожата 
на ръката и стъпалото: овлажняване, свръхчувст-
вителност и болезненост. Често кожната реакция 
се локализира в областта на палеца.

• Gefi tinib и Erlotinib (Фиг. 29) са селективни инхи-
битори тирозинкиназата на EGF-рецептора – HER-
1. Erlotinib (Tarceva®, OSI-774) дава 10-19%-ен те-
рапевтичен отговор при пациенти с NSCLC, които 
не са получили подобрение след химиотерапия. 
Намира се във фаза ІІІ при NSCLC и панкреати-
чен карцином. Получени са лоши резултатит при 
рак на млечната жлеза. Поради често развитие на 
резистентност в хода на лечението след 8-12 месе-
ца се препоръчва комбинация с други лекарства. 
Gefi tinib (Iressa®) e анилинохиназолиново произ-
водно, което специфично се свързва с АТФ-свърз-
ващото място на EGFR. Прилага се при пациенти 
с NSCLC, включително такива с множество пред-
хождащи терапевтични курсове и с изчерпан фи-
зически капацитет. Липсва ефект в комбинация с 
платинови комплекси при NSCLC. Може да въз-
станови хормоно-чувствителността на малигнен 
тумор. Напоследък се налага мнението, че този ен-
зимен инхибитор е ефективен при свръхекспресия 
и/или наличие на активиращи мутации в EGFR. 

• Lapatinib (Фиг. 29) e двоен инхибитор на тиро-
зинкиназите на EGFR (HER-1) и HER-2 и от 2007г. 
е регистриран от FDA за лечение на метастатичен 
карцином на млечната жлеза. Понася се добре като 
повечето тирозинкиназни инхибитори. Може да 
предизвика диария, отпадналост, гадене и обри-
ви. Може да отключи токсичен хепатит като тази 
токсичност е обратима при спиране на лечението.

• Valatinib (PTK 787/ZK 222584) представлява ами-
нофталазиново производно с инхибиторна актив-
ност по отношение на рецепторните тирозинкина-
зи. Приложим е като “fi rst line” терапия при метас-
тазирал коло-ректален карцином, а също и в ком-
бинация с 5-FU, фолинова киселина и Irinotecan. 
Действа и като специфичен инхибитор на KDR-ре-
цепторите за VEGF и е активен при колоректален 
рак, мезотелиом и крацином на млечната жлеза.

• Vemurafenib (Zelboraf®) e B-Raf ензимен инхиби-
тор за лечение на късни стадии на меланом. Името 
„Vemurafenib“ произлиза от „V600E  mutated BRAF“. 
Vemurafenib получава одобрение от FDA за лечение 
на късен стадий на меланом преди по-малко от две 
години. В Европа е одобрен като монотерапия на 
BRAF V600-мутационно положителен нерезек-
табилен или метастатичен меланом. Vemurafenib 
прекъсва стъпката B-Raf/MEK от сигналния път 
B-Raf/MEK/ERK, ако B-Raf показва наличието на 
честата V600E мутация. Vemurafenib действа само 
при наличието на тази мутация (в позиция 600 на 
протеина B-Raf нормалната аминокиселина валин 
е заменена с глутамин). Общо около 60% от случа-
ите на меланом притежават тази мутация. Мела-
номните клетки без тази мутация не се инхибират 
от Vemurafenib, а лекарството дори стимулира по 
парадоксален начин нормалната B-Raf като про-
мотира туморния растеж. Разкрити са два механи-
зма на резистентност спрямо Vemurafenib, които 
покриват 40% от случаите: а) малигнените клетки 
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започват да свръхекспресират PDGFRB, създавай-
ки алтернативен път за оцеляване; б) мутира втори 
онкоген, наречен NRAS, който реактивира нормал-
ния път за оцеляване на BRAF. При максимална 
поносима доза (MTD) от 960 mg два пъти дневно 
31% от пациентите получават кожни лезии, които 
може да имат нужда от хирургично отстраняване. 
Проучването BRIM-2 включва 132 пациенти и при 
него най-честите странични реакции са: артралгия, 
кожен обрив и фоточувствителност. 

• Axitinib (Inlyta®, АG013736;) e малка молекула ти-
розинкиназен инхибитор. Насочена е срещу мно-
жество кинази, включително VEGFR-1 (vascular 
endothelial growth factor receptor 1),VEGFR-
2,VEGFR-3, PDGFR (platelet derived growth factor 
receptor) и cKIT (CD117). Axitinib сигнификантно 
инхибира растежа на рак на млечната жлеза в ус-
ловията на ксенографтни модели и показва ефек-
тивност при клинични проучвания при пациенти 
с бъбречно-клетъчен карцином и други тумори. 
Дава и добър терапевтичен отговор в комбинация 
с Gemcitabine при рак на панкреаса, което засега 
остава непотвърдено. В едно проучване от фаза 
III при метастатичен бъбречно-клетъчен карци-
ном Axitinib значително удължава преживяемост-
та без прогресия на заболяването в сравнение със 
Sorafenib. От януари 2012г. Axitinib е одобрен за ле-
чение на пациенти с бъбречно-клетъчен карцином, 
които не са отговорили на предшестващо лечение.

• Sunitinib (Sutent®) (Фиг. 29) инхибира поне 8 рецеп-
торни тирозинкинази, включително: VEGFR1,2,3 
PDGFRa и PDGFRb, SCFR (stem cell factor receptor), 
Kit, Flt-3 и CSF-1R (colony-stimulating factor-1 
receptor). VEGFR1 и VEGFR2 играят ключова роля 
при васкуларизацията и ангиогенезата. PDGFRb, 
който се открива в заобикалящи капилярните ен-
дотелни клетки перицити, е важен за стабилизира-
не на васкулариня ендотел. Sunitinib е индикиран 
при метастатичен бъбречно-клетъчен карцином. 
Активиращи Kit мутации се срещат при 85% от 
гастроинтестиналните стромални тумори, а акти-
виращи мутации в PGFRa има при 5% от тези ту-
мори. Sunitinib е одобрен за лечение на такива ту-
мори, които са резистентни на Imatinib. Sunitinib и 
Imatinib се свързват обратимо с АТФ-свързващото 
място на прицелните кинази и така потискат ката-
литичната активност. В последно време се обсъжда 
възможността Sunitinib да се окаже ефективен при 
някои форми на AML и при хронична лимфобласт-
на левкемия (CLL).

• Osimertinib (Mereletinib, AZD9291, Tagrisso) е ти-
розинкиназен инхибитор, който потиска тирозин-
киназната активност на EGFR. От края на 2015 и 
началото на 2016 година е одобрен за лечение на 
EGFR (+) NSCLC с наличие на мутация Т790М след 
прогресия на фона на друг ТКИ. Има и окуражи-
телни резултати и като първа линия на лечение.  

• Vandetanib (Caprelsa®, ZD6474) антагонист на 

VEGFR и на EGFR. Действа като тирозинкиназен 
инхибитор като има и трети таргет - RET-тирозин-
киназите, които са важен компонент от молекул-
ната патогенеза на рака на щитовидната жлеза. От 
2011г. Vandetanib е одобрен за лечение на напред-
нал (метастатичен) медуларен рак на щитовидната 
жлеза при възрастни пациенти, които не подлежат 
на оперативно лечение.

• Crenolanib е друг мултитаргетен тирозинкиназен 
инхибитор (на клас III рецепторни тирозинкинази 
като FLT3, PDGFRα и β), който е в процес на раз-
витие при различни злокачествени тумори като 
остра миелобластна левкемия, гастро-интестина-
лен стромален тумор и глиом.

• Crizotinib  (Xalkori®) е противотуморно лекарство 
действащо като ALK (anaplastic lymphoma kinase) 
и ROS1 (c-ros oncogene 1) инхибитор, което е 
одобрено за лечение на някои случаи на NSCLC и 
преминава през клинични проучвания за безопас-
ност и ефикасност при анапластичен едроклетъчен 
лимфом, невробластом и други авансирали тумори 
при деца и възрастни. Crizotinib има аминопири-
динова структура и функционира като протеин-
киназен инхибитор с компетитивно свързване в 
“джоба” за АТФ на прицелните кинази. Около 4% 
от пациентите с  NSCLC имат хромозомна анома-
лия, която генерира фузионен ген между EML4 
(‚echinoderm microtubule-associated protein-like 4‘) 
и ALK (‚anaplastic lymphoma kinase‘), което води до 
конститутивна киназна активност, допринасяща за 
канцерогенезата и обуславяща малигнения фено-
тип.  Tази киназна активност на фузионния про-
теин се инхибира от Сrizotinib. Пациентите с този 
фузионен ген са типично по-млади непушачи, кои-
то нямат мутации в гена за EGFR или в K-Ras гена.

• NSCLC, който притежава аномалния гена за 
anaplastic lymphoma kinase gene (ALK) е чувстви-
телен към ALK-инихибитора Сrizotinib, но с вре-
мето неотменно развива резистентност. Ceritinib 
(LDK378, Zykadia®) е нов ALK-инхиботр, който е 
показал по-голяма мощност в сравнение с Сrizotinib 
при предклиничните изследвания. Ceritinib е ви-
соко активен при пациенти с напреднал NSCLC с 
ALK-мутация, включително и при прогресия на 
заболяването на фона на лечение с Сrizotinib, неза-
висимо от наличието на обуславящи резисетнтост 
мутации в  ALK.

• Alectinib (Alecensa®) е друг ALK-инхибитор за ле-
чение на ALK(+) NSCLC. В Япония е одобрен от 
2014г., а в САЩ от 2015г. за същата индикация след 
прогресия на заболяването на фона на лечение с 
Crizotinib (Xalkori®).

• Afatinib (Gilotrif®, Giotrif®, Tomtovok® или Tovok®) е 
лекарство, което е одобрено в по-голямата част на 
света за лечение на метастатичен NSCL. Разработе-
но е от Boehringer Ingelheim. Действа като ангиоки-
назен инхибитор. Подобно на Lapatinib и Neratinib, 
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Afatinib e TKI, който също инхибира необратимо 
рецепторите за EGFR тип Her2 и EGFR-кинази-
те. Afatinib е не само активен срещу EGFR му-
тации, таргетирани от първата генерация TKIs 
като Erlotinib или Gefi tinib, но и срещу тези, които 
са нечувствителни към тези стандартни терапии. 
Поради допълнителната активност срещу Her2 ле-
карството се изследва при рак на млечната жлеза, 
както и при други обусловени от EGFR и Her2 видо-
ве рак. Анализът показва, че пациентите с NSCLC с 
чести EGFR мутации (делеции в екзон 19 или за-
мествания в екзон 21[L858R]) живеят по-дълго, ако 
са лекувани с Afatinib като първа линия на лечение 
в сравнение с конвенционалните схеми.

• Regorafenib (Stivagra®) представлява орален му-
лтикиназен инхибитор с антиангиогенна актив-
ност и специфичен ефект върху тирозинкина-
зата VEGFR2-TIE2. Прилага се като трета линия 
на лечение при метастатичен колоректален кар-
цином. Достоверно удължава преживяемостта 
при пациенти с гастро-интестинален стромален 
тумор (GIST).

• Lenvatinib действа като множествен киназен инхи-
битор като потиска VEGFR1, 2 и 3, също FGFR1, 2, 
3 и 4, PGFRα, c-Kit и прото-онкогена RET. Инхиби-
рането на  VEGFR2 се свързва с най-честия стра-
ничен ефект – хипертонията. Lenvatinib се прилага 
при рецидивирал или метастатичен рак на щито-
видната жлеза, а в комбинация с Everolimus и при 
бъбречно-клетъчен карцином.

• Pazopanib (Votrient) представлява мощен му-

лтикиназен тирозинкиназен инхибитор, който 
потиска c-KIT, FGFR, PDGFR и VEGFR. Регистри-
ран е в много страни на света за лечение на бъб-
речно-клетъчен карцином и мекотъканен сарком. 
Субстрат е на CYP3A4  и pGp 170 (MDR1).

• Larotrectinib (LOXO-101, ARRY-470) представля-
ва инхибитор на тропомиозинкиназните рецеп-
тори TrkA, TrKB TrkC, който може да се използва 
при метастатични солидни тумори с фузия на 
“neurotrophic tyrosine receptor kinase” (NTRK). Дан-
ни за тази генетична аномалия се получават чрез 
секвениране на малигнени тумори при деца и въз-
растни. Очаква се това да бъде първата малка мо-
лекула инхибитор с индикация за прилагане, която 
се дефинира от съответна генетична мутация. Кли-
ничните проучвания показват наличието на обек-
тивен отговор при 75-80% от пациентите.

m-TOR – инхибитори
• Temsirolimus (Torisel®, CCI-779) (Фиг. 30) е първият 

инхибитор на протеинкиназа  mTOR (mammalian 
target of rapamycin) за лечение на бъбречно-клетъ-
чен карцином. Сигналният път на mTOR е важен 
за пролиферацията, растежа, клетъчното оцелява-
не и ангиогенезата. Ефектор е на онкогенния път 
PI3K/Akt и освен това е ключов регулатор на ини-
циацията на транслацията. За разлика от Sirolimus, 
Temsirolimus e водно-разтоврим. Temsirolimus има 
потенциална активност при много солидни тумори 
и лимфоми. В момента се провеждат над 100 кли-
нични проучвания. 

Фиг. 30. Химична структура на mTOR инхибиторите (Sirolimus вляво и Everolimus вдясно).

Наставката “-rolimus” показва принадлежност към ра-
памициновите деривати. Rapamycin е макролиден ан-
тибиотик, изолиран от микроорганизма Streptomyces 
hygroscopicus, който е открит в почвата на един от Ве-
ликденските острови – остров Рапа Нуи. В онкологията 
вероятно бъдеще имат и Everolimus (Фиг. 30) (съдържа 

се в кобалт-хромовите DES стентове) и Deferolimus. 
Има данни за активност на Everolimus (Afi nitor®) при 
бъбречно-клетъчен карцином. Ridaferolimus е пока-
зал активност при пациенти с мекотъканни и костни 
саркоми в рамките на проучване „SUCCEED“. Прило-
жим е и при стентовете за инвазивната кардиология.
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C-Met тирозинкиназата е рецептор за хепатоцитния 
растежен фактор (HGF), също известен като „scatter 
factor“ (SF). HGF е най-вече експресиран в епителни и 
мезенхимни клетки. HGF е нормално активен при за-
растване на рани, регенерация на черния дроб, ембри-
онално развити и органна морфогенеза. C-Met дисре-
гулацията може да се дължи на свръхекспресия, генна 
амплификация, задействани лигандно-зависими авто- 
и паракринни кръгове. Това засяга преживяемостта на 
клетките, пролиферацията и подвижността им.

Използвани са различни подходи за таргетиране на 
c-Met (c-Met инхибитори), всеки от които се фоку-
сира върху една или повече стъпки, които регулират 
активацията на c-Met с антитела, пептидни агонисти, 
рецептори-„примамки“ (улавящи лиганда) и малки 
молекули-инхибитори. 

• Tivantinib (ARQ197) е селективен орален c-Met ин-
хибитор, който понастоящем е навлязъл във фаза 
III клинични проучвания при NSCLC. Tivantinib 
е не-АТФ компетитивен инхибитор на автофос-
форилирането с висока селективност спрямо не-
фосфорилираната конформация на c-Met киназа-
та. Tivantinib силно потиска автоактивирането на 
c-Met. 

• Cabozantinib (XL184) представлява мал-
ка молекула-инхибитор на тирозинкиназите 
c-Met  и  VEGFR2, като е било установено, че на-
малява туморния растеж, метастазиране и анги-
огенеза. Cabozantinib получава статус на „orphan 
drug“ от FDA през януари 2011г., а е одобрен от но-
ември 2012г. за лечение на медуларен рак на щито-
видната жлеза. Понастоящем е навлязъл в клинич-
ни проучвания при рак на простатата, пикочния 
мехур, яйчниците, тумори в мозъка, меланом, рак 
на млечната жлеза, NSCLC, рак на панкреаса, хепа-
тоцелуларен и бъбречно-клетъчен рак. 

• Veneteoclax (АВТ-199, Venclexta®) действа като 
ВН3-миметичен Bcl-2-инхибитор. От 2016г. е одо-
брен за лечение на ХЛЛ с делеция 17р. 

• Olaparib (Lynparza®) действа като PARP-инхибитор 
и е одоберн за третиране на рак на яйчниците с му-
тации в BRCA1/2.

• Talazoparib (BMN-673) е също орален PARP-инхи-
битор за лечение на рак на млечната жлеза с мута-
ции в BRCA. От юни 2018г. има статут на “Priority 
Review” при Her-2 негативен метастатичен рак на 
млечната жлеза с мутации в BRCA.

• Sonidegib (Odomzo®) е одобрен за лечение на базо-
целуларен карцином. Действа като инхибитор на 
сигналния път „Hedgehog“, който е въвлечен в ем-
бриогенезата. 

• Copanlisib (BAY 80-6946) представлява селекти-
вен клас 1 инхибитор на 1 PI3K, който е навлязъл 
в клинични проучвания от фаза III при пациенти с 
NHL, включително в България. 

• Erdafi tinib е малка молекула инхибитор на ре-
цепторната тирозинкиназа FGFR. Благоприятно 
повлиява диференциацията, пролиферацията, 
ангиогенното действие и преживяемостта на ту-
морните клетки. От март 2018г. получава статут на 
“Breakthrough Th erapy” от FDA за лечение на уроте-
лен карцином.

• Capivasertib (AZD 5363) представлява орален ин-
хибитор на Akt-киназата. Към февруари 2018г. 
приключват клинични проучвания от фаза I и II 
при напреднал рак на млечната жлеза.

Протеазомни инхибитори

В 26S протеазомата се разграждат следните важни сиг-
нални протеини: р53, CKI - p21 и р27, инхибиторният 
протеин на NF-kB  (IkB), което обуславя модулиращи-
те ефекти на протеазомните инхибитори върху основ-
ни сигнални каскади, регулиращи пролиферацията и 
програмираната клетъчна смърт..

• Bortezomib (Velcade®; Фиг. 31) действа като проте-
азомен инхибитор. Установена е ефективност при 
мултиплен миелом, тумори на главата и шията, бъ-
бречен и простатен карцином, NSCLC, лимфоми и 
др. Може да предизвика ограничена миелосупре-
сия, умора, пирексия, гастро-интестинални сму-
щения и периферна невропатия. 

Фиг. 31. Химична структура на Bortezomib и схематич-
но представяне на блокирането на протеазомата (PS-
341; по www.velcade.com).

Други нови протеазомни инхибитори са Salinospo-
ramide и Carfi lzomib. Salinosporamide произхож-
да от морските актиномицети Salinospora tropica, а 
Carfi lzomib се получава от актиномицетов Epoximicin. 
Carfi lzomib е във втора фаза на клинично изпитване 
при ММ. Carfi lzomib преминава фаза I и II на кли-
ничните проучвания при мултиплен миелом. Този 
медикамент се свързва необратимо и инхибира химо-
трипсиноподобната активност на 20S протеазомата, 
която разгражда нежелани клетъчни протеини. Ин-
хибирането на протеазомно-медиираната протеолиза 
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води до натупване на полиубиквитинилирани проте-
ини, които могат да причинят арест на клетъчния ци-
къл, апоптоза и потискане на туморния растеж.

Аптамерни средства

Аптамерите нямат протеинова структура и не са ан-
титела, а РНК- или ДНК-олигонуклеотиди с модифи-
циран фосфодиестерен скелет на веригата. Те могат 
да се свързват със специфични таргети, подобно на 
антителата. Това е взможно поради комплексното им 
триизмерно нагъване и поради това се наричат „хими-
чески антитела“. Те се отличават с някои специфични 
предимства като:

- малък размер на молекулата – 5-15 kDa, което позво-
лява добро проникване в тъканите;

- лесно производство с висока репродуцируемост на 
всеки лот;

-структурна стабилност поради наличие на химически 
модификации, които осигуряват резистентност към 
разграждащото действие на природните нуклеази;

-ниска или липсваща имуногенност за разлика от кла-
сическите антитела.

Основните модификации спрямо природните нукле-
инови киселини включват:

- заместване на 2’-OH-групата в рибозата с флуоро-, 
метокси-, тио- или аминогрупа;

- конвертиране на фосфодиестерния скелет във фос-
форотиоатен такъв;

-създаване на „огледални“ аптамери. Означават ес още 
като Spiegel-мери (от немското Spiegel=огледало). Те 
са аптамерни енантиомери на естествените нуклеино-
ви киселини със скелет, изградено от L-рибоза (РНК-
Spiegel-мери) или от L-дезоксирибоза (ДНК-Spiegel-
мери) като по този начин се гарантира неразпознавае-
мост от страна на естествените нуклеази;

- инкорпориране на 5 ’- (N - бензилкарбоксамид) -2 
- дезоксиуридин, което води до подобрен афинитет 
и селективност на свързване с таргета при висока нук-
леазна резистентност;

- добавяне на полиетиленгликол към молекулата (пе-
гилиране), което осигурява по-дълъг плазмен полу-
живот;

- добавяне на антитяло чрез химическо свързване към 
аптамера – получаване на аптамерно-антитялов коню-
гат с увеличен полуживот.

Редица изследователи залагат на аптамери, насочени 
към рецепторните тирозинкинази, които биха могли 
да бъдат модулатори на тази киназна активност, но 
могат да се окажат и удачни лекарство-доставящи сис-
теми след включване в наночастици.   

В клинична употреба в офталмологията е един 
РНК-аптамер, насочен срещу VEGF, означаван като 

Pegatanib sodium injection (Macugen®), който с успех се 
прилага при свързана с възрастта макуларна дегенера-
ция. В клинични изпитвания са и други два аптамера 
със същата индикация – Zimura® (ARC1905) и Fovista® 
(E-10030).

AS1411 (ARGO100) представлява богат на гуанин 
ДНК-олигонуклеотид с модифициран фосфодиесте-
рен скелет, насочен срещу нуклеолин. Проявава ак-
тивност при остра миелобластна левкемия, метаста-
тичен бъбречно-клетъчен карцином и други солидни 
тумори. Навлязъл е във фаза I и II на клиничните про-
учвания.

NOX-A12 (Olaptesed pegol) е „огледален“ L-РНК 3’-пе-
гилиран олигонуклеотид, който селективно се свързва 
с CXCL12. Проявява активност при не-Ходжкин-ови 
лимфоми (хронична лимфоцитна левкемия, мулти-
плен миелом) и при метастатичен рак на панкреаса. 
Предвижда се приложение и при автоложна стволо-
во-клетъчна трансплантация за редуциране на реци-
дивите. Навлязъл е във фаза I на клиничните проуч-
вания.

Разработен е и детектиращ анти-EGFR-аптамер за ди-
агностични цели, чиято чувствителност достига 0.16 
fM граница на откриване на рецепторите за EGFR. 

В развитие са и биспецифични аптамери (насоче-
ни едновременно към c-Met и CD16α) подобно на 
Blinatumomab и Catumaxomab. Тези аптамери имити-
рат антитяло-зависимата клетъчна цитотоксичност 
чрез рекрутиране на NK-клетки към c-Met положител-
ни малигнени туморни клетки.

Фарнезилтрансферазни инхибитори (FTI)

Активиращи Ras-мутации се срещат при 30-90% 
от малигнените тумори. Поради това Ras (сходна с 
G-протеините адаптерна молекула) е интересна мише-
на за антинеопластична терапия. Сигнално активна е 
само пренилираната, закотвена в мембраната форма, 
която възниква след прикачване на фарнезилна верига 
или геранил-геранилов остатък (служещ като липидна 
„котва”), което обуславя ефективността на фарнезил-
трансферазните инхибитори като модулатори на сиг-
налната трансдукция.

• Tipifarnib (R115777, Zarnestra®) е орален фар-
незилтрансферазен инхибитор, навлязъл в ІІІ-та 
фаза на клинично изпитване. Доказана е активност 
при карцином на млечната жлеза и някои хемобла-
стози. Не е ефективен при колоректален и панкреа-
тичен карцином. K-Ras може да се активира и чрез 
геранил-геранилиране и е доминираща форма при 
панкреатичен, бронхиален и коло-ректален рак. В 
бозайничните клетки поне 100 други молекули се 
фарнезилират, което обяснява активността и при 
други тумори.

• Lonafarnib (Sarasar®) също е орален фарнезил-
трансферазен инхибитор. Използва се за лечение 
на прогерия (Hutchinson Gilford Progeria Sydrome) 
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– симптоми, наподобяващи аспекти на остаряване-
то в много по-млада възраст.

• Статините повлияват геранил-геранилирането и 
фарнезилирането. Индуцират апоптоза. Засилват 
експресията на CKI p21 и p27 и така забавят прехо-
да G1/S. Основната им токсичност е по отношение 
на напречно-набраздената мускулатура. Препоръч-
ва се комбинирането им с убихинон (коензим Q10).

Диференциращи средства и епигенетични 
модулатори 
• Ретиноиди.  All-trans-retinoic acid (ATRA). При 

почти всички случаи на AML-M3 има хромозомна 
транслокация с участието на рецептора за рети-
ноева киселина – RARa, която се счита за патог-
номонична за тази форма на левкемия (t(15:17)
(q22;q11-21). В резултат на тази транслокация се 
синтезира фузионен протеин от RARa и протеина 
на промиелоцитната левкемия (PML). Рецепторът 
за ретиноева киселина е нуклеарен рецептор за сте-
роидни хормони. Наличието на лиганд води до хе-
теродимеризация на RARa с RXR (друг ретиноиден 
рецептор). Хетеродимерът взаимодейства с RARE – 
“retinoid acid response elements”, които са промотор-
ни последователности на множество гени. RARa e 
транскрипционен фактор в миелоидните клетки и 
е свързан с потискане на пролиферацията, съчета-
но с индукция на диференциация. Свръхекспреси-
ята на PML води до апоптоза, зависима и незави-
сима от каспазите. Трансгенните мишки с фенотип 
PML-/- се отличават с повишена чувствителност 
към канцерогени. Фузионният протеин PML-RARa 
потиска диференциацията в резултат от активира-
нето на RARa, както и медиираната от PML апопто-
за. ATRA индуцира съзряване на малигнените про-
миелоцити чрез компетитивно антагонизиране на 
фузионния протеин. Основен страничен ефект на 
ATRA е синдромът на ретиноевата киселина - пови-
шена температура, увеличаване на телесната маса, 
диспнея с пулмонални инфилтрации, плеврален и/
или перикарден излив, хипотония и остра бъбречна 
недостатъчност. Bexarotene (Targretin, LGD1069) е 
друг ретиноид, който се свързва предимно с RXR. 
Това лекарство е ефективно при NSCLC в комбина-
ция с Cisplatin и Vinorelbine. Може да предизвика 
хипертриглицеридемия и панкреатит.

• Арсенов триоксид (Trisenox®). С него се постигат 
ремисии и след рецидив на AML-M3, лекувана с 
ATRA. предизвиква преразпределение на PML и 
разграждане на фузионния протеин. Свързва се 
предимно с PML-частта на фузионния протеин. 
След експозиция към двуарсенов триоксид се на-
блюдава засилена апоптоза, а не диференциация. 
As2O3 e активен и при PML-RARa (-) левкемии. 
Счита се, че предизвиква алтерация на сигналните 
пътища с участието на протеинкиназа С и NF-kB. 
Индукцията на апоптоза се отдава на смущения в 
редокс-процесите и потискане на глутатионперок-
сидазата, както и на директно активиране на кас-

паза 1 и 2. Като монотерапия арсеновият триоксид 
е ефективен при AML-M3 като “fi rst line” терапия и 
при рецидив. Дозата е 0.16 мг/кг в продължение на 
50 дни. Провеждат се и клинични проучвания при 
солидни тумори, мултиплен миелом, CML, ALL и 
AML. Напоследък има данни, че арсеновият триок-
сид действа и като епигенетичен модулатор.

• Епигенетични модулатори Епигенетичен кон-
трол на генната експресия се осъществява чрез 
метилиране особено на CpG (т.нар. “CpG islands”) 
в промоторни области. Метилирането е свърза-
но с потискане на транскрипцията. В човешките 
клетки съществуват четири ензима ДНК-метил-
трансферази (DNMT). Нуклеозидните аналози 
5-Azacytidinе и 5-Aza-2-Desoxycytitdinе се инте-
грират в ДНК и така предизвикват инхибиране на 
DNMT, което се изразява в индукция на диферен-
циацията и спиране на пролиферацията. Образу-
валият се DNMT-нуклеозиден адукт потиска ДНК 
– синтезата и действа цитотоксично. 5-Azacytidine 
се инкорпорира и в РНК и пречи на метилирането, 
а така и на функцията на тРНК. Туморната тъкан 
се отличава с аберантно метилиране: хипометили-
ране на протоонкогените и хиперметилиране на 
туморно-супресорните гени. Поради това в някои 
случаи потенциално е възможно хипометилиране-
то да ускори туморния растеж.

• 5-Azacytidine (Vidaza) успешно се прилага за лече-
ние на миелодиспластичен синдром (рефрактерна 
анемия) и хронична миеломоноцитна левкемия.

• 5-Aza-2-Desoxycytitdinе (Decitabine, Dacogen) за 
разлика от 5-Azacitidine се вгражда само в ДНК. 
Индикациите за приложение са аналогични.

• Хистондеацетилазни (HDAC) инхибитори. Ген-
ната експресия в еукариотните клетки зависи от 
степента на ацетилиране на хистоните. Тези белтъ-
ци образуват структурата на ядрените нуклеозоми, 
около които се навива двуверижната ДНК (около 
150 bp на 1.75 завъртания). Деацетилирането на 
многобройните лизинови остатъци е свързано с 
намаляване на генната експресия. По принцип ге-
ните с висока степен на експресия се намират в 
хиперацетилирани участъци. Хистондеацетилазите 
(HDAC) повишават положителния товар на лизи-
новите остатъци и засилват връзката на фосфоди-
естерния скелет на ДНК към нуклеозомата. Така се 
спира достъпа на важни за транскрипцията проте-
ини. Инхибирането на HDAC предизвиква спиране 
на пролиферацията и индукция на диференциация. 
Късо-верижните мастни киселини са инхибитори 
на HDAC – маслена киселина. Клинично значение 
имат: Phenylbutyrat, хидроксамиди (Trichostatin, 
Oxamfl atin) и цикличния тетрапептид – Trapoxin A. 
Romidepsin (FK228, Istodax) е хистондеацетила-
зен инхибитор (HDACi) и се използва за лечение 
на кожен Т-клетъчен лимфом (CTCL), а също и при 
периферен Т-клетъчен лимфом (PTCL). В САЩ е 
одоберн от 2009 г. за лечение на CTCL. Прилага 
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се в доза 10-14 mg/m2 през 1-2 седмици като част 
от 28-деневен цикъл. Постига се дъбар контрол 
на заболяването. Romidepsin е природен депси-
пептид, изолиран от Chromobacterium violaceum. 
Romidepsin е предлекарство, което се редуцира 
вътреклетъчно до активен метаболит в резултат на 
взаимодействието с редуцирания глутатион. Полу-
ченият цикличен тион преференциално инхибира 
HDAC-1 и HDAC-2 и способства за индукция на 
апоптоза; освен това инхибира процеса на ангио-
генеза. 

• Vorinostat (SAHA, Zolinza) също е HDAC инхиби-
тор с аналогични индикации – CTCL. Прилага се с 
успех при левкемизиралата форма на кожния Т-кле-
тъчен лимфом – синдром на Sézary. Има данни за 
активност при glioblastoma multiforme, NSCLC и 
при миелодиспластичен синдром.

• Друг HDAC инхибитор е известната като антиепи-
лептично средство валпроена киселина – Valproic 
acid (Depakine®). Проучва се за активност при зло-
качествени тумори, латентна HIV инфекция, лупус, 
както и фамилна аденоматозна полипоза. Установе-
ни са благоприятни ефекти при базално-клетъчен 
карцином на кожата и при акне.

Възможности за повлияване на туморната микро-
среда

Научните изследвания в последните няколко години  
все по-убедително представят значението на туморна-
та микросреда за развитие и разпространение на ма-
лигнения процес като насочват към нови възможности 
на туморните клетки да повлияват съседните клетки с 
помощта не процеси, независещи пряко от генетичния 
код, т.е. епигенетични феномени. Такова явление са 
екзозомите освен познатите процеси като метилиране 
на базите на ДНК, ацетилиране на хистоновите белтъ-
ци и заглушаване на експресията не гени с помощта на 
малки интерфериращи двуверижни РНК-и. 

Екзозомите осигуряват трансфер на протуморигенни 
фактори, които водят до стимулиране на ангиогенеза-
та и спомагат за епително-мезенхимната транзиция, 
която се счита за начало на метастатичния процес. 
При това се установяв понижаване на експресията 
на Е-кадхерин и засилване на тази на Snail, Slug, Twist 
като транскрипционни фактори и на N-кадхерин. Тези 
процеси се асоциират пряко и с формирането на ме-
тастази със засилване на миграционната способност 
на туморните клетки. Установено е, че miR-21 про-
мотира инвазията и метастазирането чрез активира-
не на JNK, последвано от повишаване на нивата на 
ММР-2 и ММР-9. Експресията на miR-100, miR-222 и 
miR-30a води до редукция на нивото на PTEN. Екзо-
зомният трансфер може да бъде отговорен и за пренос 
на ефлуксната помпа Р-gp. Появата на miR-222/223 се 
свързва с понижаване на CDK4, cyclin D1, p21 и др. 

Множество злокачествени заболявания се свързват с 
наличието на някои ключови биомаркери в техните 
екзозоми: 

-Хроничната лимфоцитна левкемия се асоциира с по-
вишени нива на miR-150, miR-155 и miR-29a, съпрово-
дено със засилено образуване на екзозоми.

Някои включени в екзозомите биомолекули се свърз-
ват пряко с някои малигнени заболявания като:

– Остра миелобластна левкемия – CD34;

– рак на пикочния мехур – EDIL-3, IncRNAs, 
HOTAIR, HYMA1;

– рак на гърдата – miR-101, miR-373, survivin, 
periostin и др.

– рак на маточната шийка – miRNA-21, miRNA-
146a;

– глиома и хепатоцелуларен карцином – загуба 
на miR-21.

Екзозомите представляват мембранни везикули с ди-
аметър от 30 до 150 nm, които се получават в резултат 
на екзоцитоза на интралуминални везикули от много 
клетъчни типове. Участват така наречените ESCRT 
протеини – “endosomal sorting complexes required for 
transport proteins” (ESCRT). Биомаркери на екзозоми-
те са тетраспанините като CD9, CD63, CD37, CD81 и 
CD82.

Екзозомите, екстрахирани от туморните клетки и тре-
тирани с HDACi могат да бъдат полезни адюванти, 
които засилват ефекта на противотуморните ваксини.

Новополучени данни показват, че инхибиторите на 
протонната помпа като Omeprazole и Lanzoprazole мо-
гат да редуцират секрецията на екзозоми и да засилят 
ефективността на Cyclophosphamide, както и да уве-
личат ъптейка на Cisplatin и да потиснат освобожда-
ването на екзозоми при човешки меланомни клетки. 
Интересен е и фактът, че куркуминът може да ревер-
тира имуносупресивните ефекти на произхождащите 
от туморните клетки екзозоми и да увеличи чувстви-
телността на малигнените клетки към стандартни хи-
миотерапевтици.

Предвижда се използването на екзозомите като пре-
носители на терапевтични молекули – получените от 
краве мляко екзозоми не са токсични. От друга страна 
размерът и структурата на екзозомите е твърде сходен 
с тези на липозомите и това е сериозно предизвикател-
ство пред бъдещото им използване.

Антиангиогенни средства

Инхибиторите на ангиогенезата имат по-скоро цитос-
татичен в тесния смисъл ефект и те не могат да доведат 
до ремисия сами по себе си, а по-скоро забавят расте-
жа и стабилизират заболяването. Счита се, че по-адек-
ватни параметри за оценка на тези средства са измер-
ването на кръвния поток и глюкозния метаболизъм в 
тумора. Счита се, че този вид средства променят пара-
метрите на туморната микросреда.

Th alidomide (Фиг. 32) e средство със седативна и ан-
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тиангиогенна активност, което вероятно модифицира 
костно-мозъчната среда и продукцията на цитокини 
(осбено IL-6) и се прилага с успех при мултиплен ми-
елом по 200 mg дневно. Антиангиогенната му актив-

ност обяснява и установеният преди десетилетия те-
ратогенен ефект – раждане на деца с малформация на 
крайниците (фокомелия). Това лекарство се прилага и 
при висцерална лайшманиоза и при лепра.

Фиг. 32.  Химична структура на Th alidomide и аналозите му Lenalidomide и Pomalidomide (CC-4047).

• Lenalidomide (Revlimid®) (Фиг. 32) се отличава със 
засилени имуномодулиращи свойства в сравнение 
с Th alidomide. Индуцира апоптоза в миеломните 
клетки, упражнява антиангиогенна активност и 
потиска активността на остеокластите. Потиска 
продукцията на TNF-α и поради това се използва 
и при възпалителни заболявания. Лекарството се 
проучва клинично и при други малигнени тумори 
освен мултипления миелом. Засега е установена 
ефективност при лечение на някои форми на ми-
елодиспластичен синдром. Основните странич-
ни реакции включват венозен тромбоемболизъм, 
синдром на Stevens-Johnson. Има данни за повишен 
риск от вторични неоплазии – AML и В-клетъчен 
лимфом. Може да предизвика миелосупресия, не-
утропения, тромбоцитопения и хепатотоксичност.

• Pomalidomide (Actimid®) (Фиг. 32) също е имуно-
модулатор с антиангиогенни свойства. Директно 
потиска растежа на миеломните клетки. От февру-
ари 2013г. е одобрен от FDA за лечение на рециди-
вирал/рефрактерен мултиплен миелом. Във второ-
то шестмесечие на 2013г. се очаква ЕМА да опове-
сти решението си. Установено е, че Pomalidomide 
потиска продукцията на TNF-α и IL-6, а същевре-
менно усилва продукцията на IFN-γ, IL-2 и IL-10. 
Приема се, че Pomalidomide има по-малко стра-
нични ефекти в сравнение с Lenalidomide и пора-
ди това се причислява към така наречената III-та 
генерация средства от тази група.

• Combretastatin и неговите деривати деградират 
микротубулиновата структура на пролиферира-
щите туморни клетки, редуцира туморната пер-
фузия с почти 90% след 24 часа като намалява 
кръвния ефлукс. Последното е свързано с вътре-
клетъчна акумулация (“trapping”) на цитостатици 
и радиофармацевтици. Има данни за ефективност 
при анапластичен рак на щитовидната жлеза.

• Endostatin (Endostar, rh-endostatin, YH-16) и 
Angiostatin са инхибитори на ендотелната проли-
ферация и индуктори на апоптоза на ендотелните 

клетки. Angiostatin е 38 kDa фрагмент от плазмино-
гена, съставен от 200 а.к. Свързва се с мембранната 
АТФ-синтаза на ендотелните клетки. Endostatin е 
20 kDa фрагмент от С-края на колаген ХVІІІ, съста-
вен от 184 а.к. Има ангиостатично действие върху 
туморните съдове. Засега няма потвърждение на 
експерименталната активност в клинични условия.

• Установено е наличието на три вида ендотелини – 
ET-1, 2 и 3. Те са отговорни до голяма степен за кле-
тъчната пролиферация, ангиогенеза и метастази-
ране. Продуцират се от ендотелните клетки, а също 
в бъбреците, храносмилателния тракт и в мозъка. 
Известни са две вида рецептори за ендотелини – 
ETa и ETb. При солидните тумори водеща е ролята 
на ETa. Atrasentan е високо-селективен ЕТа-анта-
гонист. Има активност при простатен карцином и 
при някои други тумори.

• Групата на метало-протеиназните инхибитори 
включва Marimastat, Prinomastat и Neovastat. Ма-
триксните метало-протеинази са ензимите, които 
деградират извънклетъчния матрикс и благопри-
ятстват образуването на съдове в тумора. Neovastat 
е екстракт от хрущял на акула и потиска VEGF-2 
рецепторите. Индуцира апоптоза на ендотелните 
клетки. Marimastat се отличава с известна актив-
ност при гастро-интестинални тумори, напр. рак 
на стомаха. Той по-скоро забавя растежа на тумо-
ра, без да има циторедуктивни свойства.

• Cilengitide  е циклопептиден ангиогенезен ин-
хибитор.  Cilengitide  блокира ангиогенезата чрез 
специфично потискане на функцията на alpha-V 
beta-3 и alpha-V beta-5 интегрините, които са ре-
цепторни молекули, необходими за формирането 
на нови съдове. Cilengitide  е навлязъл във фаза 
III на клинични проучвания при glioblastoma 
multiforme (GBM).  Cilengitide  е първият интегри-
нов инхибитор, достигнал до фаза III. През март  
2009г. Merck Serono започват изследване от фаза II, 
наречено CERTO с цел да изследват ефикасността 
и безопасността на новата комбинация от проуч-
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вания интегринов инхибитор Сilengitide и Erbitux 
(Сetuximab) от една страна и Сisplatin и Vinorelbine 
или Gemcitabine от друга страна като първа линия 
на лечение на пациенти с напреднал NSCLC. Про-
учвания във фаза II се провеждат и при сквамоз-
но-клетъчен рак на шията и главата (squamous cell 
carcinoma of the head and neck, SCCHN).

Други подходи за таргетна терапия
• Алкилфосфохолини

• Едно важно достижение на Европейската онкофо-
рамакология с основни приноси на учени от Герма-
ния и България е създаването и предклиничното 
характеризиране на алкилфосфохолинови анало-
зи с мембранна активност. Тези средства действат 
като дефосфорилират Akt-киназата и потискат 
ключови сигнални каскади в малигнените клетки. 
Някои от тях са индуктори на Rb и всички тези 
съединения предизвикват апоптотични и/или ав-
тофагични промени. Най-старият представител на 
групата е хексадецилфосфохолинът (Miltefosine, 
Miltex®), който се прилага локално като 6% разтвор 
върху засегнатата от метастази на рак на млечна-
та жлеза кожа. Проведени в последните години 
клинични проучвания показват ефективността на 
този медикамент и при пациенти с кожен Т-клетъ-
чен лимфом (рядко заболяване със статут на бо-
лест „сирак“). Perifosine e перорално средство от 
„втора“ линия за лечение на мултиплен миелом и 
невробластома. За тези две индикации е одобрен от 
FDA в САЩ, а в Европа е регистриран за лечение на 
мултиплен миелом. Провеждани са клинични про-
учвания и при колоректален рак, които не показват 
наличие на активност. Miltefosine и Perifosine имат 
хемолитични свойства и поради това не могат да се 
прилагат венозно. За разлика от тях Erufosine няма 
хемолитични свойства и се намира в начална фаза 
на клинични проучвания при CLL и други злока-
чествени заболявания. Патентите за това биоло-
гично активно вещество са в ръцете на Genzyme/
Sanofi . Многообещаващо предимство на алкилфос-
фохолините е тяхната липсваща хематологична 
токсичност като за Erufosine са налице и данни за 
стимулиране на нормални човешки хемопоетични 
клетки.

• Полифеноли. Flavopiridol е полусинтетичен фла-
вон от индиго-съдържащото растение Dysoxylum 
binectariferum. Действа като неселективен инхиби-
тор на всички циклини. Свързва се с CDK1 (спи-
ране в G2) и потиска CDK2, 4 и 6 (спиране в G1) 
и индуцира апоптоза. Flavopiridol инхибира про-
теинкинази А и С, а също и EGFR-рецепторната 
тирозинкиназа. Активен е при NHL, хипернефром, 
простатен карцином, колоректален рак и други 
гастро-интестинални тумори. Някои природни 
полифеноли като резвератрол и куркумин имат 
свойства на инхибитори на сигналната трансдук-
ция в малигнените клетки. Куркуминът привлича 
вниманието на много фармаколози със свойствата 

си на инхибитор на COX-1 и 2, на транскрипцион-
ния фактор NFkB, на матриксните металопроте-
инази (ММР), на хистонацетилтрансферазите и 
др. За куркумин са установени антиканцероген-
ни, антиинвазивни и антиметастатични свойства, 
включително селективна цитотоксичност спрямо 
туморни клетки. 

• Palbociclib  (PD-0332991, Ibrance) е лекарство за 
лечение на ER-положителен и HER2-негативен 
рак на млечната жлеза. Това лекарство е селек-
тивен инхибитор на циклин-зависимите кина-
зи  CDK4  и  CDK6. Прилага се и в комбинация с 
Letrozole. През април 2016г. са получени положи-
телни данни от завършилото клинично проучване 
PALOMA-2. 

• Ribociclib (LEE011) е нов инхибитор на циклин 
D1/CDK4 и CDK6. 

• Abemaciclib (VERZENIO™) представлява също ин-
хибитор на CDK4 и CDK6 и от края на февруари 
2018г. е одобрен от FDA за лечение на хормоно-
чувствителен Her-2 негативен авансирал метаста-
тичен рак на млечната жлеза.

• Celecoxib е разрешен за употреба при фамилна 
аденоматозна полипоза – преканцероза на колоре-
кталния рак.

• Имуномодулатори с антинеопластични свойства 

• Interferon – alpha2a (Roferon A®) и Interferon 
alpha2b (Intron A®) действат като директни инхи-
битори на туморно-клетъчния растеж. Освен това 
повишават имунния отговор срещу тумора като 
активират клетките-убийци и повишават продук-
цията на антитела. Прилагат се при някои форми 
на левкемия (напр. CML), не-Hodgkin-ови лимфо-
ми, меланом, хипернефром, сарком на Kaposi при 
СПИН и др. 

• Interferon beta (Fiblaferon®) се прилага при на-
зо-фарингеален карцином.

• Aldesleukin (Proleukin®) е рекомбинантен човешки 
IL-2, който повишава цитотоксичността на естест-
вените и лимфокин-активираните клетки-убий-
ци и повишава продукцията на гама-интерферон. 
Използва се при лечението на бъбречно-клетъчен 
карцином и меланом. 

• BCG-ваксината се използва локално, под форма-
та на инстилации, за лечение на рак на пикочния 
мехур. Друга важна насока с терапевтично и пре-
вантивно значение е използването на ваксини като 
насочените срещу онкогенни за човека папиломни 
вируси – Silgard® и Cervarix®. Разработването на тези 
ваксини с доказан превантивен ефект по отноше-
ние на рака на шийката на матката е базирано на 
изследванията, проведени под ръководството на 
немския профeсор и дългогодишен директор на 
Центъра за Онкологични Изследвания в Хайдел-
берг (www.dkfz.de) Харалд цур Хаузен, който е но-



397

сител на Нобелова награда за медицина за тези си 
достижения през 2008г.

Принципи на имунотерапията на малигнените забо-
лявания

В последните години бе отбелязан сериозен напредък 
в изясняване на детайлните механизми на противо-
туморния имунитет и това създаде база за намиране 
на принципно нови, основаващи се на благоприятна 
модулация на собствения имунен отговор на паци-
ента спрямо туморните клетки. Такива средства са 
„check point”-инхибиторите (Ipilimumab, Nivolumab, 
Atezolizumab, Pembrolizumab и др.), биспецифичните 
„engagers”(Blinatumomab, Catumaxomab), терапевтич-
ни ваксини (Sipuleucel-T, Imlygic) и най-новото - CAR 
T-клетки (съкращение от “chimeric antigen receptor 
T-cells”).

• IMLYGIC®  (Talimogene laherparepvec) е вирус, 
който е генетично модифициран да се реплицира 
в туморната тъкан и да предизвиква продукци-
ята на имуно-стимулаторния протеин GM-CSF. 
IMLYGIC® предизвиква лизата на туморите, послед-
вана от произхождащи от тумора антигени, които 
заедно с GM-CSF могат да промотират противоту-
морен имунен отговор. IMLYGIC™ всъщност е ге-
нетично модифицирана онколитична вирусна те-
рапия, показана при локално лечение на нерезекта-
билни кожни, подкожни и лимфно-нодални лезии 
при пациенти с рекурентен меланом след първона-
чална хирургична интервенция. IMLYGIC™ не води 
до подобряване на общата преживяемост и няма 
ефект върху висцералните метастази. IMLYGIC™ 
(Talimogene laherparepvec) се пренасям в замразен 
вид върху сух лед.

• Sipuleucel-T  (APC8015,   Provenge®) се произвежда 
от Dendreon Corporation и е терапевтична проти-
вотуморна ваксина за простатен рак (CaP). Трябва 

да се приготвя специфично за всеки пациент. При 
метастатичен рак на простатата удължава средна-
та преживяемост със средно  4.1 месеца (IMPACT 
Phase III trial data). Лечението струва 93 000 $. Кур-
сът на лечение със Sipuleucel-T се състои от три 
основни стъпки:Собствените бели кръвни клет-
ки на пациента, първични антиген-презентиращи 
клетки (APCs), наричани още дендритни клетки се 
екстрахират с левкаферезна процедура.Кръвният 
продукт се изпраща в завода и там се инкубира с 
фузионния протеин PA2024, съставен от две части: 
-антиген - prostatic acid phosphatase  (PAP), която 
се среща при 95% от клетките на простатния рак; 
-имунен сигнален фактор - GM-CSF, който под-
помага съзряването на антиген-презентиращите 
клетки. Активираният кръвен продукт (APC8015) 
се връща от завода в инфузионния център и се ре-
инфузира на пациента, за да предизвика имунен от-
говор към раковите клетки, носещи антигена PAP. 
Пълният курс на лечение със Sipuleucel-T включва 
три повторения в рамкита на един месец с по две 
седмици между два цикъла.

• PROSTVAC  (Rilimogene galvacirepvec, Rilimogene 
glafolivec) e средство за имунотерапия на метаста-
тичен кастрационно-резистентен рак на проста-
тата.Този вид ваксина също отключва Т-клетъчен 
имунен отговор срещу туморните клетки с екс-
пресия на простатно-специфичен антиген (PSA) 
подобно на предходното лекарство. Използва се 
рекомбинантен поксвирус, който предизвиква екс-
пресия на PSA заедно с експресия на три ко-сти-
мулаторни молекули, означавани като ТRICOM 
(LFA-3,  ICAM-1 и  B7.1). В момента се провеждат 
клинични проучвания от трета фаза под название 
“PROSPECT”.

Рецепторите с променящи имунната рецептора функ-
ция по повръхността на Т-клетките се разделят на две 
основни групи – активиращи и потискащи (Фиг. 33).

 

Фиг.  33. Регулаторни рецептори по повърхността на Т-клетките и съответни блокиращи антитела и антитела-аго-
нисти, които могат да доведат до Т-клетъчна стимулация.
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Така наречените “check point” инхибитори базират действието си главно на CTLA-4 и PD-1 като мишени.

На следващата фигура е обобщено представено формирането на Т-клетъчен отговор спрямо туморните 
клетки (Фиг.  34).

Фиг. 34. Т-клетъчен отговор срещу туморните клетки.

Дендритните клетки успяват да фагоцитират опреде-
лен туморен антиген, който презентират в лимфоид-
ната тъкан (лимфен възел). Осъществява се активира-
не на специфични за туморния антиген CD8+ T-клет-
ки, които се превръщат в цитотоксични Т-лимфоци-
ти (CTL). Последният вид клетки мигрират в тумора 
и атакуват туморните клетки. Основна цел на всяко 
имунотерапевтично въздействие е именно индуцира-
нето, засилването и поддържането на гореописания 
сценарий. Туморни антигени с потенциално терапев-
тично значение могат да бъдат различни мутантни 
канцерогени или радиационно-индуцирани антигени, 
онкогенни продукти като мутирали Ras, фузионни 
протеини като Bcr-Abl, мутирали туморни супресори 
като р53, тирозинази, човешки папиломни вируси Е6 
и Е7 протеини, EBNA протеини при EBV-индуцирани 
лимфоми и др. Важно е да се отбележи, че някои възпа-
лителни процеси, стартиращи от дендритните клетки 
в туморите, съдействат за поддържане и усилване на 

туморния растеж. Такива са реакциите, медиирани от
Th2CD4+-клетките (Т-хелперни клетки от втори тип), 
които чрез продукция на специфични цитокини като 
IL-4 и IL-13 индуцират формирането на М2 макрофаги 
в туморната тъкан, а те от своя страна потискат актив-
ността на Th1 и TcCD8+ клетките като по този начин 
осигуряват имунотолерантност към туморните клет-
ки. Освен това туморно-асоциираните М2-макрофаги 
отделят EGF, VEGF, TGFβ и катепсини, с които благо-
приятстват туморния растеж и ангиогенеза. IL-13 за-
силва про-фибротичния, ангиогенен, антиапоптоти-
чен и стероидно-хормонален метаболизъм в туморна-
та тъкан. Всичките тези процеси са израз на комплекс-
ните и сложни взаимодействия на туморните клетки 
с тяхната специфична микросреда. Добра илюстрация 
на това е първоначалната зависимост на миеломните 
клетки към някои про-възпалителни фактори от кост-
но-мозъчната микросреда като IL-6, а впоследствие се 
преминава към автокринно задоволяване със споме-
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натия интерлевкин. Това явление се свързва с прехода от моноклонална гамопатия с неизяснено значение MGUS 
към агресивен плазмоцитом.

На следващата фигура са представени трите типа възможни имунотерапевтични подхода за лечение на малигнени-
те заболявания – терапевтични ваксини, имунна „check point” инхибиция и адоптивна клетъчна терапия (Фиг.   35).

Фиг. 35. Основни имунотерапевтични подходи – ваксини, имунна “check point” инхибиция и адоптивна клетъчна 
терапия (по Vanneman and Dranoff , Nat Rev Can, 2012).

Всъщност CAR-T-клетъчната терапия е вариант на адоптивната клетъчна терапия. Химерният антигенен рецеп-
тор на Т-клетъчната терапия (CAR-T)  включва взимане на Т-клетки на пациента. Те биват генетично манипу-
лирани и върнати обратно в тялото на пациента. Химерните антигенни рецептори (CARs) са известни още като 
химерни имунорецептори, химерни Т-клетъчни рецептори или изкуствени Т-клетъчни рецептори. Това са про-
менени с генетична манипулация рецептори, които при свързване с прицелния антиген активират Т-клетката 
като я превръщат в имунен ефектор. Внасянето на желаните генетични промени се реализира с вирусни вектори 
– ретровирусни и аденовирусни например. Означават се като химерни рецептори, защото съдържат части от 
различни източници. CAR-T-терапия е одобрена от FDA в САЩ за лечение на остра лимфобластна левкемия. 
При това лечение се взимат Т-клетки от пациента и се модифицират така, че да експресират рецептори, които 
да са специфични за туморните клетки. Така тези клетки могат да разпознаят и убият малигнените клетки след 
връщане в кръвта му. Изследват се и възможности за създаване на такива клетки от донори, които са различни 
от пациента. 

На следваща фигура схематично е представена структурата на химерния антигенен рецептор (CAR) (Фиг. 36).

Фиг.   36. Структура на химерния антигенен рецептор (CAR).
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Извънклетъчният домен съдържа вариабилна част за 
свързване с прицелни антиген, последвана от линкър, 
едноверижен Fv-фрагмент (Fv-фрагментът е най-мал-
кият фрагмент, който държи цялата свързваща анти-
гена част на едно антитяло) и спейсър. Следва тран-
смембранният домен на CAR, а във вътрешността на 
клетката се разполага вътреклетъчният домен. По-
следният сдържа задължително CD3ζ, която част е 
отговорна за Т-клетъчното активиране. Включването 
на един или повече вътреклетъчни костимулаторни 
домена определя принадлежността към втора, трета и 
четвърта генерация CAR-T-клетки. Първата и най-ус-
пешна мишена на CAR-T-клетъчната терапия е CD19, 
който антиген се експресира по повърхността на 
В-клетъчните неоплазии. Първата инфузия на CART19 
(Tisagenelecleucel-T) e извършена на 31 юли 2010г. Ос-
новен страничен ефект е така наречената „цитокинова 
буря“ – тежка имунна реакция с потенциално фатал-
ни последици (включително със засягане на мозъка 
и необходимост от анти-IL-6R-терапия. С помощта 
на CART19 са постигнати дълготрайни ремисии до и 
над 3 години при пациенти с В-клетъчни неоплазии. 
Прилагането на този нов вид лечение се лимитира от 
високата цена достигаща до 600 000 долара на пациент. 
Очаква се в бъдеще да бъдат създадени универсални 
CAR-T-клетки, които да са приложими при различни 
пациенти с едно и също заболяване, както и да бъдат 
създадени и лицензирани екипировки за производ-
ство на CAR-T към съответните онко-хематологични 
центрове.

От 30.8.2017г. Novartis притежава разрешение от FDA 
за прилагане на Kimriah® (CTL019) за лечение на деца 
и млади възрастни с В-клетъчна остра лимфобласт-
на левкемия, която е рефрактерна или рецидивирала 
поне два пъти. На 18.10.2017г. е дадено одобрение на 
Yescarta® (Axicabtagene ciloleucel) за лечение на В-кле-
тъчен NHL (Diff use large B-cell lymphoma, DLBCL).

Cellectis  (UCART19) представлява CAR-T терапия 
със  „switch control system“, която активира модифи-
цираните клетки само в присъствието на Rapamycin. 
Този вид терапия е във фаза I на клиничните проучва-
ния, но вече са спасени две бебета с агресивна форма 
на левкемия. Bellicum Pharmaceuticals в САЩ разра-
ботват подобна технология, наречена GoCAR-T, която 
изисква Rimiducid за CAR-T клетъчното активиране.

Хормоноактивни антинеопластични лекарства

Някои човешки тумори в зависимост от тъканта, от 
която произхождат, запазват хормоналната растеж-
на зависимост, характерна за изходните клетки. Това 
в голяма степен се отнася за рака на млечната жлеза, 
яйчниците и простатата, при които се използват ле-
карства повлияващи освобождаването и синтеза на 
половите хормони, или взаимодействащи със съответ-
ните хормонални рецептори.  В онкологията намират 
приложение и някои глюкокортикоиди и аналози на 
соматостатина.

Класификация и препарати
1. Агонисти на LHRH (luteneizing hormone releasing 
hormone) 

• Goserelin (Zoladex®)

• Buserelyn (Suprefact®)

• Leuproreline (Eligard®)

• Triptorelin (Decapeptyl®)

2. Антиестрогени и SERM

• Fulvestrant (Faslodex®)

• Tamoxifen (Nolvadex®)

• Toremifene (Fareston®)

3. Ароматазни инхибитори

• Aminoglutethimide (Cytadren®)

• Anastrozole (Arimidex®)

• Letrozole (Femara®)

• Exemestane (Aromasin®)

4. Антиандрогени

• Bicalutamide (Casodex®)

• Flutamide 

• Nilutamide (Nilandron®)

• Cyproterone acetate (Androcur®)

5. Гестагени

• Megestrol acetate (Megace®)

• Medroxyprogesterone acetate (Provera®)

6. Глюкокортикоиди

• Prednisone

• Prednisolone

• Dexamethasone

7. Соматостатинови аналози

• Octreotide (Sandostatin®)

LH-RH – аналози

Първоначално се е смятало, че аналозите-агонисти на 
LH-RH (либерин на лутеинизиращия хормон; GnRH-
) могат да бъдат използвани като мощни и с продъл-
жително действие стимулатори на освобождаването 
на гонадотропини от хипофизната жлеза. Скоро след 
това било установено, че тези агонисти след начал-
но стимулиращо действие (означавано като ефект на 
„припламване“) причиняват парадоксално и продъл-
жително спадане на гонадотропиновата секреция, кое-
то води до намаляване на нивата на полови хормони, 
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сравнимо с това след кастрация.. Този ефект се дъл-
жи на “down-regulation” на рецепторите за LH-RH и се 
проявява в рамките на около 10 дни след прилагането 
на препарата. Инхибиращият ефект върху секрецията 
на гонадотропни хормони и респективно на полови 
хормони е обратим при спиране на приложението, но 
може да се поддържа чрез продължаващо прилагане 
на съответния медикамент.

LH-RH агонистите предизвикват редица нежелани 
ефекти, свързани с драстичната им инхибираща ак-
тивност по отношение на физиологичните функции, 
контролирани от половите хормони. Предизвикват 
остеопороза, менопаузални симптоми, особено топли 
вълни и потене (вкл. и при мъже), атрофия на тести-
сите, еректилна дисфункция, гинекомастия, намалено 
либидо, дизурия, хематурия, инкотиненция, спазми, 
болки в простатата, отичане на пениса, уроинфекции.

• Goserelin acetate е инжектируем суперагонист на 
рецепторите на гонадотропин-освобождаващия  
хормон (GnRH,, известен още като освобождаващ 
хормон на лутеинизиращия хормон – LHRH, лу-
либерин). В структурно отношение е декапептид. 
Goserelin acetate се използва за потискане на про-
дукцията на полови хормони (тестостерон и естро-
ген) при лечение на рак на гърдата и на простатата. 
Goserelin acetate първоначално стимулира продук-
цията на половите хормони тестостерон и естро-
ген по непулсов (нефизиологичен) начин. Това от 
своя страна причинява прекъсване на системата 
от ендогенни хормонални обратни връзки, водещо 
до снижаване - “down-regulation” на тестостероно-
вата и естрогенова продукция. Goserelin acetate е 
одобрен за лечение на простатен рак в САЩ през 
1989г.

• Buserelin също е агонист на Gn-RH. Предизвиквай-
ки постоянна стимулация,той намалява хипофи-
зарната секреция на гонадотропини – LH и FSH. 
Buserelin е около 70 пъти по-активен и по-дълго-
действащ, в сравнение с натуралния Gn-RH. По-
добно на други Gn-RH агонисти Buserelin може да 
де се използва за лечение н хормоночувствителни 
тумори като рак на простатата, рак на гърдата, на 
естроген-зависими заболявания като ендометри-
оза и маточни фибриноиди, както и при осъщест-
вяване на асистирана репродукция. Други кли-
нично използвани медикаменти от тази група са 
leuproreline, abarelix, triptorelin. 

• Leuprorelin се използва за палиативно лечение на 
рак на простатата, особено при пациенти, при кои-
то орхиектомията и естрогенното лечение са проти-
вопоказани или неприемливи, както и за лечение на 
рак на гърдата. Използват се няколко лекарствени 
продукта съдържащи леупрорелин, както следва: 
депо-инжекция за приложение веднъж на 3,4 или 
6 месеца (Eligard☐) и имплант (Viadur☐), който се 
прилага веднъж годишно.

• Triptorelin се прилага при авансирал карцином на 
простатната жлеза. 

Антиестрогени

Антиестрогените са антагонисти на естрогеновите ре-
цпетори (ER) и се използват за лечение на ER-позити-
вен карцином на млечната жлеза.

• Tamoxifen е синтетичен стилбен. Той не е същински 
антиестроген и е по-коректно да се разглежда като 
селективен модулатор на естрогеновите рецептори 
(SERM), защото действа като антагонист млечната 
жлеза, а като агонист в костите и други тъкани.  Из-
ползва се за лечение при рак на гърдата, както и за 
профилактика на рак на гърдата при пациентки с 
висок риск. Предизвиква менопаузални симптоми, 
както и ендометриална хиперплазия, полипи, ен-
дометриози, кисти на яйчниците. Клиничната му 
употреба е асоциирана и риск от развитие на рак 
на ендометрума или на маточната шийка.

• Toremifene е ново поколение антиестроген, из-
ползван за  лечение на метастатичен рак на гърдата 
при постменопаузални жени с  ER(+) тумори или 
при статус, по отношение експресията на естроге-
нов рецептор.

• Fulvestrant за разлика от тамоксифен е нов тип 
стероиден естрогенов антагонист без агонистична 
компонента на действието си. Fulvestrant се отлича-
ва със значително по-голям афинитет в сравнение 
с Tamoxifen и много по-комплексна блокада на ре-
цепторите.  Комплексът “Fulvestrant-естрогенов ре-
цептор” не се транслоцира в ядрото и се разгражда 
бързо, което води до спадане на вътреклетъчните 
нива на рецепторите. Освен това като рецепторен 
антагонист Fulvestrant блокира напълно естрогено-
вата сигнална трансдукция в прицелните клетки. 

• Използва се за лечение на ER+ метастатичен рак 
на гърдата при постменопаузални жени с прогре-
сия на заболяването след антиестрогенно лечение. 
Прилага се мускулно и предизвиква топли вълни, 
гастроинтестинални ефекти и локални реакции 
(възпаление и инфилтрати).

• В миналото мъжките полови хормони са използва-
ни като антиестрогенни средства, но понастоящем 
са напълно изместени от новите поколения хор-
монални модулатори, които са по-ефективни и не 
предизвикват вирилизъм.

Ароматазни инхибитори

Ароматазата е ензимен комплекс (CYP19+ NADPH-за-
висима редуктаза), катализиращ крайният етап при 
биосинтезата на естрогени. Инхибирането води до на-
маляване на серумните нива на естрадиола. Ароматаз-
ните инхибитори не са активни при пациентки с функ-
циониращи яйчници, при които не могат напълно да 
потиснат синтеза на естрогени. Използват се за лече-
ние на  рак на гърдата при постменопаузални жени. 

Клинично използваните лекарства от този клас 
биват обратими компетитивни инхибитори 
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(Aminoglutethimide, Anastrozole и, Letrozole), необра-
тими сюицидни субстрати (4-hydroxyandrostenedione), 
и нови поколения стероидни инхибитори (Еxemestane, 
Formestane). Предизвикват Топли вълни, нощно поте-
не, вагинална сухота, остеопороза и фрактури. 

Антиандрогени

Антиандрогените окупират андрогенните рецептори в 
прицелните клетки и действат като антагонисти, тоест 
конкурентно блокират рецепторното свързване и кле-
тъчните ефекти на ендогенните андрогени. Биват сте-
роидни антагонисти (Cyproterone acetate) и с нестеро-
идна структура (Flutamide, Bicalutamide). Използват 
се за лечение на рак на простатата, в комбинация с 
LHRH аналог. Прилагат се перорално, като лечение-
то е асоциирано с гинекомастия, намалено либидо, 
еректилна дисфункция, топли вълни и риск от тежка 
остеопороза. Предизвикват диария, повишаване на 
серумните трансаминази и миалгия.

Естрогените (напр. diethylstibletrol) имат антиандро-
генни ефекти, но понастоящем употребата им за ле-
чение на рак на простатата е ограничена, поради на-
личието на по-ефективни и с по-добра поносимост 
хормоноактивни медикаменти.

• Darolutamide (ODM-201) е нестероиден висо-
ко-селективен андроген-рецепторен антагонист с 
висок афинитет към рецепторите. Разработва се за 
лечение на кастрационно-резистентен рак на прос-
татата. 

• Abiraterone acetate (Zytiga) представлява анти-
андрогенно средство за лечение на простатен рак. 
Абиратероновият ацетат е предлекарство, кое-
то се приема веднъж дневно с храна. Въведен е в 
медцинската практика от 2011г. в комбинация с 
кастрация и с кортикостероида Prednisone за лече-
ние на метастатичен кастрационно-чувствителен 
и кастрационно-резистентен простатен карцином. 
От 2018г. е одобрен за лечение на метастатичен кас-
трационно-чувствителен рак на простатата.  

Други хормоноактивни средства
• Гестагените Medrоxyprogesterone acetate и 

Megestrol acetate потискат отделянето на GnRH и 
стимулират метаболизма на естрогените, намаля-
вайки нивата им в системната циркулация. Освен 
това стимулират диференциацията на ендометри-
ума. Използват се за лечение на ендометриози, рак 
на ендометриума и на гърдата. 

• Глюкокортикоидите (напр. prednisone, 
prednisolone, dexamethasone) се използват за лече-
ние на лимфобластни левкемии, лимфоми и мул-
типлен миелом в комбинация с цитостатици (таб-
лица 1).

• Octreotide e октапептиден агонист на соматоста-
тиновите рецептори. Потиска секрецията на реди-
ца хормони, в т.ч. растежен хормон, серотонин (в 

СЧТ), гастрин, VIP, инсулин, глюкагон, секретин, 
мотилин, панкреатичен полипептид, и тиреотро-
пин. В онкологията се използва за лечение на симп-
томите на карциноид и други невроендокринни 
тумори (випоми, гастриноми, инсулиноми и др.). 
Прилага се субкутанно (като разтвор) и мускулно 
(под формата на суспензия, с депо ефект). Предиз-
виква диария, гадене и повръщате, холелитиаза, 
панкреатити, локални реакции (болки, парене и 
зачервяване), както и ендокринни ефекти. При па-
циенти с диабет тип I предизвиква хипогликемия, 
поради потискане секрецията на глюкагон, докато 
при лица с диабет тип II и нормогликемични паци-
енти превалира намалената продукция на инсулин, 
с  риск от хипергликемия. 

Токсичност на противотуморните лекарства

Обща характеристика

Повечето класически цитостатици се отличават с 
ограничена терапевтична дозова област (нисък тера-
певтичен индекс), което ограничава възможностите за 
максимално увреждане на туморните клетки. Хими-
отерапията се усложнява от настъпването на дозо-ли-
митиращи фактори (токсични ефекти). Токсичността 
спрямо класическите циторедуктивни лекарства об-
хваща бързо-пролифериращите нормални тъкани в 
човешкия организъм като лигавици на храносмила-
телния тракт, хемопоетичен костен мозък, гермина-
тивна тъкани (тестиси и яйчници), космени фоликули 
и други. За отстраняване или намаляване на честотата 
на стомашно-чревните странични прояви при лечение 
с еметогенни средства – платинови комплекси, алкила-
тори, антрациклини и други с успех се прилагат мощ-
ни антиеметици от групата на 5-НТ3 рецепторните ан-
тагонисти  като Ondansetron, Granisetron, Tropisetron 
и Palonosetron, както и NK (неврокининови) рецеп-
торни антагонисти като Aprepitant или Vofopitant. 

Миелосупресивният ефект на антинеопластичната 
терапия се проследява с периодично изследване на 
периферната кръв като основно се следи левкоцит-
ния брой. Левкопенията е неизбежен спътник на ле-
чението с миелотоксични цитостатици – алкилатори, 
антрациклини и антиметаболити. За противодей-
ствие на тези ефекти могат да се използват специфич-
ни растежни фактори като колония-стимулиращите 
фактори (rhG-CSF е най-често прилагания фактор). 
С цел намаляване на миелосупресията при високодо-
зирана химиотерапия се прилага с успех автоложна 
или алогенна стволово-клетъчна трансплантация с 
тенденция към ограничаване на високорисковото 
тотално аблативно кондициониране с високи дози 
Melphalan и/или тотално облъчване с високи дози 
йонизираща радиация.

Много от антинеопластичните средства притежа-
ват специфичен профил на органова токсичност – 
Cyclophosphamide предизвиква хеморагичен цистит 
поради формиране на токсичен метаболит; Cisplatin 
се отличава с нефротоксичност; антрациклините по-
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казват кумулативна кардиотоксичност, а приложение-
то на Bleomycin се свързва с развитието на белодроб-
на фиброза. Антимитотичните лекарства Vincristine 
и Paclitaxel,  както и платиновите комплекси предиз-
викват невропатии. По-долу са представени на кратко 
странични реакции (токсичности) с особена кли-
нична важност.

Кардиотоксични ефекти

При превишаване на определена кумулативна 
доза (например над 450 mg/m2 телесна повърхност 
Doxorubicin) антрациклиновите антибиотици про-
явяват кардиотоксичност, означавана и като антра-
циклинова кардиомиопатия. Поради това се препо-
ръчва проследяване на сърдечната функция на всеки 
2-3 химиотерапевтични цикъла. 

Антрациклините са асоциирани с два типа кардио-
токсични реакции, които са обобщени на таблица 3. 
Директната кардиотоксичност е кумулативна, тоест 
става симптоматична, в резултат от невъзможността 
за репариране на клетъчните увреди, с последващо 
настъпване на патологични маладаптивно ремодели-
ране и прогресия до кардиомиопатия със сърдечна 
недостатъчност. Кардиотоксичността е дозо-зависима 
и зависи както от свързани с пациента фактори, така 
и от типа и лекарствената форма на антрациклиновия 
антибиотик.

Класическият механистичен модел за антрацикли-

новата кардиотоксичност е основан на продукцията 
на реактивни кислородни радикали (ROS), която се 
свързва с наличието на хинонов фрагмент в структу-
рата както на антрациклините, така и на синтетичните 
антрацендиони и формирането на комплекси с желез-
ни йони. Това от своя страна води до генериране на 
увреждащи кислородни и азотни радикали, с индук-
ция на оксидативен и нитрозативен стрес. Реактивни 
кислородни видове, обаче, могат да се формират и по 
желязо-независими механизми.

Един по-нов, алтернативен модел на антрациклинова-
та кардиотоксичност е фокусиран върху инхибиране-
то на топоизомераза-IIβ (TOP2β) като основен меха-
низъм на директното увреждане на кардиомиоцитната 
клетъчна популация. Потискането на активността на 
TOP2β води до нерепарируеми двойно-верижни раз-
късвания на геномната ДНК, с последващо активира-
не на p53, коактиваторите на PPAR (PGC1-α и PGC1-β) 
и индукция на кардиомиоцитна клетъчна смърт. 

Освен това антрациклините индуцират повишаване на 
трансмембранния пермеабилитнет на митохондриите, 
което води до загуба на митохондриалния мембранен 
потенциал, освобождаване на цитохром С, с последва-
що иницииране на вътрешния апоптогенен сигнален 
път. Антрациклиновата кардиотоксичност е свързана 
и с активиране на Fas-медиирания външен апоптоге-
нен път, деплеция на АТФ с активиране на некроптоза 
и индукция на автофагичен тип клетъчна смърт.

Таблица 3. Характеристика на острата и хроничната кардиотоксичност на антрациклиновите антибиотици.

Остра/подостра кардиотоксичност Хронична прогресивна кардиотоксичност

Възниква в рамките на 1 седмица.
Не е кумулативна
Преходни ЕКГ промени - 20 – 30%.
Аритмии при 0.5 - 0.7%.
EКГ промените и аритмиите не са свързани 
с остра или хронична кардиомиопатия.

Ранно начало – в рамките на година от приключването на ХТ.
Късно начало – след повече от една година.
Кумулативна и свързана с необратимо увреждане – 
кардиомиопатия, левокамерна дисфункция и ЗСН.

Описани са различни подходи за ранна детекция, ус-
тановяване и мониториране на антрациклин-инду-
цираните сърдечно съдови ефекти. Ендомиокардната 
биопсия се явява най-чувствителния метод за устано-
вяване и проследяване на антрациклиновата кардио-
токсичност – типичните находки са цитозолна вакуо-
лизация, лизиране на миофибрилите и клетъчен едем. 
Предвид инвазивността на процедурата и високата и 
време-емкост и себестойност тя не намира рутинно 
приложение.

Серийното клинично проследяване на ЛК функция е 
най-слабо чувствителния, но най-широко използва-
ния метод. Следва да се има предвид, че намаляването 
на ЛКФИ обикновено се установява едва след значи-
телна увреда на миокарда.

Търсят се различни биохимични биомаркери на кар-
диотоксичната увреда, които да бъдат валидирани като 

надеждни и бързи параметри за детекция и монитори-
ране на антрациклиновата кардиотксичност. Нивата 
на тропонин I корелират с тежестта на ЛК-дисфунк-
ция при лечение с антрациклини, а натриуретичните 
пептиди също се използват, но са по-ненадеждни за 
прогнозиране на ЛК-дисфункция. На този етап рутин-
ното мониториране на биомаркери за кардиотоксич-
ност не се препоръчва.

Dexrazoxane е разработен като специфично средство 
за протекция от антрациклин-индуцираната кардио-
токсичност. Представлява цикличен аналог на EDTA 
– превръща се в желязо-хелиращ полидентатен ли-
ганд в цитозола на кардиомиоцитите. По този меха-
низъм той елиминира желязо-зависимото генерира-
не на кислородни радикали, които имат важна роля 
за кардиотоксичността на антрациклините. По-нови 
данни показват, че той, освен това,  инхибира и взаи-
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модействието на антрациклините с топоизомераза-IIβ 
в миокарда, което допринася за кардиопротективни-
те му ефекти. Клиничните проучвания показват, че 
Dextrazoxan значимо намалява честотата на кардио-
токсичните ефекти на doxorubicin и Mitoxantrone. На 
тази основа Американското дружество по клинична 
онкология го препоръчва при пациенти с кумулатив-
на експозиция към антрациклини еквивалентна на  ≥ 
300 mg/m2 Doxorubicin.

Няколко малки проучвания показват ефикасност-
та на инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия 
езим (ACE-И), ангиотензин-рецепторните блокатори 
(ARB), β-блокери и статини  по отношение редукцията 
на антрациклин-индуцираната левокамерна дисфунк-
ция и сърдечна недостатъчност.  Установено е, че пре-
вантивното прилагане на Carvedilol, Enalapril и Ator-
vastatin редуцират честотата на систолна дисфункция. 
Няколко проучвания показват, че при симптоматична 
антрациклин-индуцирана сърдечна недостатъчност 
може да се прилагат  ACE-И и β-блокери.

Нежелани ефекти от страна на сърдечно съдовата сис-
тема са установени и при други класове лекарства. Кли-
ничното приложение на Paclitaxel e свързано с прояви 
на кардиотоксичност  при 14% от пациентите. При 76% 
от документираните случаи кардиотоксичните ефекти 
са ограничени до безсимптомна брадикардия. При 
комбиниране с doxorubicin е налице потенциране на 
кардиотоксичността и до 18% от пациентите развиват 
симптоматична сърдечна недостатъчност. Тези ефекти 
се дължат не само на адитивна кардиотоксичност, но и 
на фармакокинетични фактори, тъй като е установено, 
че Paclitaxel забавя метаболизма и елиминирането на 
Doxorubicin. Docetaxel не потиска биотрансформация-

та на Doxorubicin и респективно подобни комбинации 
са асоциирани с по-ниска кардиотоксичност.

Vinca-алкалоидите, които намираг широко приложе-
ние като антинеопластични средства, са били свърза-
ни с вазоспастични ефекти и феномен на Raynaud.

Високите дози на Cyclophosphamide, използвани при 
пред-трансплантационно кондициониране са потен-
циално кардиотоксични. Основен рисков фактор са 
кумулативните курсови дози, превишаващи 170 -180 
mg/kg. Тези агресивни високо-дозови курсове са свър-
зана с  миоперикардити, чиято честота достига до 22 
%. Пациентите, които преживяват острата фаза обик-
новено се възстановяват без остатъчна левокамерна 
дисфункция.

Клиничната употреба на Cisplatin е асоциирана и с 
възникване на хипертония. Освен това е установено, 
че Cisplatin предизвиква коронарен спазъм, който 
може да отключи остър коронарен синдром, в т.ч. ин-
фаркт на миокарда.

Fluorouracil предизвиква различни кардиологични 
ефекти, вариращи от стенокарден пристъп до остър 
миокарден инфаркт (ОМИ). Тези симптоми са по-чес-
ти при пациенти с налична коронарно-съдова болест 
(КСБ) (4% -5%), но могат да се наблюдават и при па-
циенти без предшестващо сърдечно заболяване. 
Исхемичните явления са медиирани от съдов спазъм. 
Capecitabine също е бил свързван с проява на кар-
диотоксични ефекти, но тяхната честота и тежест са 
по-малки от тези при  Fluorouracil.

Кардиологичните нежелани ефекти на средствата за 
таргетна терапия са обобщени на Таблица   4.

Таблица 4. Установени кардиотоксични ефекти на таргетните антинеопластични средства.

Лекарство Клас Молекулна мишена Индикации Кардиотоксични ефекти

Trastuzumab mAB HER-2neu HER2-neu (+) 
рак на гърдата

Застойна сърдечна 
недостатъчност (ЗСН), 

безсимптомно намаляване на 
левокамерната фракция на 

изтласкване (ЛКФИ)

Pertuzumab mAB HER-2neu HER2-neu (+) 
рак на гърдата

ЗСН, безсимптомно 
намаляване на ЛКФИ

Bevacizumab mAB VEGF Бъбречно клетъчен 
карцином, колоректа-

лен рак, NSCLC,
 рак на гърдата

ЗСН, безсимптомно 
намаляване на ЛКФИ, 

хипертония

Imatinib ТКИ BRC-ABL, c-KIT, PDGFR Хронична миелоидна 
левкемия, гастроин-

тестинални стромални 
тумори, глиобластом

ЗСН, безсимптомно 
намаляване на ЛКФИ

Dasatinib ТКИ BRC-ABL, c-KIT, PDGFR Хронична миелоидна 
левкемия, остра лим-
фобластна левкемия

Удължаване на QT-интервала, 
перикарден излив
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Nilotinib ТКИ BRC-ABL, c-KIT, PDGFR Хронична миелоидна 
левкемия, остра лим-
фобластна левкемия 

Удължаване на QT-интервала

Lapatinib ТКИ ErbB1, HER-2 HER2-neu (+) 
рак на гърдата

ЗСН, безсимптомно 
намаляване на ЛКФИ

Sunitinib ТКИ VEGFR, c-KIT, PDGFR Бъбречно-клетъчен 
карцином, 

гастроинтестинални 
стромални тумори

ЗСН, безсимптомно 
намаляване на ЛКФИ, 

хипертония

Sorafenib ТКИ VEGFR, c-KIT Бъбречно-клетъчен 
карцином, хепатоцелу-

ларен карцином

ЗСН, остър коронарен 
синдром, хипертония

Bortezomib ПИ Протеазома Мултиплен миелом Сърдечна недостатъчност

Съкр.: mAB – моноклонално антитяло, ТКИ – тирозинкиназен инхибитор, ПИ – протеазомен инхибитор.

Други странични ефекти и органова токсичност на 
по-важни антинеопластични средства

При прилагане на Bleomycin поради очакваното раз-
витие на белодробна фиброза се налага изследване на 
белодробната функция на всеки 3 седмици.

Cisplatin основно засяга бъбречната функция. При 
лечение с този платинов комплекс и други платино-
ви деривати е необходимо проследяване на нивата на 
Mg2+, поява на периферна невропатия, загуба на слух 
и тинитус (шум в ушите). При лечение с Carboplatin 
се препоръчва прецизиране на дозата на базата на бъ-
бречната функция по следната формула:

Доза=AUCx(GFR+25)

След прилагане на Oxaliplatin може да се наблюдава 
самоограничаваща се индуцирана от студено парес-
тезия, което до известна степен е приемливо и не на-
лага спиране на лечението. При изразена периферна 
невропатия се налага редукция на дозата. Други остри 
прояви след приложение на този платинов комплекс 
са провокираните от студ ларинго- и бронхоспазми.

При лечение с 5-FU често се наблюдава диария. Този 
страничен ефект може да достигне животозастраша-
ващи размери и затова е важно установяването на 
липса на диария в деня и един ден след приложение 
на медикамента. При поява на умерена до силно из-
разена диария се налага редукция на дозата или дори 
спиране на лечението. При тежък ентерит се налага 
хоспитализация, включително с преминаване към 
тотално парентерално хранене (TPN). Прилага се аг-
ресивна антидиарична терапия и антибиотици. 5-FU 
може да предизвика и коронароспазъм.

При лечение с Capecitabine (Xeloda) често се наблю-
дава мукозит и синдром „ръка-крак“ (кожна реакция 
по формата на палмарно-плантарна еритродисесте-
зия). Възможни са стенокардни оплаквания. Наблю-
дава се и диария. 

При лечение с антиметаболита Gemcitabine може да 
се развие пневмонит и поява на периферни отоци.

За стартиране на лечението с Irinotecan е важно из-

ходните стойности на билирубина да бъдат в норма. 
Диарията и зачервяването на лицето (енхизома) са 
остри симптоми от парасимпатиков тип и могат да се 
овладеят с атропин. При хронифициране на някои от 
тези прояви се налага редукция на дозата.

Лечението с Paclitaxel се свързва с поява на перифер-
на невропатия и грипоподобна симптоматика. При 
използване на Docetaxel се очакват периферни отоци, 
невропатия и зачервяване. Необходимо е и проследя-
ване на чернодробната функция.

При лечение с Cyclophosphamide/Ifosfamide се изис-
ква проследяване на бъбречната функция при адек-
ватна хидратация. Възможни са ЦНС прояви с обър-
каност, особено при енцефалопатия.

При лечение с Trastuzumab (Herceptin) e важно про-
следяването на сърдечната функция на всеки два ме-
сеца, особено при схеми, включващи и антрациклини.

Прилагането на Cetuximab (Erbitux) често се съпро-
вожда с поява на подобен на акне обрив и дори се 
приема за белег на ефективност на лечението.

При лечение с Bevacizumab (Avastin) са възможни 
прояви на хипертония и протеинурия. Поради основ-
ния механизъм на действие това средство затруднява 
зарастването на рани и това следва да се има предвид 
при стартиране на лечението с него.

Моноклоналното антитяло Denosumab, насочено 
срещу RANKL, може да доведе до продължителна хи-
покалцемия с необходимост от заместително лечение 
с калций.

Бисфосфонатът Zolendronate може да доведе до хипо-
калцемия, особено при увредена бъбречна функция. 
Може да се наложи заместителна терапия с калций.

Dabrafenib като част от комбинацията с Trametinib 
при метастатичен меланом с мутация V600E в BRAF 
може да причини пирексия, обрив и дори сквамоз-
но-клитъчен карцином на кожата. Установено е, че 
Trametinib (Mekinist) води до намяляване на честотата 
на сквамозно-клетъчния карцином на кожата.
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Някои от “check point”-инхибиторите като Ipilimumab и Nivlumab причиняват тежки автоимунни реакции като: 
колит, пневмонит, хепатит, възпаление на хипофизата с проява на Адисонова криза.    

Алопецията вследствие на химиотерапия се възприема с много негативни изживявания при някои пациенти и 
е по-честа при режими, прилагани при рак на млечната жлеза, яйчниците, при саркоми, при схема с Carboplatin 
и  Paclitaxel за лечение на SCLC, а също и при тестикуларен карцином.  

Най-честите странични реакции могат да бъдат обобщени на таблица 5. Основните странични реакции при ан-
тителата и малките молекули инхибитори са представени на таблица 6.

Таблица 5. Основни странични ефекти на противотуморните лекарства

Лекарство Миелосупресия мукозит ентерит алопеция сърце бъбреци невропатия Черен 
дроб

обрив Бял 
дроб

Антрациклин ++ + ++ + +

Capecitabine + ++ ++ ангина +HFS

Carboplatin ++ +

Cisplatin + ++ ++

Cyclophosph. + + + +

5-FU ++ ++ ангина +

Gemcitabine + + +

Irinotecan + ++ + +

Oxaliplatin + + + ++

Paclitaxel + ++ ++

Docetaxel + + ++ ++ + +

Pemetrexed + +

HFS= синдром „ръка-крак“ (палмарно-плантарна еритродисестезия)

Таблица 6. Странични ефекти на някои средства за таргетна терапия.

Лекарство Инфузионна 
реакция

сърце Обрив Щитовидна 
жлеза

Протеинурия Диария Хипертония

Trastuzumab + +

Bevacizumab + + ++

Cetuximab/ Panitu-
mumab

+ ++

Sunitinib ++ + + + +

Индуцирано от химиотерапия гадене и повръщане (Chemotherapy induced nausea and vomiting, CINV) 
и възможности за неговия фармакотерапевтичен контрол

Лекарство-индуцираното гадене и повръщане е 
най-характерно за цитостатичната терапия и лъче-
терапията на онкологично болните. Лъчетерапията е 
особено еметогенна при третиране на абдоминално 
разположени малигнени процеси. За превенция на 
предизвиканото от химиотерапия гадене и повръщане 
(chemotherapy induced nausea and vomiting, CINV) при 
пациенти, които получават умерено и силно еметоген-
на химиотерапия се препоръчва комбинация от антие-
метици с различни механизми на действие. антагонис-
ти на 5-НТ3-рецепторите следва да се прилагат в края 
на хирургичната интервенция при пациенти с висок 

риск от поява на постоперативно гадене и повръщане 
(postoperative nausea and vomiting, PONV).

В регулацията на повръщането играят роля две струк-
тури, разположени в продълговатия мозък – пускова 
(trigger) зона и по-високо разположения център на 
повръщането. Пусковата зона се характеризира с на-
личието на серотонинови (5-HT3), неврокининови 
(NK-1) и допаминови рецептори. До тази зона импул-
сите достигат по аферентните вагусови влакна, изхож-
дащи от гастро-интестиналния тракт и фаринкса. Ран-
ни изследвания посочват важността на допаминовите 
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D2-рецептори въз основа на наблюдението, че допами-
новите антагонисти (фенотиазини и бутирофенони) 
проявяват антиеметичен ефект. Редица проучвания 
доказват участието на серотонин като важен медиатор 
на емезиса при цитостатична терапия; има доказател-
ства и се предполага участието и на субстанция Р. Ен-
доканабиноидите са четвъртата група невротрансми-
тери, които имат отношение към трансмисията на сиг-
нали за повръщане, но за разлика от другите три вида 
невромедиатори, те реализират антиеметичен ефект. 

Гаденето и повръщането се съпровождат от симптоми 
от страна на автономната нервна система като блед-
ност, прималяване, тахикардия, профузно изпотяване 
(диафореза) и хиперсаливация. Настъпват контрак-
ции на диафрагмата, коремната и гръдната стена. Ди-
шането е спазматично срещу затворен глотис. Всичко 
това води до образуване на градиент от налягане, кой-
то е необходим за акта на повръщането. При послед-
ния се стига до бързо рефлексно и с усилие експулси-
ране на стомашното съдържимо при продължителни 
контракции на абдоминалната и торакална муску-
латура. За разлика от повръщането регургитацията 
е пасивен процес без въвличане на коремната стена 
и диафрагмата. При регургитацията се осъществява 
придвижване на съдържимото на стомаха и хранопро-
вода към устата. При пациенти с гастро-езофагеална 
рефлуксна болест (ГЕРБ) важен симптом е киселата 
регургитация. 

Терапевтичната цел на антиеметичната терапия е да 
се предотврати или отстрани гаденето и повръщане-
то. Лечението е различно в зависимост от причината 
за тези симптоми. При профузно или продължително 
повръщане се стига до усложнения поради дехидрата-
ция метаболитни промени. На пациентите трябва да се 
осигури адекватна хидратация възстановяване на елек-
тролитите по възможност през устатата или венозно.

Не-фармакологичните подходи са представени от раз-
лични ограничения в храненето, физични и психоло-
гични промени в начина на живот и мислене в съот-
ветствие с етиологичния фактор. Тези подходи се при-
лагат много често при бременност. Диетичните мерки 
са ключов момент. Препоръчва се прием на малки 
порции храна начесто, избягване на силни подправки 
и мазни храни. Препоръчва се прием на високо-про-
теинови напитки, меки и сухи храни особено сутрин. 
Жените, които приемат по-големи порции протеини, 
страдат по-рядко от гадене и повръщане в началото на 
бременността. Някои изследвания показват ефектив-
ността на джинджифила при гадене и повръщане по 
време на бременност. Акупресурата и точковата елк-
тростимулация на Р6 (Neiguan) от вътрешната страна 
на китката е безопасно и евтино, но данните за ефек-
тивност не са еднозначни. Хипнозата и психотерапи-
ята са безопасни при бременност и ситуации, в които 
има повишен риск от странични лекарствени реакции 
и взаимодействия.

Антиеметичните лекарства са основно от четири фар-
макологични групи: (1) Н1 антагонисти; (2) допамино-

ви антагонисти, (3) 5-НТ3 антагонисти и антагонисти 
на неврокинин-1 рецепторите (NK-1-антагонисти). 
Някои автори правят разграничение между: (1) анти-
холинергични средства – напр. Scopolamine; (2) Ан-
тихистамини – Cyclizine, Dimenhydrinate, Hydroxizine 
и Meclizine; (3) фенотиазини – Chlorpormazine, 
Prochlorperazine и Promethazine; (4) бутирофенони – 
Droperidol и Haloperidol; (5) бензамиди – Domperidone, 
Metoclopramide (може да се отнесе и към фенотиа-
зините) и Trimethobenzamide; (6)  кортикостероиди 
– Dexamethasone и Methylprednisolone; (7) канабино-
иди – Dronabinol  и Nabilone; (8) бензодиазепини – 
Lorazepam и Alprazolam; (9) серотонинови антагонисти 
– Dolasetron, Granisetron, Ondansetron и Palonosetron и 
(10) антагонисти на неврокинин-1 – Aprepitant. 

В редица случаи при леко изразени позиви за пов-
ръщане пациентите могат да изберат ОТС-продукт. 
Антиацидните лекарства са избор при инцидентни и 
обичайни прояви на гадене и повръщане, и специал-
но тези, които съдържат Magnesium hydroxide и/или 
Calcium carbonate. 

H1-антагонистите – Dymenhydrinate (Vomacur), Di-
phenhydramine (Benadryl, Dimedrol), Cyclizine като 
антихолинергични средства инхибират секреторната 
активност в гастро-интестиналния тракт и изглежда 
инхибират висцералните аферентни пътища, които 
провеждат стимулите за гадене и повръщане. Те са 
ефективни преди всичко при кинетозите, както и при 
повръщане, индуцирано от вещества с директно драз-
нещо действие върху стомаха. Възможните нежелани 
ефекти са отпуснатост и сънливост, замъглено вижда-
не, ксеростомия (суха уста), уринна ретенция, а в ня-
кои случаи конвулсии.

Антихолинергичните антиеметици като Scopolamine 
(L-hyoscin) имат добра профилактична ефикасност 
при индуциран от пътуване емезис, но не повлия-
ват повръщане по други причини. Butylscopolamine 
(Buscolysin) се използва предимно за симптоматично 
отстраняване на гастро-интестинални и уро-генитал-
ни спазми и при дисменорея.

Допамин-рецепторните антагонисти блокират D2-ре-
цепторите в area postrema и прекратяват обуслове-
ното от допамина забавяне на стомашния мотили-
тет. При тежки случаи на повръщане фенотиазините 
Chlorpromazine, Prochlorperazine овладяват емезиса 
във връзка с блокирането на D2-рецепторите с лока-
лизация в хеморецепторната тригерна зона. При па-
циенти, за които оралното и инжекционно въвежда-
не не са подходящи, те се прилагат като супозитории. 
Бутирофеноните блокират допаминергичната стиму-
лация в тригер-зоната. От тях Haloperidol се изпозва 
само при усложнени прояви на гадене и повръщане; 
Droperidol е в „черната кутия“ във връзка с риска от 
сериозни нежелани реакции и е отпаднал даже при 
анестезия. Metoclopramidе (Degan) е D2-антагонист 
и в ниска доза има значителна ефикасност при пов-
ръщане. Установени са данни за антагонизъм спря-
мо 5-HT3 рецепторите, с което се обяснява неговият 
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сравнително добър антиеметичен ефект при онколо-
гично болни на цитостатична терапия. Препоръчвани 
дози са 20-40 mg Pо през 4–6 часа (обичайна доза) или 
2–3 mg/kg (висока доза). Нежеланите ефекти включ-
ват умерена седация, дистонични реакции при висо-
ките дози, акатизия (невъзможност за запазване на 
седнало положение, желание за постоянно движение), 
диария, ортостатична хипотония. При малките деца 
Metoclopramidе причинява често екстрапирамидни 
нарушения. Стимулира освобождаването на пролак-
тин, с което се обяснява повишения мотилитет на 
стомашно-чревния тракт и възможната диария. Това 
дава основание за неговата употреба при пациенти с 
диабет-индуцирана гастропареза и повръщане.

Кортикостероидите във високи дози успешно контро-
лират емезиса при цитостатична терапия и постопера-
тивно гадене и повръщане. Dexamethasonе се прилага 
самостоятелно или в комбинация с 5-НТ3-рецепторни 
антагонисти (Wattwil et al., 2003).

Антагонистите на неврокининовите рецептори (суб-
станция Р/NK-1 рецептори) представляват нов клас 
антиеметични лекарства, ефективни при индуцирано 
от химиотерапия повръщане. Субстанция Р е пепти-
ден невротрансмитер, който предпочитано се свързва 
с NK-1 рецепторите. Установено е, че неврокинин 1 
медиира множество процеси като болка, възпаление, 
гадене и повръщане. Установено е, че остро възникна-
лият емезис при цитостатична терапия се медиира от 
серотонин и субстанция Р. Aprepitant (Emend®) е пър-
вият и засега единствен орален антагонист на NK-1 
рецепторите, апробиран от FDA през 2003 г. (Фиг.  37). 
Постига пълен еметичен контрол при 75% от случаите 
на остро възникнало повръщане при цитостатична те-
рапия и при 55% от болните с отсрочено във времето 
повръщане. Комбинираното приложение на Aprepitant 
с Оndansetron или Dexamethasone реализира антиеме-
тична ефикасност при всички случаи. Предимствата 
на Aprepitant са доказани и при пациенти, лекувани с 
високодозова химиотерапия - над 50 mg/m2 Cisplatin.  
Нежеланите ефекти на апрепитанта се свеждат до гла-
воболие, замаяност, абдоминална болка, анорексия 
и леко повишаване на трансаминазната активност. 
Fosaprepitant (Emend injection, Ivemend) е разрешен 
от FDA през 2008 г. (Фиг. 38). Това е предлекарство в 
инжекционна лекарствена форма, което се метаболи-
зира до апрепитант и има същата антиеметична ефи-
касност. Прилага се при спешните случаи през острата 
фаза на повръщане при започване на терапията. 

Фиг.  37. Химична структура на Аprepitant

Фиг. 38. Химична структура на Fosaprepitant.

В момента клинично се изпитва нов аналог от тази 
група под названието Rolapitant (Фиг. 39).

Фиг. 39. Химична структура на Rolapitant.

Rolapitant (Varubi®) действа като антагонист на рецеп-
торите за субстанция P/неврокинин 1 (NK-1), подобно 
на Аprepitant, но има различни характерни особености 
— плазменият му полуживот е приблизително 7 дни и 
води до сигнификантна редукция на CINV в късната 
фаза до 120 часа след химиотерапията. Одобрен е за 
използване в комбинация с антагонист на 5-HT3 ре-
цепторен антагонист и Dexamethasone при възрастни 
за превенция на късото (отложено във времето) гаде-
не и повръщане, асоциирано с първоначални или пов-
торни курсове на лечение с еметогенни химиотерапев-
тици. Rolapitant се дава в доза от 180 mg около 1 до 2 
часа преди вливане на химиотерапията в комбинация 
с другите антиеметици. Клиничните проучвания по-
казват ефективност на медикамента, включително при 
пациенти, приемащи силно-еметогенни схеми на ле-
чение. Най-честите странични ефекти при прилагане 
на Rolapitant включват неутропения, хълцане, намален 
апетит и световъртеж. Този антиеметик е инхибитор 
на ензима CYP2D6, който е отговорен за метаболизма 
на някои лекарства. Поради това е противопоказан 
при използване с Th ioridazine поради опасност от ри-
тъмни нарушения поради високите кръвни нива на 
невролептика.

Канабиноидите (Dronabinol, Nabilon – табл., 
Levonantradol – инжекционна форма) постигат енти-
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еметичен ефект чрез повлияване на канабиноидните 
рецептори CB1 и CB2. CB1 рецепторите са експреси-
рани в централната и периферна нервна система, дока-
то CB2 са идентифицирани в не-невроналните тъкани. 
Сравнителни проучвания показват, че употребата на 
канабиноиди при рефрактерен емезис е по-добра ал-
тернатива, отколкото конвенционалните антиеметици 
като Metoclopramide, Haloperidol или фенотиазини. 
Понякога тяхната употреба е ограничена във връзка 
с нежеланите ефекти - дисфория, замаяност и халю-
цинации. За разлика от останалите канабиноиди и 
по специално тетрахидроканабинол, канабидиолът 
(CBD) е лишен от опасни психотропни ефекти и се 
отличава с много ниска токсичност, която му отреж-
да място всред съставките на хранителните добавки, 
получавани от екстракти от индустриален коноп. В 
момента на нашия пазар се срещат такива добавки с 
високо съдържание на CBD като Cibdol caps., канабис 
кристали Endoca, 18% канабидиол на MediHemp и др.

Селективните инхибитори на серотониновите (5-HT3) 
рецептори (наречени сетрони) са стандарт за лечение 
на емезис при цитостатичната и лъчева терапия. Те 
са ефикасни и при постоперативно и предизвикано 
от опиоиди повръщане. Блокират селективно преси-
наптичните серотонинови рецептори на сензорните 
вагусови фибри в стомашната стена. Най-общите не-
желани ефекти са запек и главоболие (10-15%), асте-
ния; рядко са наблюдавани прояви на тревожност, за-
майване и конвулсии. Сетрони от първа генерация са 
Ondansetron (Zofran®), Tropisetron (Navoban®, Setrovel®), 
Granisetron (Kytril® - инжекционен, Sancuso® като тран-
сдермална форма) и Dolasetron (Anzemet®). Тяхната 
клинична ефикасност е еднаква. Granisetron се мета-
болизира с участието на цитохромните P4503A ензи-
ми и не повлиява тяхната каталитична функция. Това 

прави лекарството подходящо за по-възрастни хора. 
Dolasetron и Tropisetron следва да се прилагат вни-
мателно и под контрол при пациентите със сърдеч-
но-съдови нарушения. Към втора генерация сетро-
ни принадлежат Ramosetron (IBset, Nasea, Nozia) и 
Palonosetron (Aloxi®). Особено висока и продължител-
на антиеметична активност притежава Palonosetron, 
което е във връзка с неговия висок афинитет към 
5-HT3 рецепторите и по-дългия му плазмен полужи-
вот. Palonosetron има предимство във връзка с реа-
лизирания най-добър контрол върху индуцираното 
от цитостатици повръщане както през острата фаза 
при започване на терапията, така и в периода от вре-
ме след това.

Химиотерапията на онкологично болните често е ли-
митирана от нежеланите и токсични ефекти на цитос-
татиците, най-общите от които са стомашно-чревните 
прояви, мукозити и миелосупресия. Пациентите из-
тъкват гаденето и повръщането като един от най-не-
приятните от субективна гледна точка странични 
ефекти. Еметогенният риск зависи от две групи фак-
тори: вид на прилаганите противотуморни лекарства 
и индивидуалните особености на пациента. С въвеж-
дането на сетроните в значителна степен се подобри 
контролът върху лекарство-индуцираното гадене и 
повръщане, а разработените комбинации от антиеме-
тични медикаменти дават възможност за почти пълен 
антиеметичен контрол, което осигурява провеждане-
то на цитостатичния курс на лечение.

Според еметогенния потенциал цитостатиците са кла-
сифицирани в 4 групи: високоеметогенни, такива с 
умерен до нисък еметичен потенциал и слабо-емето-
генни (табл. 7).   

Таблица 7.   Клиничен спектър и сравнителен потенциал на еметогенните ефекти на противотуморните средства.

Според Multinational Association for Supportive Care 
in Cancer (2004) и методичните указания пациен-
тите, които се лекуват с силно-еметогенни цитоста-

тици следва да получават още от първия ден комби-
нирана терапия с три вида антиеметици:. Сетрон + 
Dexamethasone + NK-1 инхибитор.
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Кортикостероидите способстват за подобряване на 
ефикасността на антиеметичната терапия, когато са 
в комбинация с друго антиеметично лекарство. Пре-
поръчват се за овладяване на остро възникнал емез-
ис, независимо от това в коя група е класифициран 
цитостатикът според еметогенния му потенциал. 
Dexamethasone самостоятелно се прилага за превен-
ция на емезис и при лечение със слабо-еметогенни ци-
тостатици. Наличните данни показват предимство на 
дексаметазона пред сетроните, както и спрямо другите 
антиеметици (Metoclopramide, невролептици и бензо-

диазепини) по отношение на превенцията на отсроче-
ния във времето емезис.

Сетроните се прилагат за превенция на остро повръ-
щане. Aprepitant има способността да предотвратява 
началното повръщане при започване на цитостатич-
ната терапия, както и отсроченото повръщане при ле-
чение с високо- и умерено-еметогенни цитостатици.

В табл. 8 са обобщени най-често използваните антие-
метици с техните дози и странични ефекти.

Таблица 8. Характеристика и режум на дозиране на основните групи антиеметици
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20. СЪДОВ ДОСТЪП 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ЦИТОСТАТИЦИ
П. КУРТЕВ,  Г. КУРТЕВА

Достъпът за приложение на цитостатици е венозен или 
артериален. Венозният достъп може да се осъществи 
последством стандартния метод директно чрез вените 
на горните крайници или чрез подставяне на порт сис-
тема през v. subclavia във v. cava superior. Прилагането 
на цитостаци през вените на горните крайници не е 
препоръчително поради тежките възпалителни про-
мени, които настъпват особенно при продължителна 
терапия. За първи път поставянето на порт система в 
България , беше извършено в  Националния онкологи-
чен център  (НОЦ) през далечната 2000 година от  П. 
Куртев и В. Димитров. Техниката на поставяне може 
да се извърши по два начина: Ние прилагаме следна-
та последователност при поставяне на системата. За-
почваме с достъп гарантиращ  най-малко усложнения. 
Системата се поставя под местна анестезия. Прави се 
надлъжен разрез по sulcus deltopectoralis, като после-
дователно се надсичат кожа , подкожия, мастна тъкан, 
фасция и се влиза в зона с мастна тъкан разделяща m. 
pectoralis  и  m. deltoideus. Тук се намира и отпрепа-
рира v. cephalica.  Делтопекторалната част на вена це-
фалика беше достатъчно голяма да се постави катетър 
с диаметър над 3.5 мм. Същата се поставяше на дър-
жалка, и по типа на венесекцията се поставяше кате-
търа, който се вкарваше през v. Subclavia  в v.cava sup. 
Дължината на поставената част на катетъра варира-
ше спрямо телосложението на болния. Обикновенно 
дължината беше около 20-25 мм. Дисталната част на 
вената задължително се лигираше. Оформя се ложе за 

капсулата над фасцията на пекторалната мускулатура, 
където се поставя и фиксира самата капсула, след кое-
то се съчленяват капсулата и катетъра.  Другият метод 
за поставяне е чрез директна  пункция на v.subclavia. 
През пункционната игла поставяме метален водач, 
през водача пластмасова  тръбичка с мандрен, чрез 
който се дилатираше отвърстието на вената. Мандре-
нът се изтегля и през така поставената пластмасова 
тръбичка във вената се поставяше катетъра и тръбич-
ката се изтегля. 

v.subclavia v.cephalica

Другият достъп е артериален. Той се осъществява 
при провеждане на локорегионерна химиотерапия 
на черния дроб. Локорегионерната химиотерапия на 
черния дроб може да се осъществи и по венозен път 
през v.porta.

През 1988 г. в клиниката по Обща и коремна хирургия 
за първи път в страната беше поставен катетър за ин-
траартериална химио терапия за метастази в черния 
дроб от карцином на стомаха от проф. Станко Киров и 
д-р Куртев. След това методът се въведе като стандарт 
за чернодробни метастази и се приложи от д-р Куртев, 
проф. Димитров и проф. Зл. Дудунков. Приложената 
оперативна техника беше следната:

По време на  оперативната интервенция върху пър-
вичното огнище, ако се прецени, че локорегионерната 
химиотерапия  е показана за интравенозна се прис-
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тъпва към отпрепариране на на v. mesenterica inferior 
в зоната на лигиране под панкреаса. Преди да се 
лигира вената се повдига на държалки и по типа на 
венесекцията се поставя катетър преминаващ през  v. 
mesenterica inferior, v. lienalis достигащ до порталната 
вена. Порталната капсула се извежда на коремната 
стена под кожно, през която се извършват химиотера-
певтичните процедури.

7.v.mesenterica inferior, 4. v. lienalis

При показания за интраартериална локорегио-
нерна химиотерапия, катетърът се поставя в a. 
gastroduodenalis. Същата се намира , като се локализи-
ра а. Hepatica comunis и  артерията се проследява до 
разклонението с a.hepatica propria и a. gastroduodenalis. 
Последната се отпрепарирва, като в зоната на разкло-
нението почти винаги има лимфен възел който първо 
трябва да дисецира, което улеснява отпрепарирането. 
По време на дисекцията се прекъсва а. Gastrica dextra, 
като се деваскуларизира цялата зона до a. cystica. По-
следната се лигира и се извършва холецистектомия, 
с оглед профилактика на химичен холецистит в след-
ствие на химиолечението. Отпрепарираната на арте-

рия се повдига на държалки и катетъра се поставя по 
метода на венесекцията. Дисталния край на артерията 
се лигира задължително и катетъра се фиксира така, че 
върхът му да бъде в зоната на вливане на артерията в a. 
hepatica communis. Капсулата се имплантира подкож-
но най-често върху ребрената дъга в дясно. 

a. gastroduodenalis

Интраартериалната чернодробна локорегионерна хи-
миотерапия (ИЧЛХ) може да се прилага както в не-
оадювантен така в адювантен аспект. При този вид 
терапия цитостатика се подава от имплантираната 
подкожно капсула в артериалното снабдяване на чер-
ния дроб. Теоретично (ИЧЛХ) има предимства пред 
системната тъй като чернодробните метастази се пер-
фузират предимно от артериалното кръвоснабдяване 
докато чернодробния паренхим от от порталното кръ-
воснабдяване. По този начин чернодробните метаста-
зи са подложени на химиотерапевтичното лечение по 
целенасочено и с по-малка доза могат да се постигнат 
по-добри резултати.
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21. ОЦЕНКА НА 
ЗДРАВНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ 
ТЕРАПИИ В 
ОНКОЛОГИЯТА
БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Въведение. Глобално, разходите за здравеопазване се 
оценяват от СЗО на $6.5 трилиона. Сумите варират от 
$12 в Еритрея до $8362 на жител в САЩ60. Значителна 
част от тези разходи са за осигуряване на лекарствено 
лечение, вкл. достъп до оригинални лекарства. През 
последните няколко години всички развити страни се 
сблъскват с натиска на нарастващите разходи за здра-
веопазване. Общата тенденция тези разходи да преви-
шават значително ръста на брутен вътрешен продукт 
(БВП) тласка правителствата към редица мерки за 
ограничаване и контрол на здравните и в частност на 
лекарствените разходи. В същото време броят на ино-
вациите във фармацевтичния сектор трайно намаля-
ва вече десетилетия, докато разходите за научно-раз-
война дейност нарастват устойчиво и експоненциал-
но. СЗО предупреждава за закон на Eroom: броят на 
новите лекарства, одобрени от FDA, спрямо милиард 
щатски долари, инвестирани в разработване, нама-
лява двойно на всеки девет години34. Този феномен е 
по-мрачен и от циклите на Кондратиев в икономиката. 
Няма причини да се очаква по-оптимистична картина 
и за Европа. На този фон държавните и обществени-
те здравно - осигурителни системи се превърнаха в 
най-големия, дори единствен клиент за оригинални-
те медикаменти. На практика те са основните, които 
могат ефикасно да насърчават търсенето на терапев-
тични алтернативи и да възнаграждават иновациите. 

Двама Нобелови лауреати за икономика – J. Stiglitz и 
М. Porter, алармираха за нуждата от нови подходи при 
оценката на „лекарствата на утрешния ден“51, както и 
за преформулиране на понятието „стойност“ в лекар-
ствената терапия41, доколкото последното изобщо съ-
ществува засега.  

Почти всички страни членки на ЕС изискват инсти-
туционална оценка на здравните технологии, за да се 
вземе решение в полза на или за да се издаде отказ от 
реимбурсиране на нови лекарствени продукти. Оцен-
ката на здравните технологии (НТА- Health Technology 
Assessment) е научно обоснована методология, която 
дава насоки за вземане на решения на базата на дока-
зателства относно ценообразуването и реимбурсира-
нето на здравни технологии и лекарствени терапии. 
Целта е да се идентифицират онези здравни програми, 
стоки и услуги, които предлагат най-голяма стойност 
за единица разход, а политиците да вземат обоснова-
ни решения относно тяхното прилагане в практиката. 
Крайният резултат е и създаване на мост между света 
на науката и вземането на решения. Но реалността е, 
че резултатите от решенията на ОЗТ-органите в Ев-
ропа се различават съществено и това е официално 
признато от Европейската комисия16. В условията на 
суверенни и различни помежду си здравни системи в 
Европа, несигурността в подхода към ОЗТ на лекар-
ствените терапии създава предпоставки за забавяне на 
достъпа до нови технологии и задълбочаване на здрав-
ните диспропорции. В момента агенциите за ОЗТ ба-
зират своето решение върху относителна оценка на 
клиничните ползи и/или здравно-икономическа оцен-
ка и могат да бъдат групирани в три ключови архетипа 
на рамките за вземане на решение при ОЗТ:

Клиничен модел. Някои агенции за ОЗТ – например 
Институтът по качество и ефективност в здравеопаз-
ването (IQWiG) и Федералният съвместен комитет (G-
BA) в Германия, използват оценка на клиничните пол-
зи като ключов фактор за вземане на решение. Анализ 
„разход – ефективност“ се прави само в случай на не-
съгласие по време на преговорите за ценообразуване, 
след арбитражна процедура. До неотдавна Франция 
също използваше само клиничния модел, но през 2013 
г. въведе икономическата оценка. 

Здравно-икономически модел. Редица агенции за ОЗТ, 
включително Националният институт за здравеопаз-
ване и здравни грижи (NICE) и Шотландският консор-
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циум по лекарствата (SMC) във Великобритания, как-
то и Агенцията за стоматологични и фармацевтични 
ползи (TLV) в Швеция основно базират своите реше-
ния на анализ „разход – ефективност“, като се използ-
ва инкременталното съотношение разход – ефектив-
ност (ICER).

Смесен модел (клиничен/здравно-икономически). 
Някои ОЗТ агенции съчетават както оценката на кли-
ничните ползи, така и здравно-икономическата оцен-
ка, когато вземат своите решения (анализ „разход – 
ефективност“ и анализ на бюджетното въздействие). 
При някои от тези „смесени“ ОЗТ рамки решенията 
се ръководят главно от анализа на бюджетното въз-
действие, отколкото от анализ „разход – ефективност“. 
Във Франция, ОЗТ моделът е смесен, но е доминиран 
от клиничната оценка, извършена от Комисията по 
прозрачност на Националния орган по здравеопаз-
ване (HAS). Здравно-икономическата оценка беше 
въведена през 2013 г. и се извършва от Комитета за 
икономическа оценка и оценка на общественото здра-
ве (CEESP) към HAS за иновативни лекарства и лекар-
ства със значително бюджетно въздействие, за да се 
информират платците при определяне на цените. Ана-
лиз „разход – ефективност“ се изисква за лекарства, 
които претендират за значително, важно или умерено 
подобрение на реалната полза и лекарства с прогнози-
рани годишни приходи от 20 милиона евро или повече 
през втората пълна година на наличност на пазара.

Фармако-икономическо моделиране 

Фармако- икономиката е част от ОЗТ, в която се ана-
лизират разходите и ползите от лекарствени терапии. 
Фармако-икономическото моделиране представлява 
хипотетично описание на система. Практически пряк 
ФИ анализ върху конкретна здравна система ще е пре-
калено скъп, бавен и може да е етично неприемлив, 
затова се налага моделиране. Например, с оглед разви-
тието на фрактурния риск през целия живот на паци-
ентите, би отнело десетилетия да се моделират ФИ мо-
дели само чрез рандомизирани клинични изпитвания.

В основата на моделирането първата стъпка е клинич-
ните ситуации да се описват като условия, в които ин-
дивидите се намират в етапи (‘states”), преминавайки 
от едно ниво в друго (“transitions”) и се анализират ве-
роятностите за преминаване (“transition probabilities”) 
- моделиране на структурата за ефективност на разхо-
дите de novo поотделно за всеки основен случай. Мо-
делите са базирани на стандартен анализ въз основа 
на хомогенен кохортен модел на Марков с дефинира-
ни състояния. Моделите на Марков са специфичен вид 
модели на симулация на дискретен преход в състоя-
нието. Симулираната кохорта от пациенти е разделена 
на определен брой състояния въз основа, например, на 
настоящото състояние на пациента. Състоянията са 
взаимно изключващи се и колективно изчерпващи се. 
Ключовото предположение (допускане) на кохортния 
модел на Марков е, че бъдещите събития зависят само 
от настоящото състояние на пациента, а не от пре-
дишни (минали) събития48. Това се нарича Марковско 

свойство и означава, че всички пациенти в рамките на 
дадено състояние се третират по един и същи начин, 
независимо от тяхната (медицинска) анамнеза. Из-
ползвани знаци в моделите на Марков:

■ „възел“, точка на разделяне на кохорти, популации;

• точка на преход към две възможни дефинирани 
състояния;

◀ край на състояние;

→ преход от едно в друго състояние;

↕ възможно преминаване и връщане в състояние;

На Фигура 1 е представен един конкретен и сравнител-
но лесен за интерпретация модел на Марков. В повече-
то случаи обаче моделите включват редица състояния 
и преходи, особено при последващи линии на лечение 
в онкологията.

Фиг. 1. Модел на Марков при лечение на онкологично 
заболяване с иновативна таргетна терапия.

Следва да се имат предвид някои известни ограниче-
ния при моделирането и по- специално при приложе-
нието на модели от типа Марков. Кохортният модел се 
предпочита поради по-лесното структуриране и ин-
терпретиране от страна на неекспертни лица, кактo и 
по-достъпните софтуери за работа с него44,47 и затова е 
основен вид „дърво на решенията“ за всеки конкретен 
анализ. Моделът не уточнява кога се случва събитието, 
т.е. кога е направен преход от едно в друго състояние. 
Ако събитието се променя във времето, обикновено 
не се отразява в дървото, напр. ако пациент в кохор-
тата е ре-хоспитализиран за същото заболяване, полу-
чил е нов пристъп и т.н. Този модел още се определя 
като хомогенен Марков, при който рискът се приема за 
еднакъв във всяко състояние. Съществуват и модифи-
цирани модели като полу-Марков, при който времето, 
прекарано в определено състояние се дефинира, както 
и не-хомогенен Марков, но засега те са с ограничено 
приложение. Алтернативният подход е популацион-
но моделиране и микросимулации, вкл. симулиране 
на дискретни събития, но все още приложението им е 
ограничено и повече за теоретични цели, затова Мар-
ков остава най-разпространеният модел, вкл. и като 
изискване от страна на компетентни органи за оценка.

След подбора на походящ модел се преминава към за-
лагане на данните за ефикасност и ефективност на тех-
нологията. Добрата практика изисква извършване на 
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системен анализ при спазване на стандарта „Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta 
Analyses (PRISMA)“ в специализираните бази данни. 
След подбор на данните от съответните рандомизи-
рани клинични проучвания, хипотезата се основавава 
на екстраполация на резултатите от Kaplan Meyer, KM 
кривите за преживяемост без прогресия (PFS) и обща 
преживяемост (OS) от регистрационните /основни/ 
клинични изпитвания, ако са налице директни сравн-
телни рамена в проучванията. Специфично за инова-
тивните онкологични терапии е, че често липсват ди-
ректни сравнителни рандомизирани изпитвания. Това 
налага използването на специфичен подход на кори-
гирано за съвпадение непряко сравнение (Matching-
adjusted indirect comparisons, MAIC) за индиректно 
сравняване на резултатите за ефикасност между тези 
лечения. MAIC методологията е разширение на т.нар. 
претегляне на оценката на склонността (propensity 
score weighting), което отдавна се използва при епиде-
миологичните проучвания за коригирани сравнения 
на нерандомизирани групи на лечение. И двата случая 
се препоръчва допълнителен анализ на КМ кривите, т.
нар. корекция по Bonferroni, за да се сведе до минимум 
възможността за фалшиво- позитивен резултат ( I или 
α тип грешка), когато върху единен набор от данни се 
извършват множество тестове на сравняване по двой-

ки. В онкологията понякога се използва и разделите-
лен /partition/ модел за оценка на преживяемостта. 
При този метод се оценява прогресиращата страна на 
заболяването и се отразяват основните крайни точки 
в клиничните проучвания (преживяемост без прогре-
сия, PFS и обща преживяемост, OS).

Моделирането на оценката за разход – ефективност се 
свързва с различни, но и добре известни несигурнос-
ти. Консенсус на работна група на международното 
дружество по формако- икономика, (ISPOR)45 описва 
основните видове несигурност (Табл. 1) и добри прак-
тики за тяхното анализиране:

Стохастична несигурност (първи ред) – касае вариа-
билност между пациентите. Индивидите, поставени 
пред идентична вероятност, реагират на ефектите от 
болестта или интервенциите индивидуално.  

Параметрична несигурност (втори ред) – вероятно-
стите, които определят изхода от интервенцията, са 
несигурни само по себе си количествено.

Хетерогенност – представлява степента на интер-па-
циент вариабилност в резултат на индивидуалните ха-
рактеристики, напр. пол, възраст и др.

Таблица 1. Видове несигурности и примери.

Вид Пример

Стохастична несигурност 19% осигурени лица са рехоспитализирани в рамките на 30 дни.
На практика пациент 1 е рехоспитализиран, докато пациенти 2, 3, 4 и 5 не са.

Параметрична несигурност Ако една монета се хвърли 100 пъти, получаваме 55 пъти „ези“ и 45 пъти 
„тура“.

Хетерогенност Лекарството е разход-ефективно за пациенти с умерена форма на 
заболяването, но не е разход-ефективно при напреднала форма на болестта 
за същите пациенти.

Параметричното моделиране за PFS и OS включва методите за разпределение на Weibull, експоненциален и 
Gompertz с цел екстарполация на данните след периода на клиничното проучване. За всяка параметрична функ-
ция са прилагани информационният критерий на Aкайке [AIC] и критерият на Бейс [BIC]. В онкологията е от 
съществено значение несигурността около изчисленията на относителните рискове и коефициенти на риск (ефи-
касност на лечението и вероятност от прекратяване на лечението) да се анализира чрез повече от един вид раз-
пределение /Табл.2/ защото често анализа по един метод е несигурен и недостоверен.

Таблица 2. Прилагани методи за оценка на разпределение при параметрични стойности.

Метод Формула Функция

Exponential A=честота

Log-logistic A=степен; B=форма
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Log-normal A=средно (log); B=SD (log)

Weibull A=степен; B=форма

Gompertz A=форма; B=честота

SD=стандартно отклонение; AIC= информационен критерий на Akайке; BIC= информационен критерий на Бейс

Следващ етап в моделирането е въвеждането на данни за вероятности, риск, полезност и стойности. За да се 
сведат до минимум грешките при анализа, преди да се въведат данните, се залага вида на обработка на входните 
параметри и крайни резултати, конкретно начина на разпределение /Табл. 3/. Използват се най-често бета (β), 
гама (γ) и log разпределения. β е биноминално разпределение, постоянно в интервала 0-1. γ следва разпределение 
от вид Poisson при праг λ, съответстващ във фармако-икономиката на прага за заплащане12.

Таблица 3. Видове обработка на входни данни и резултати.

Вид обработвани данни Препоръчителен анализ на разпределението

Вероятности β (0-1)

Риск γ (0-∞) или log

Полезност β

Стойности γ

При всички модели за ФИ анализи се извършват детерминистичен и вероятностен анализ на чувствителността 
за оценка на вариабилността, свързана с резултатите от базовия модел. Детерминистичният анализ на чувстви-
телността (DSA) е еднопосочен анализ на чувствителност, където един параметър се променя по време спрямо 
изходната му стойност в дадения случай. Данните се представят в т.нар. Торнадо диаграма /Фиг.2/, съдържаща 
определен брой параметри, които имат най-голям ефект върху основния случай. Торнадо диаграмата онагледява 
„двигателя“ на ефекта по отношение на несигурността. Дължината на един бар онагледява степента на несигур-
ност на съответния резултат спрямо конкретния параметър

Фиг. 2. Торнадо диаграма
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Вероятностният анализ на чувствителността (PSA) е 
метод за представяне на несигурност около средни-
те изчисления на входните променливи от интерес 
посредством Монте Карло-симулация от поне 10 000 
случая (итеракции), което е минималният брой, в от-
делни случаи до максимално възможният от 100 000. 
Този вид анализ е основан върху математическия ал-
горитъм на Metropolis-Hastings. Резултатите се пред-
ставят графично във вид на т.нар. графика на разход - 
ефективност /Фиг.3/ въз основа на заложен праг на го-
товност за заплащане на технологията. Повечето ОЗТ 
агенции имат фиксиран праг /напр. £20-30  000 във 
Великобритания/, други приемат като праг до 3 пъти 

брутния вътрешен продукт на страната, някои имат 
нефикисирани прагове. Във ФИ този праг се нарича 
готовност за плащане (willingness to pay, WTP) и често 
се обозначава като λ. Крайният резултат на PSA анали-
за представлява своеобразна координатна система, в 
която резултатът се представя под формата на „облак“ 
сред четири координатни квадрата. Позиционирането 
на резултата спрямо оста Y визуализира номинално 
спестяване или не на разход и дава възможност за из-
вод при локализация в квадрант юг- изток, SE (доми-
нира) или север- запад, NW (доминиран) спрямо ал-
тернативата.

Фиг. 3. Пример на PSA анализ на онкологична технология.

Недостатъци и източници на методологични източ-
ници на несигурност при фармако- икономическото 
моделиране

Основна причина за разнородните решения при ОЗТ 
на лекарствени терапии и в часност в онкологията 
е, че все още най-разпространеният метод е анали-
зът разход – ефективност (Cost-eff ectiveness, СЕА) с 
оценка на инкременталното съотношение за 1 QALY 
(quality adjusted life year или година живот, съобра-
зена с качеството). Инкременталното съотношение 
разход-ефективност (ICER) се получава като се вземе 
съотношението на инкременталната разлика в общи-
те разходи (ΔC) спрямо инкременталната разлика в 
ползите (ΔE) между терапевтичните програми (напр. 
програма A и програма B)31. ICER може да бъде интер-
претирано като увеличените разходи за производство 
на ефект от алтернативното лечение се сравнят със 
следващата по-ефективна алтернатива и се изразят, 
например, като разходи за придобити години живот. 
Това инкрементално съотношение за разлика от сред-
ното съотношение разход – ефективност е съответна-
та променлива, която трябва да се има предвид при 
вземането на решение за разпределяне на ресурсите, 
което ще подсили ефектите върху здравето на дадено 
количество ресурси. Ако програмата  А едновременно 
има по-ниски разходи и по-голям ефект, в сравнение 

с програма В, тя е доминираща програма В и следова-
телно трябва да се приложи програма А. Програма А в 
този случай може също да бъде наречена програма за 
намаляване на разходите. За първи път подобен метод 
е документиран в началото на 70-те години на мина-
лия век. Правителствената комисия Roskill прилага 
най-мащабния до момента в историята разход - полза 
анализ за оценка на проект за трето летище в Лондон. 
Оприличава се на т.нар. подобрение тип Pareto – на 
името на неговия създател, икономист, представител 
на неокласицизма в икономиката /1848-1923/,  а имен-
но действие което не наранява никого а помага поне 
на един индивид. Крайният изход е отказ от метода, 
впоследствие и от проекта. Известният икономист 
Ezra J Mishan преди десетилетия посочва, че готов-
ността да се заплати единица стойност е „безкрайно 
малка фракция от уравнението“, защото сумата, която 
е готов да премира индивида, за да получи /или избег-
не/ едно събитие е „скована“ от бюджета, докато су-
мата, която доставчикът очаква може да е безкрайна. 
Затова той нарича методиката „яхния от кон и заек“. 
През 70-те години на миналия век е направен опит ме-
тодът да се приложи в програмата Medicare, но веднага 
е изоставен и до момента не се прилага в САЩ. Въ-
веден с основаването на NICE, инкременталното съ-
отношение разход – ефективност остава най-разпрос-
траненият, но и все по-критикуван метод за оценка 
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в Европа и света още от началното му въвеждане в 
практиката. Експерти предричат, че няма да оцелее 
дълго /макар все още да е жив/. Нобеловият лауреат 
D. Kahneman го описва като „просто абсурд“ от гледна 
точка на обществения интерес28. Основната критич-
на точка е, че 1 QALY е на практика „заслепена“ към 
здравното състояние и личностните характеристики, 
вкл. възраст, пол, тежест на заболяването, ниво но ув-
реждане, социална роля на индивида и др. На практи-
ка при този метод се сумира популационно здраве, а не 
се разпределя здраве в обществото. Литературен об-
зор за периода 1987-2005 демонстрира, че разпредели-
телните ефекти на 1 QALY от здравната интервенция 
напълно се неглижират при икономическата оценка57. 
Основният недостатък на метода е неспособността да 
се разграничи „потреблението“, или каква трябва да 
е стойността на здравния разход от „снабдяването“, 
или какво подобрение в здравния статус постигаме с 
наличните ресурси. Алтернативата с най-голяма ве-
роятност да бъде медицински ефективна може да не 
бъде икономически най-ефективната алтернатива (т. 
е. с най-високата очаквана нетна полза). Това е така, 
защото несигурността около коефициентите на риск 
по дефиниция не е нормално разпределена. Входните 
параметри по отношение на използването на (неди-
сконтирани) разходи и ресурси са в съответствие с 
тези, използвани в модела за оценка на ефективност 
на разходите. Поради това, ICER за 1 QALY е чувстви-
телен предимно към различни проценти отстъпки от 
разходи и резултати. Допълнително влияние оказват и 
фактори като хетерогенността на данните, стратифи-
цирането на лечението, цензурирани данни и екстра-
полации на преживяемост както и неправилно тъл-
куване на данни за разходите. Освен недостатъците и 
потенциалните източници на грешка при прилагането 
на QALY като единствен критерии в оценката на раз-
ход – ефективност, значителен фактор при правилната 
интерпретация на резултатите оказва концепцията за 
стохастично доминиране. Стохастичната доминация 
се използва за сравнения при взаимно изключващи се 
избори в условията на несигурност. Като вид анализ 
тя се използва в допълнение на най-разпространените 
анализи, като доверителни интервали или тестване на 
хипотеза. В условията на взимане на решения за една 
алтернатива спрямо друга в присъствието на неиз-
бежна несигурност, стохастичната доминация е от съ-
ществено значение за тълкуване на крайния резултат. 
Фундаментален проблем на ICER е емпиричният му 
характер, поради което не може да се постигне нор-
мално съотношение при две вариабилни, напр. какъв 
би бил резултатът, ако доверителният интервал на де-
номинатора включва нулева стойност. На практика в 
такъв случай може да се стигне до ситуация отстъпки, 
достигащи до 0, приложени към стандартни разходи, 
да постигат висока стойност на ICER per 1 QALY дока-
то същите, приложени към алтернативна методика, да 
намаляват номиналния резултат.

Не на последно място следва да се отбележи, че от въ-
веждането на праговете за QALY стойностите не са 
актуализирани, докато покупателната способност на 

сумите се е променила значително, напр. покупателна-
та способност на £20 000 през 1998г. се равнява на £32 
300 през 2016г., съответно £30 000 – на £48 450 /www.
measuringworth.com, данни от 31.07.2017/.

Друг съществен недостатък на съществуващите ОЗТ 
рамки при оценката на лекарствени терапии са атри-
бутите на ОЗТ. Атрибутите на ОЗТ интегрират три 
измерения:

1. дефиниция на атрибут;

2. относително значение на всеки атрибут;

3. събиране на доказателства и йерархия за всеки 
атрибут.

Значението на всеки атрибут не е определено и е ос-
тавено на преценката на отделните органи по ОЗТ. 
Основният модел (версия 3,0) на Европейската мре-
жа за ОЗТ (EUnetHTA)19 – интегриране на Европейска 
визия на най-добрата ОЗТ практика – определя девет 
области от атрибути. Те не са въведени цялостно и до-
сега в методиките за ОЗТ на лекарствените терапии. 

Предпочитанията на пациентите по отношение на 
аспектите на тяхното здравно обслужване могат да 
направят тяхната гледна точка за стойността на ле-
карството значително различна от тази на лекарите 
или платците. Въпреки че целенасочеността на паци-
ентите е все по-обсъждана по веригата за определяне 
на стойността на лекарствата, трябва да се направят 
някои усилия за разработването на ОЗТ, ориентира-
на към пациентите2,50. За да се оцени гледната точка на 
пациентите и да се интегрира в рамката за вземане на 
решения, трябва да се имат предвид три различни и 
допълващи се компонента:

• резултат, съобщен от пациента (PRO);

• резултат, ориентиран към пациента (PCO) (или 
значим за пациента резултат);

• предпочитания на пациента.

Според Агенцията за контрол на храните и лекарст-
вата (FDA), резултат, съобщен от пациента (PRO) е 
„всяко съобщение за здравословното състояние на па-
циента, което идва директно от пациента, без интер-
претация на отговора на пациента от клиницист или 
някой друг.“ Може да бъде измерен в абсолютни стой-
ности (напр. тежестта на признак, симптом или ста-
тус на заболяването) или като промяна от предишно 
измерване. Резултатите, съобщени от пациента обхва-
щат, но не се ограничават до измервания на качеството 
на живот, свързано със здравето (HRQoL).

Резултатите, съобщени от пациента (PRO), обикно-
вено се вземат предвид при всички модели на рамко-
ви решения при ОЗТ според указанията по които те 
работят. Въпреки това те обикновено се подценяват 
поради методологични проблеми, свързани със съби-
рането на PRO данни, и липсата на подходящи вали-
дирани инструменти. За да се предвидят очакванията 
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на органите по ОЗТ относно инструментите на PRO и 
методологичните изисквания, важно е те да бъдат ре-
ално включени в ранните консултации по ОЗТ.

Икономически переспективи и очаквания за съ-
временната лекарствена терапия в онкологията. 
Добавена стойност в лекарствените терапии и за-
плащане за ефект.

Стойността на нова технология в медицината е с мно-
го измерения и не се свежда стриктно до клинична 
полза и монетарна стойност. Редица важни фактори 
се отразяват на стойността като вида и тежестта на 
заболяването, аспектите на иновацията, социално- 
икономическата значимост. Някои или всички от тези 
параметри не се взимат предвид при оценката им или 
това се прави частично и непълно. Добавена стойност 
могат да имат не само първи в класа си молекули, но 
и съществуващи такива, обект на допълнително раз-
витие. В тези случаи терапиите с добавена стойност се 
дефинират като “основани върху познати молекули, 
насочени към непосрещнати здравни потребности, с 
които се постигат положителни резултати за пациен-
тите, здравните специалисти и/или платците”1,42,54. Де-
финирането на стойност на медицинската иновация 
се основава на композитни критерии, едновременно 
количествени и качествени. Към количествените спа-
дат: клиничен/терапевтичен ефект, качество на живот, 
икономическа стойност, т.е. такива, подходящи за из-
мерване на резултат/. Качествените включват опре-
деляне на приоритети и проследяване на различните 
ефекти върху конкретни популации. Лекарства с не-
висока цена може да са разход- ефективни за общата 
популация, но за отделна група/и пациенти само тера-
пии с висока стойност могат да постигнат терапевти-
чен ефект.

Стойността на терапевтичната иновация не е нито аб-
страктен идеал, нито код за ниска цена56. Тя зависи от 
резултатите, не от входните параметри в системата за 
анализ и трябва да се оценява в контекста на потреби-
теля и пациента. Тази стойност се определя като резул-
тат, релативен към разход, с други думи- заплащане за 
ефект. В първичната помощ и превенцията измерване-
то на стойността трябва да се извършва спрямо дифе-
ренцирани групи пациенти със сходни потребности. 
Във вторичната помощ стойността за пациента зависи 
от ефективността на грижите в хода на целия терапев-
тичен цикъл, съответно от ефективността на различ-
ните доставчици на здравна грижа. Неспособността 
да се приоритизира възнаграждаването за постигнат 
ефект неминуемо ще забави достъпа на пациентите до 
иновации и ще се отрази на цялата здравна система 
добавяйки нови диспропорции.

Безспорен лидер в броя и вида на терапевтичните ино-
вации, онкологията е водеща и във формите на фи-
нансови споразумения които търсят алтернатива при 
осигуряване на достъпа до нови лечения в условията 
на бюджетни рестрикции. Актуалните тенденции са 
групирани, както следва:

•  Плащане в пакет, епизод на лечение.

Епизод на лечение (EOC) е еднократно плащане за ця-
лото лечение, от което пациентът се нуждае в хода на 
определено медицинско състояние. Той се характери-
зира със събития, определящи началната и крайната 
дата6,24. Плащането в пакет е интегрирано еднократ-
но плащане, което обхваща всички здравни услуги, 
свързани със специфично лечение или процедура 
22,26,32,43,46,59. Целта е да се стимулират здравните специа-
листи да контролират разходите за лекарства, като в 
същото време поддържат качеството на лечение, мо-
ниторирано чрез предварително определени показате-
ли за качество. За лечение на рак е разработен нов мо-
дел на ACO – модел за онкологично лечение (Oncology 
Care Model, OCM) от Центровете за услуги по „Ме-
дикеър“ и „Медикейд“. В допълнение към плащането 
на таксата за услуга за всеки епизод на онкологично 
лечение, моделът включва две допълнителни плаща-
ния: такса на бенефициент на месец  за всеки епизод 
на химиотерапия, и плащане на базата на постигнати 
резултати, като последното зависи от задоволителни 
показатели за качество и разходи за епизод на хими-
отерапия, попадащи под предварително определен 
таргет. Обединено финансиране от групата на преза-
страхователен риск на множество платци29 е начин да 
се осигурят високи разходи за лечение за отделен па-
циент. Такова застраховане може да се прилага за пуб-
лично-частни партньорства, които имат за цел да въз-
становят разходите за стоки в рамките на определен 
период от време чрез сътрудничество между публични 
и частни платци9,38. Zettler и сътр. предлагат 3-риско-
вия метод: 1) коригиране на риска – фонд, събран от 
всички платци, който има за цел да компенсира плат-
ците, които понасят високи разходи, 2) презастрахова-
не – застрахователна полица, която застрахователите 
купуват за защита срещу прекомерен финансов риск 
и 3) рискови коридори – метод, при който Минис-
терството на здравеопазването и човешките ресурси 
на САЩ събира средства от планове с по-ниски от 
очакваните вземания и прави плащания по планове, 
чиито вземания се окажат по-високи от очакваното. 
Национални фондове за специфични състояния или 
заболявания са например Онкологичният фонд в Обе-
диненото кралство, който плаща за нови лекарства за 
рак, отхвърлени от NICE25,36 и Комплексната оторизи-
рана програма за необходими високоспециализирани 
лекарства на Австралия, която финансира и доставя 
специални лекарства. Плащане на базата на постигна-
ти резултати (“Pay-for-performance”, P4P) е решение, 
предложено от 15 проучвания3,15,17,20,21,27,30,33-35,37,39,46,56 за 
заплащане на иновативни скъпо-струващи терапии. 
Дефиницията на Towse за споразумение въз основа 
на постигнати резултати55, е споразумение между пла-
теца и производителя, при което „получената цена и/
или приходи са свързани с бъдещото представяне на 
продукта в научноизследователска или реална среда.“ 
P4P обхваща няколко вида споразумения: изплащане 
за неизпълнение, плащане за лечение на събития, кои-
то лекарството не успява да предотврати, плащане за 
лечение на нежелани реакции, плащане за постигнати 
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резултати и т.н.17. При последния вид споразумение, 
всяко лечение се счита или за успех, или за неуспех въз 
основа на предварително определен изходен показател 
(напр. прогресия на заболяването) и предварително 
определено време за оценка на резултата (напр. 6 месе-
ца). P4P споразуменията осигуряват достъп до пазара 
за иновативни перспективни терапии, показват цена, 
позволяват споделяне на риска между платците и про-
изводителите и ограничават общото въздействие на 
бюджета. Друг предложен метод е свързването на це-
ната с показанието, за което е предназначено лечение-
то, наречен специфично за отделните показания цено-
образуване (indication-specifi c pricing). Един пример за 
специфично за отделните показания ценообразуване 
идва от Италия, с цена на пациент въз основа на упра-
вляеми споразумения на изходно ниво, които се раз-
личават в зависимост от показанието. Алтернативата 
е да се използва среднопретеглената средна стойност 
на диференциалните цени за показание. В този случай, 
стойностите първоначално са спекулативни и плате-
цът изисква те да бъдат потвърдени чрез проучване 
в реални условия, като например анализ на база-дан-
ни. В резултат на специфичен за отделните показания 
подход за ценообразуване, производителите получа-
ват възнаграждение за това, че техните лекарства са 
по-ефективни. Това не позволява на производителите 
да се фокусират само върху показатели с висока пол-
за, за да поддържат висока цена. Споделяне на риска 
за „рабат“, предложен от Kleinke и сътр.29 се състои в 
отстъпки за пациентите с големи разходи за разпре-
деляне на лични средства след приключване на важно 
събитие или курс на лечение. Този метод може да по-
добри придържането на пациента към лечението, тъй 
като спазването на лечението ще бъде възстановено с 
отстъпката.

Подход за лимитирано ценообразуване, подобен на 
прага на NICE беше предложен от Fuller & Goldfi eld20. 
Този модел включва при изчисляването заплащането 
на резултати, като избягване на хоспитализации и на-
малена смъртност, за която не е лесно да се определи 
фиксирана парична стойност. Онези важни постиже-
ния, които не са осъществени, се изразяват в намаля-
ване на цената.

„Анюитетни (периодични) плащания“14, „анюитет със 
споделяне на риска“13, „технологична схема за възста-
новяване на лизинг“18 и “ипотеки за скъпоструващи 
лекарства”29 са термините, използвани в няколко ста-
тии, които описват споразумението между производи-
телите и платците, целящо да замени високата първо-
начална цена с поредица от задействани плащания на 
ниво пациент чрез постигането на важни клинични 
събития. Важно предизвикателство обаче е опреде-
лянето на клиничните етапи и крайните точки, които 
могат да бъдат критични.

Покритие с разработване (привеждане) на доказател-
ства (Coverage with evidence development, CED) е друг 
метод за финансиране, базиран на резултатите, пред-
ложен в четири доклада21,49,53,55. Това е условно реим-
бурсиране, свързано със събирането на данни от ре-

алния живот след пускането на пазара. Предоговаряне 
на цените възниква, ако продуктът не отговаря на оч-
акванията. Basu и сътр.8 предлагат нова търгуема ва-
лута, „монета за здраве“ (“Healthcoin”) като механизъм 
за финансиране на успешни терапии. Тя превръща на-
растващите резултати, получени от лечебните проце-
дури в обща валута, като например еквиваленти на го-
дина живот. „Healthcoin“ може да се обменя за щатски 
долари на пазара. Medicare ще плати на частния пла-
тец за бенефициент, който премине към Medicare на 
65-годишна възраст, ако частният платец преди това е 
платил например лечение за диабет за този бенефици-
ент. „Healthcoin“ стимулира частните платци да инвес-
тират в успешни терапии, особено в лечения, които се 
търсят при хора в не-старческа възраст. Ограничение-
то на модела е допускането, че лечението е постоянно 
и се прилага еднакво за всички възрасти.

Съвременното разбиране за стойност на терапевтич-
ната иновация просто налага нова математика4. Плюс 
емпатия и поставяне на пациентите в центъра на ди-
алога. 
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22. ЛЕКАРСТВЕН 
МОНИТОРИНГ.
ТЕРАПЕВТИЧЕН 
ЛЕКАРСТВЕН 
МОНИТОРИНГ 
В ОНКОЛОГИЯТА
Д. СВИНАРОВ

Основни принципи

Терапевтичният лекарствен мониторинг (ТЛМ, 
therapeutic drug monitoring, therapeutic drug 
management,TDM – управление на лекарствената тера-
пия, УЛТ) е интердисциплинарно усилие съчетаващо 
принципите на клиничната фармакология, на лабо-
раторната и на клиничната медицина. Крайна цел на 
ТЛМ е осигуряването на възможно най-добрата гри-
жа за болния чрез индивидуализация на лекарстве-
ната терапия. Тази цел се постига чрез разработване, 
валидиране и клинично приложение на обективни, ко-
личествени критерии за персонализирано определяне 
на дозовия режим.  До навлизане на ТЛМ в клинична-
та практика (до 70-те години на миналия век) лекари-
те индивидуализираха лечението на своите пациенти, 
като интуитивно увеличаваха и намаляваха дозата, 
на основата на собствена интерпретация на клинич-
ния отговор – без обективни критерии. При някои 
лекарства този метод на „опит и грешка“ е приемлив 
и осигурява добри лечебни резултати. При други ле-
карства клиничният отговор може лесно да се обекти-
визира - например измерване на кръвно налягане при 
лечение с антихипертензивни средства. За съжаление, 
в повечето случаи количественото измерване на кли-
ничния отговор е трудно, а субективната преценка на 

лекаря често е обременена от неприемливи по своята 
величина несъответствия. Затова провеждането на 
фармакотерапията по стандартните, емпирично опре-
делени схеми на дозиране не винаги осигурява ефек-
тивни резултати. При много лекарства стандартните 
дозови режими,базирани на мг/кг тегло, на клинични 
протоколи, на насоки и консенсусни документи,  оси-
гуряват оптимално дозиране едва при около 30 % от 
болните. Останалите 70% са или субдозирани (около 
60% от болните), което води до ниска терапевтична 
ефективност, или свръхдозирани (около 10 % от бо-
лните), с белези на токсичност и нежелани странични 
действия. С въвеждането на ТЛМ при тези лекарства, 
над 90 % от болните са в терапевтичен оптимум, бързо 
се овладяват случаите с интоксикация и недостатъчно 
дозиране, ограничава се полипрагмазията и чувстви-
телно се скъсява времето за лечение. Постигането на 
ефективна и безопасна терапия чрез ТЛМ е възмож-
но благодарение на разработените фармакокинетич-
ни (ФК), фармакодинамични (ФД) и фармакогене-
тични (ФД) методи за изчисление на индивидуални 
дозови режими. Прилагането на принципите на ТЛМ 
в клиничната онкология се характеризи ра с редица 
проблеми и особености. Целта на този раздел е да се 
предста вят накратко основните положения на ТЛМ с 
оглед на тези проблеми и осо бености,  да се разгледат 
практически те достижения на фармакокинетичния, 
фармакодинамичния и фармакогенетичния монито-
ринг в онкологията и да се обсъдят някои нови въз-
можности и перспективи. Разбирането и прилагането 
на ТЛМ изисква знания и умения както в лабо раторен, 
така и в клинико-фармакологичен аспект. Ограни-
ченият обем и специалното предназначение на този 
раздел позволяват само кратко пред ставяне на някои 
ключови термини от понятийния апарат на ТЛМ и 
клинич ната фармакология, без които е не възможно 
осмислянето на специална та част. Лабораторно-ана-
литичните принципи се пропускат. За по-системно и 
задълбочено запознаване са по сочени допълнителни 
източници.

Същността на фармакокинетичния лекарствен мо-
ниторинг (ФКЛМ, лекарствен мониторинг в тесен 
смисъл) се състои в измерване на кръвните лекарстве-
ни концентрации при определени условия, оценяване 
на резултатите с оглед клиничното състояние на бо-
лния и поставените лечебни задачи, и привеждането 
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(чрез подходящи дозови корекции) на тези концен-
трации в прицелен диапазон, гарантиращ максимално 
полезна и безрискова терапия. Следователно, разби-
рането за терапевтична концентрационна област 
/ оптимум (ТКО) на лекарствата е основа на ФКЛМ. 
ФКЛМ е възможен и приложим само при лекарства 
осъществяващи ефектите си по рецепторни меха-
низми, и то при обратимост на лекарствено-рецеп-
торното свързване. При тези условия, настъпването, 
продължителността и силата на лекарствените ефекти 
зависят от скоростта на достигане, времето на поддър-
жане и величината на лекарствената концентрация в 
областта на рецепторите, наречена място на действие 
или биофаза. В идеалния случай ФКЛМ изисква да се 
определят лекарствените концентрации в областта на 
лекарствените рецептори. За съжаление съвремен-
ните технологии не позволяват да се вземе проба от 
мястото на действие – обстоятелство, което определя 
две важни изисквания към материала за изследване: 
да бъде в равновесие с биофазата по отношение на ле-
карствената концентрация и да бъде лесно достъпен. 
Едновременно на двете изисквания отговаря кръвта 
(пълна кръв, серум, плазма) и затова кръвните кон-
центрации,измерени при определени условия, коре-
лират високостепенно с ефекта и токсичността, и се 
възприемат като надеждни и обективни индикатори 

на клиничния отговор. Практическото използване на 
кръвните концентрации за обективизиране на ефекта 
и направляване на терапията довежда до изгражда-
не на представата за ТКО на лекарствените средства. 
Зависимостта между лекарствената концентрация, 
ефективността и токсичността показва, че ТКО обик-
новено обхваща зона от долната трета до средата 
на кривата „концентрация – ефект“ и се простира 
между минималната ефективна и минималната 
токсична концентрация (Фигура 1). ТКО не следва 
да се възприема като „референтна“, „нормална“ грани-
ца, защото лекарствата не са физиологични съставки 
на биологичните течности и тъкани. Референтната 
граница на всяка екзогенна съставка, в т.ч. и на лекар-
ствата е „нула“, а ТКО не е определена по правилата за 
изработване на референтните области в лабораторна-
та медицина.  Обикновено връзката между лекарстве-
ната концентрация, ефекта и токсичността е изследва-
на в малки клинични групи, без използване на сложни 
статистически методи и предпоставени цели. Индиви-
дуалното проявление на болестта и уникалните изяви 
на всеки клиничен случай изискват внимателно при-
лагане на „общоприетата“ ТКО. Независимо от това, 
практическото използване на ТКО подобри драматич-
но терапевтичните резултати при много лекарства.

Фигура 1. Връзка между лекарствената концентрация, ефективността и токсичността. Понятие за ТКО

По същество, ФКЛМ е приложение на принципите на 
клиничната фармакокинетика (ФК) в терапевтичната 
медицина. Затова е важно да се разбере използване-
то на основните ФК показатели за оптимизиране 
на индивидуалните характеристики на болния и из-
числяване на персонализиран режим на дозиране, 
свързан с конкретните терапевтични цели във всеки 
отделен случай.  Най-често курсовата доза се въвежда 
фракционирано – чрез прилагане на еднаква еднокра-
тна доза през определен дозов интервал. Такъв режим 
води до флуктуация на кръвните лекарствени кон-
центрации по пиково базов модел (Фигура 2). Пико-
вата концентрация е най-високата концентрационна 
стойност, която достига лекарството след прилагане на 
поредна еднократна доза. Тя се изследва непосредстве-
но след завършване на инфузията или резорбцията за 
да се гарантира, че е достигната съответна ТКО, без 
превишаване. Базовата концентрация е най-ниската 

стойност в края на дозовия интервал. Тя се изследва 
непосредствено преди пореден прием за де се прове-
ри дали кръвната концентрация е над минималната 
ефективна и да се гарантира, че лекарството се елими-
нира в очакваната степен. В рамката на отделен дозов 
интервал „пиковата проба“ теоретично е максимална-
та, а „базовата“ - минималната лекарствена концен-
трация. Точното определяне на момента, в който се 
достигат най-високата и най- ниската концентрация 
практически е невъзможно, поради индивидуалните 
ФК вариации и различията между търговските проду-
кти на едно и също лекарство. Следователно, времето 
за вземане на материал за изследване отразява реал-
ното състояние с известно приближение. Обемът на 
разпределение (Vd)показва отношението между об-
щото количество на лекарството в организма и кон-
центрацията му в кръвта. Този показател няма анато-
мичен смисъл и представлява хипотетичния обем теч-



429

ност, в който трябва да се разтвори цялото количество 
лекарство в организма за да се получи концентрация 
равна на кръвната. Vd показва степента на депонира-
не на лекарството в тъканите и чрез него може да се 
изчисли натоварващата доза за постигане на желана 
пикова концентрация или по измерената концентра-
ция да се определи индивидуалният Vd на пациента. 
Лекарствен полуживот (t1/2, плазмен полуживот, вре-
ме на полуелиминиране) е времето за отстраняване на 
половината от наличното в организма лекарство, или 
времето, за което кръвната концентрация ще се на-
мали наполовина. Например, ако концентрацията на 
препарат с плазмен полуживот 30 ч. е 50 μmol/L, вре-
мето, за което тя ще спадне на 25 μmol/L е 30 ч при 
положение, че не се приемат допълнителни дози. Т1/2 
зависи от скоростите на различните процеси регули-
ращи очистването на лекарството от кръвта и органи-
зма, най важни от които са преминаването от кръвта 
към тъканите, метаболизма и екскрецията. Този пока-
зател има връзка с константата на елиминация и може 
да регистрира отчетливо различните фази на очиства-
нето лекарството от кръвта. Използва се практически 
за оразмеряване на дозовия интервал (например, при 
аминогликозиди и ванкомицин апликациите са през 
време = 3хt1/2) и изчисляване на времето за достигане 
на равновесно състояние. Равновесно състояние (РС, 

steady state, ss, плато-концентрация) се достига при из-
равняване на скоростта на въвеждане със скоростта на 
елиминиране на лекарството при завършено тъканно 
разпределение. Тогава количеството на лекарството в 
организма става и остава постоянно докато се  при-
лага избрания дозов режим. При такова динамично 
равновесие, пиковата и минималната  концентрация 
след всяка поредна доза варират в определен еднакъв 
диапазон в зависимост от големината на дозата и дозо-
вия интервал.  За практически цели се приема, че РС се 
достига след време равно на 4-5 плазмени полуживота 
на съответното лекарство. (Фигура 3). Например при 
препарат с плазмен полуживот 24 ч РС се достига за 
4-5 дни. Също толкова време (4-5 дни) е необходимо за 
практическото очистване на организма от този препа-
рат при прекратяване на терапията. Максималният те-
рапевтичен ефект и евентуалните странични действия 
и токсичност се изявяват след достигане на РС. Затова 
времето за настъпване и нивото на РС са във фокуса 
на фармакотрапията и вземане на кръв за лекарствен 
анализ се извършва по правило след достигане на РС.  
При тези условия измерените концентрации отразя-
ват индивидуалното РС на пациента за съответния до-
зов режим и позволяват вземането на най-обосновани 
решения за нуждата от дозова корекция, и за правил-
ността на лекарствения избор. 

Фигура 2. Пиково-базов модел на кръвните лекарствени концентрации

Фигура 3. Понятие за равновесно състояние
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Подходите за контрол и поддържане на ТКО са раз-
лични. Лекарствата с относително голям терапевтичен 
индекс проявяват ефектите си след постигане и под-
държане на определено минимално ниво и при тях се 
контролират само базовите равновесни концентрации 
(бактериостатични антибиотици, сулфонамиди, ан-
тиконвулсанти, някои антиаритмични средства). Ко-
гато оптимален ефект се получава след краткотрайно 
достигане на максимална равновесна концентрация 
без да са от значение нивото и степента на последва-
щото спадане се прилага пиковият метод на контрол – 
следят се и се оптимизират пиковите лекарствени кон-
центрации. Комбинацията от горните два подхода се 
нарича метод на ограничената флуктуация, при който 
се контролират и базовата и пиковата концентрация. 
Прилага се при болни с бъбречна и чернодробна не-
достатъчност, както и при лекарства с малък терапев-
тичен индекс. (аминогликозиди, теофилин). Методът 
на средната равновесна концентрация се прилага за 
лекарства, чието присъствие в прицелния орган или 
тъкан се отразява най-добре от проба получена в сре-
дата на дозовия интервал, след завършване на разпре-
делителната фаза (дигоксин). Измерените лекарстве-
ни концентрации се използват по различни начини за 
изчисляване на индивидуален дозов режим. Ако при 
РС разделим измерената концентрация на дозата (mg/
kg/24 h), се получава индивидуалният дозово-концен-
трационен индекс (ДКИ) на пациента. Това е практи-
чески важна величина, защото отразява клирънса на 
лекарството и може да се използва за изчисляване на 
дозовата корекция. Пример: при хипотетичен болен с 
е установена субтеапевтична концентрация на лекар-
ството от 14 μmol/L при доза 6 mg/kg/24 h. Знаем, че 
за подобряване на терапевтичните резултати трябва 
да постигнем равновесна концентрация от 35 до 45 
μmol/L. С колко следва да увеличим дозата? ДКИ на 
този пациент е  2.33 (14:6); тогава дозата следва да се 
увеличи с 9 – 13 mg/kg/24 h, т.е. - да бъде 15-19 mg/
kg/24 h (35:2.33 – 45:2.33). Внимание – този подход за 
изчисляване на дозова корекция е неприложим при 
лекарства със сатурационна кинетика (теофилин, фе-
нитоин). По-точен анализ на индивидуалните харак-
теристики на пациента и персонализирано определя-
не на дозовия режим се извършва чрез прилагане на 
специализирани ФК изчисления, основани на една 
или повече концентрационни точки при използване 
на клинично валидирани изчислителни програми. 
Такива възможности изискват висока експертиза и 

се реализират при наличност на клинично-фармако-
логични структури в здравните заведения. Друг под-
ход за индивидуализация на лечението се основава на 
популационно-кинетични изчисления с прилагане на 
теоремата на Bayes (BayesianForecasting): използва 
се формулата на теоремата за оценка на индивидуал-
ните ФК параметри на пациента чрез комбиниране на 
една или повече измерени при него лекарствени кон-
центрации с налични популационни данни.

ФКЛМ не е панацея за всички проблеми на фармако-
терапията – не е нито оправдан, нито осъществим за 
всички лекарства и при всички болни. Съществуват 
медикаменти, чиито фармакологичен ефект настъп-
ва след елиминирането им от организма, например, 
инхибитори на моноаминооксидазата . При тях няма 
връзка между фармакологичен отговор и кръвни кон-
центрации. ФКЛМ не се прилага и при необратимо 
действащи лекарства, както и при развитие на остър, 
хроничен или кръстосан толеранс. При медикаменти, 
чиито отговор може да се измри лесно, точно и бързо 
(артериално налягане, кръвна глюкоза, екскреция на 
електролити), за клиниката е по-важен именно този 
отговор, а не кръвното ниво. Индикациите за ФКЛМ 
могат да се обобщят в две основни категории– крите-
рии и съображения произтичащи от свойства и осо-
бености на самите лекарства (тесен терапевтичен 
индекс, добре дефинирана ТКО, големи интраиндиви-
дуални и интериндивидуални ФК вариации, активни 
метаболити, комбинирана терапия с очаквани взаимо-
действия и др.), и специфични особености и  харак-
теристики на пациентите (съмнение за нередовен 
прием, променена ФК при болести на бъбреците, сър-
цето, стомашно-чревния път, черния дроб, особени 
физиологични състояния – незрялост и недоносеност, 
кърмаческа възраст, пубертет, бременност, старчески 
период и др.). 

Интерпретацията и клиничното оползотворяване 
на резултатите от лекарствения анализ изискват пра-
вилна подготовка на болния за изследването, спазване 
на изискванията към преданалитичния етап и точно 
документиране на определен обем от информация – 
диагноза, възраст, тегло и ръст на болния, дозов ре-
жим (начало на лечението, еднократна доза, дозов 
интервал), други приемани лекарства, дата и час на 
последен прием, дата и час на вземане на кръвта за из-
следване и др.Управлението на терапията по принцип 
следва функционалния модел представен на фигура 4.  

Фиг.4. Функционален модел на терапевтичния лекарствен мониторинг



431

Разбирането на предимствата и недоста тъците на ме-
тодите за определяне на лекарства е от ключово значе-
ние за приложението ФКЛМ в клиничната практика 
и следва да бъде задължително обект на непрекъсна-
то взаимодействие между клиниката, лабораторията 
и клиничната фармакология. Само тогава може да се 
осигури най-добра грижа за болния и оптимизиране на 

лекарствената терапия. Основната програма за ФКЛМ 
включва психофармака, антибиотици, антиконвул-
санти, антиаритмични лекарктва, бронходилататори, 
имуносупресори и противоракови средства. Таблица 
1 представя спектър на  лекарства от основната про-
грама за ФКЛМ, заедно с основните им ФК параметри. 

Таблица 1. Фармакокинетични показатели на някои често мониторирани лекарства

Лекарство
Терапевтична област (μmol/L)*

Полу-живот
(h)

Белтъчно 
свързване
(%)

Бъбречен 
клирънс
(%)

Обем на 
разпределение 
(L/kg)*

Amikacin Пикова 20-30 mg/L
Базова 4-8 mg/L

1-3 0-30 85-95 0.1-0.3

Amitriptyline 150-250# 9-46 90-97 < 1 6.4-36

Carbamazepine 17-51 5-27 75 <1 1.0-2.0

Cyclosporine 40-350 mg/L 6-18 98 <1 3-5

Desipramine 40-160# 11-46 73-92 <1 15-60

Digitoxin 0.02-0.05 163 900-95 15 30-60 L

Digoxin 0.001-0.003 38 25 75 600 L

Disopyramide 3-10 0.5-3 65 25-50 0.8-1.9

Doxepine 110-250 8-36 68-82 <1 9-52

Ethosuximide 280-700 30-60 0 10-20 0.6-0.7

Everolimus 3-15 mg/L 24 74 <1 NA

Gentamycin Пикова 6-10 mg/L
Базова 1-2 mg/L

1-3 0-30 85-95 0.1-0.3

Imipramine 120-300# 6-34 63-96 <1 9.3-23

Lamotrigine 12-60 24-35 55 <10 0.9-1.3

Levetiracetam 20-450 6-8 0 >50 0.5-0.7

Lidocaine 6-21 1.2-2.3 70 10 130 L

Lithium 600-1300 24 0 95 0.7-0.8

Methotrexate 5@24h, 1@48h, 0.1@72h 1.5-10.4 50 50-70 0.7-0.8

Nortriptyline 50-150 16-88 87-95 <1 14-38

Monohydroxyoxcarba-
zepine

30-160 8-15 40 4 0.8

Phenobarbital 65-170 40-140 50 20-40 0.4-1.1

Phenytoin 40-80 7-42 89 <5 0.6-0.8

Primidone 23-55 3-22 20 NA 0.7

Procainamide 15-40 2-5 15 40-60 1.6-2.4

Quinidine 5-15 2-16 80-90 10-30 2.8-3.3

Sirolimus 4-15 mg/L 62 90 <1 12

Tacrolimus 3-15 mg/L 21 85 <1 1-2

Valproic acid 350-700 3-20 90-95 <5 0.1-0.5

Vancomycin Пикова 25-40 mg/L
Базова 5-10 mg/L

5-8 55 80-90 0.4

*Когато няма мерна единица; #Сбор от лекарството и активния метаболит; NA - Няма данни.
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Фармакодинамичният лекарствен мониторинг 
(ФДЛМ) е по-нов компонент на усилията за осигу-
ряване на безопасна и ефективна, персонализирана 
терапия. Лекарят не се нуждае от просле дяване и оп-
тимизиране на лекарстве ните концентрации, когато 
разполага с обективни количествени ориентири за би-
ологичното действие или крайния

фармакологичен ефект на лекарство то. Типични при-
мери за това са лече нието на хипертоничната болест 
и ле чението на захарния диабет: в първия случай из-
мерваме точно крайния по лезен лекарствен ефект - 
степента на понижаване на артериалното наляга не и 
поддържането му в определени оптимални граници, а 
във втория слу чай ефективният количествен контрол 
на терапията е свързан с динамично проследяване на 
кръвните глюкозни концентрации и други измерими 
пара метри на метаболитния диабетен син дром. За съ-
жаление възможностите за подобен контрол на фарма-
котерапията са твърде ограничени. По-често не разпо-
лагаме с обективни количестве ни критерии за контрол 
на лечението. Затова ролята на ФКЛМ е съществена и 
значително по добрява практическите резултати при 
определени лекарства и болни. През последните годи-
ни едновременно с прилагането на ФКЛМ интензив-
но се разработват нови фармакодинамични методи. 
Те пред ставляват подход в ТЛМ, който се ос новава на 
количествено характеризи ране на биологичния ефект 
на съответ но лекарство и дозов режим. Развива се 
интензивно в областта на имуносупресивната и анти-
неопластичната те рапия. Най-често се основава на из-
следване на ензимна активност, на кон центрацията на 
ендогенно биологично активно вещество или на даден 
клетъ чен маркер, които се променят от при ложеното 
лекарство. Самостоятелно или в съчетание с фарма-
кокинетичен ТЛМ, фармакодинамичният подход има 
перспективата да осигури по-задълбочени и точни 
ориентири за ра ционално управление на терапията с 
проблемни лекарства и при проблем ни болни.

Фармакогенетичният лекарствен мониторинг 
(ФГЛМ) е най-новият компонент на усилията за оси-
гуряване на безопасна и ефективна терапия. Комби-
нацията от традиционни методи и фармакогеномни 
изследвания разкрива нови хоризонти за постигане 
на пълен контрол на болестите и елиминиране на ле-
карствената токсичност. В клиничната практика вече 
са въведени голям брой ФГ методи: измерване на ак-
тивността на тиопурин метилтрансфераза и дихидро-
пиримидин дехидрогеназа (ТПМТ, TPMT, ДПД, DPD) 
преди започване на противоракова терапия с гуани-
нови и пиримидинови аналози, тестуване на чувст-
вителността към индиректни антикоагуланти (варфа-
рин, аценокумарол) чрез установяване на характерни 
мутации в гена на прицелния им ензим – витамин 
К епоксидхидролаза (витамин К оксидоредуктаза, 
VKOR 1639G>A) и на ензима основно отговорен за 
техния метаболизъм - CYP2C9 (430C>T, 1079A>C), и 
др. Особено значение в онкологията придобива под-
ходът за комбиниране на новосъздадени лекарства със 
специално разработен тест за селекция на пациентите, 

които са подходящи за лечение с тези лекарства – т. 
нар. “compаnion diagnostics”. Регулаторните агенции 
регистрират новите продукти за употреба заедно с 
теста и само при положителни резултати се разрешава 
прилагането на съответния медикамент.  Примери за 
одобрени лекарства в комплект с фармакогеномните 
им биомаркери са цетуксимаб, пантумумаб, ерлоти-
ниб и гефитиниб с маркер рецептора за епителния 
растежен фактор (EGFR), естрогенов рецептор и тамо-
ксифен, и още 20 подобни двойки. В други случаи спе-
цифичният тест не е задължителен, но провеждането 
му значително подобрява клиничните резултати – т. 
нар. “complementary diagnоstics”. Качествен напредък 
се очаква от рутинното изследване на циркулираща 
туморна ДНК, и циркулиращи туморни клетки, което 
позволява надежден мониторинг на отговора и кон-
трол на рецидивите .

Фармакокинетичен мониторинг в онкологията

Повечето антинеопластични лекар ства имат тесен 
терапевтичен индекс и тази характеристика ги прави 
сери озни кандидати за ФКЛМ. За съжаление хетеро-
генната природа на туморите, различията във васку-
ларизацията, степента на клетъч ната диференциация, 
метаболитно/митотичната ативност, пътищата за на-
влизане и „изпомпване“ на лекарства та и други фак-
тори нарушават корела цията между туморната кле-
тъчна био логия и фармакокинетичните отнася ния на 
антинеопластичните средства. Затова приложението 
на фармакокинетичния ТЛМ в клиничната онкология 
се ограничава до контрол на терапия та с бусулфан, 
пуринови и пиримидинови аналози и метотрексат, 
която ще се разгледа по-подробно, и перспективите 
за включване на тирозинкиназни инхибитори, еверо-
лимус и някои други средства в основната програма.

Метотрексат

Индикации за ТЛМ. Прилагане то на метотрексат 
(МТ) в клиничната онкология се основава на свойства-
та му на антиметаболит и по-специално на антифолат 
- той инхибира конку рентно дихидрофолат редуктаза-
та и на малява продукцията на тетрахидрофолат, който 
е необходим за включване на едновъглеродни отломки 
в синтеза на пуринови и пиримидинови нуклеотиди. 
Така се спира ДНК синтезът и клетъчното делене на 
всички бързо пролифериращи клетки в организма, в 
това число - и на неопластичните клет ки. Дозирането 
зависи от вида и осо беностите на тумора и се прилага 
по специфичен протокол в три режима: ниската доза 
варира от 15 до 50 mg/m2и се въвежда веднъж на 4-14 
дни, умерената доза - от 50 до 1000 mg/m2на 7-21 дни, и 
високата доза - от 1 до 12 g/m2на 7-21 дни. Съвременно-
то използване на МТ се характеризи ра с две особе-
ности. Първо, разширя ване на спектъра – от тумори, 
чувст вителни на ниски и умерени дози (хорионкарци-
ном, рак на гърдата и остри левкемии), към тумори, 
които са чувствителни на високи дози (неходжкинови 
лимфоми, остеогенен сарком, дребноклетъчен карци-
ном на белия дроб и карциноми на главата и шията). 
Второ, необходи мост от ТЛМ при умерено и високо 
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дозиране, за да се осигури оптимална антитуморна ак-
тивност и да се избере оптималният момент и доза за 
въвеж дане на фолинова киселина (левковорин), която 
антагонизира ефекта на МТ и предпазва нормалните 
бързо де лящи се клетки от увреждане. Определянето 
на плазмените кон центрации на МТ дава възможност 
за фармакокинетична оценка в три на правления: пър-
во - оптимизиране на дозовия режим, второ - ранно 
откри ване на болните, които могат да раз вият тежка 
интоксикация, и трето - индивидуализиране на лев-
ковориновата доза за максимално ефективно и безри-
сково прилагане на МТ.

Материал за изследване. Опреде лянето на концентра-
циите се извършва в серум или плазма. Времето за взе-
мане на материал варира в съответст вие с протокола 
за прилагане и поста вените фармакокинетични зада-
чи. Рав новесно състояние се достига за 12 до 24 часа. 
Обикно вено е достатъчно определяне на 24-ия, 48-ия 
и 72-ия час след въвеждане на дозата. При наличие на 
рисков фак тор концентрацията се проследява на все-
ки 12-24 часа, докато спадне под 0,1 μmol/L. Рисковите 
фактори са две групи: клинични - увредена бъбречна 
функция, плеврален излив или асцит, стомашно-чрев-
на обструкция, и фарма кокинетични - начален плаз-
мен полуживот над 5,5 часа (през първите 24 часа) и 
концентрация на 24-ия час над 5 μmol/L. При болни 
с предварително известни рискови фактори е най-
доб ре да се извърши фармакокинетично изследване 
с тест-доза и изчисляване на индивидуален дозов ре-

жим за въвеждане на терапевтичната доза.

Интерпретация на резултатите. Изисква се ком-
плексен анализ на клиничния отговор и фармакокине-
тичните особености при всеки болен с прилагане на 
осреднените данни от таблица2. Минималната ефек-
тивна концент рация варира значително в зависимост 
от вида на злокачествения процес, като посочената в 
таблица 2 стойност показ ва прага на цитотоксичните 
ефекти. Граничната чувствителност зависи по вече от 
продължителността на поддър жане на надпрагови кон-
центрации, отколкото от тяхната абсолютна стой ност, 
тъй като МТ действа само по време на S-фазата от кле-
тъчния цикъл. При по-дълъг период на експонация в 
надпрагови нива се обхващат повече клетки в S-фаза. 
При някои тумори с нисък трансмембранен пренос на 
МТ значение за оптималния ефект има по стигането на 
определени пикови кон центрации. Токсичното увреж-
дане на нормалните бързо делящи се клетки на органи-
зма е също функция от концен трацията на МТ и вре-
мето за поддър жането й в надпрагови стойности. Раз-
личната гранична чувствителност на злокачествените 
и нормалните клетки, балансът между абсолютната 
стойност на концентрациите, времето на експо ниране, 
точното определяне на момен та за въвеждане на лев-
ковориновата доза и размерът на тази доза осигуря ват 
максимално ефективно и безрисково прилагане на МТ. 
На таблица 3 са представени ориентири за дозиране на 
левковорина в зависимост от концен трациите на МТ.

Таблица 2. Някои фармакокинетични показатели на МТ

Минимална ефективна концентрация> 0.1 μmol/L
Потенциална токсична концентрация>10.0 μmol/L на 24-ия час
>1.0μmol/L на 48-ия час
> 0.1μmol/L на 72-ия час

Плазмен полуживот:
Начален1-4 часа
Терминален
- възрастни                                                                            8-15 часа
- деца     2 часа

Белтъчно сварзване:                                                                            50-60%

Елиминиране:
Бъбречна екскреция                                                                            70-90% непроменен
 Метаболизъм:
                - в черния дроб                                                                      7-хидрокси-МТ (активен)
                - в стомашно-чревния път                                                  бактериално превръщане
                - в туморните клетки                                                            МТ-полиглутамат*

* Вж. фармакодинамичен ТЛМ

Таблица 3.  Дозиране на левковорина след терапия с МТ

Концентрации на МТ след 42-ия час 
от началото на вливането

Средна 
левковориновадоза

20-50 μmol/L 500 mg/m2 i. v., Q 6 h
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10-20 μmol/L 200 mg/m2 i. v., Q 6 h

5-50 μmol/L 100 mg/m2 i. v., Q 6 h

1 -5 μmol/L 30 mg/m2 i. v. или p. o., Q 6 h

0,6-1 μmol/L 15 mg/m2 p. o., Q 6 h

0,1-0,5 μmol/L 15 mg/m2 p. o., Q 6 h

0,05-0,1 μmol/L 5-10 mg/m2 p. o., Q 6 h

Концентрациите на МТ се изследват, докато спаднат под 
0,05 pmol/l. Дозата на левково рина се редуцира по схема-
та на понижаване на МТ концентрациите. Адаптирана по: 
Crom and Evans, Methotrexate in: Applied pharmacokinetics: 
Principles of therapeutic drug monitoring, 3rd edition. W. E. 
Evans, J. J. Schentag, W. J. Jusko (eds), Applied therapeu tics, Inc, 
Vancouver, WA. 1992.

Странични действия и токсич ност. Гадене и повръ-
щане се наблю дават с честота 7-39 % и се контроли-
рат с антиеметични средства и адекват на хидратация. 
Мукозит и стоматит с честота 6-9 % се изявяват с 
различ ни по тежест язви. Миелосупресия анемия, лев-
копения и тромбопения с честота 5-8 % - е с надир 
на 7-9-ия ден от прилагането на МТ. Уврежда не на 
бъбреците, в това число вътретубулно изкристали-
зиране на МТ, про тича с развитие на обструктивна 
нефропатия. Във връзка с това преди въ веждане на 
високи дози МТ трябва да се осигури голяма диуреза 
- препо ръчват се вливания от 3 L/m2 и алкализиране 
на урината - pHнад 6,5. Дру ги, по-редки странични 
действия са увреждане на черния дроб, говорни смуще-
ния, химичен арахноидит (при интратекално въвеж-
дане) и алергични обриви.

Фактори, променящи серумните концентрации. При 
орален прием на МТ резорбцията му се потиска, ако се 
комбинира с нерезорбиращи се анти биотици. Степен-
та и скоростта на очи стване на МТ се намаляват при 
увре дена бъбречна функция, при урина с pH под 6,5, 
при плеврален излив или асцит, които удължават тер-
миналния полуживот до 24-36 часа, при пред шестващо 
лечение с нефротоксични ЛС, като аминогликозиди и 
цисплатин, и при стомашно-чревна обструкция. При 
менинголевкоза се удължава тер миналния полужи-
вот на МТ в гръб начномозъчната течност. Бъбречната 
тубулна секреция на МТ се блокира или инхибира от 
ЛС, конкуриращи се за физиологичния анионосекре-
тиращ механизъм (пробенецид, салицилати, сулфона-
миди, антибиотици).

Бусулфан

Индикации за ТЛМ. Бусулфанът алкилира ДНК и 
спира ДНК-репликацията,  като действа в S-фазата 
на клетъчния цикъл, с подчертано селективна миело-
токсичност. Прилага се (вече по-рядко, с навлизането 
на таргетна терапия) в ниски дози за лечение на хро-

нична миелоидна левкемия, полицитемия вера, ми-
елофиброза и първична тромбоцитемия. Във високи 
дози се използва за миелоаблация, като подготовка 
за хемопоетична стволовоклетъчна (костномозъчна) 
трансплантация (ХСКТ). Клиничното приложение на 
бусулфана е проблемно поради значително вариабил-
ното му фармакокинетично поведение (над 25% при 
интравенозно приложение!) в зависимост от възраст, 
тегло и подлежаща органно-системна дисфункция и 
недостатъчност на бъбреците, черния дроб и сърцето.  
Основа за персонализирано изчисление на дозата чрез 
ФКЛМ е доказаната връзка между фармакодинамично 
поведение и бионаличност, с едновременен контрол на 
ефекта и токсичността . При използване на ниски дози 
не е необходим ФКЛМ.  При високо дозиране (ХСКТ) 
оптимален ефект, избягване на релапс и редуциране 
на токсичността се постига чрез стриктен контрол на 
бионаличността като се изчислява средната равновес-
на концентрация (mean Css, mСss) от измерената площ 
под кривата на лекарствените концентрации (AUC) 
в рамката един дозов интервал. Токсичният риск на-
раства експоненциално в интервала 3.6 ÷ 4.2 μmol/L 
на mСss, а рискът от релапс се повишава ако mСss е 
под 3.7 μmol/L. Изключително тесният терапевти-
чен прозорец с практическо припокриване на ефекта 
и токсичността, показва безспорната необходимост 
от персонализирано управление на терапията чрез 
ФКЛМ. Тази „разходка по върха на бръснача” е харак-
терна не само за бусулфан – много от лекарствата в он-
кологията имат сходни характеристики.

Материал за изследване. Опреде лянето на концентра-
циите се извършва в серум или плазма. Обикновено 
подготовката за ХСКТ се реализира чрез прилагане 
на медикамента на всеки 6 часа в продължение на 4 
дни. Кръв за изследване се взема няколкократно след 
първата доза, като се очаква идеално лабораторният 
анализ  и изчисленията на AUC и mСss да се получат 
до следващото дозиране – една трудно постижима цел, 
поради характера и достъпността на аналитичната 
система и сложността на фармакокинетичната задача.  
Реалистичният сценарий показва, че персонализира-
ната доза може да се приложи след 12 до 24 часа. Важно 
е да се помни, че кръвта трябва да се обработи ведна-
га след получаването, защото бусулфанът се разлага 
invitro чрез хидролизира с Т1/2 8-9 ч в пълна кръв и 12 
ч – в плазма (серум).
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Интерпретация на резултатите. Изисква се ком-
плексен анализ на клиничния отговор и фармакокине-
тичните особености при всеки болен. Препоръката за 
персонализирана доза се основава на изчисленията на 
AUC и mСss от опитен клиничен фармаколог или кли-
ничен фармацевт, за да се постигне оптималния при-
цел на mСss, както е посочено в предишния параграф. 
Прилагането на този подход осигурява стриктен кон-
трол на бионаличността с вариация под 10% и така се 
избягва токсичността, без да се компрометира ефекта. 
Фактори, променящи серумните концентрации. На-
ред с посоченото влияние на затлъстяване и органна 
недостатъчност, следва специално да се подчертае, че 
при деца на възраст под 6 г, клирънсът на бусулфан два 
пъти по-бърз в сравнение с клирънса при вързрастни 
– около 5.0 ml/min/kg.   

Странични действия и токсич ност.При ниско до-
зиране се наблюдават гадене, повръщане, безапети-
тие, обща слабост, инфертилитет, хиперпигментация, 
аменорея, припадъци. Най-сериозно е потискането на 
костния мозък, проявяващо се като тежка панцитопе-
ния. Състоянието е обратимо, но възстановяването 
може да продължи от 1 месец до 2 години и изисква 
поддъжаща терапия. Рядко се развива бронхопулмо-
нална дисплазия с белодробна фиброза, но завършва 
фатално. Началото варира от 8 месеца до 10 години 
след започване на лечението с бусулфан. Хистологич-
ната находка напомня лъчева белодробна увреда. При 
високо дозиране може да настъпи венооклузивна бо-
лест и бeлодробна токсичност, и макар и рядко - фа-
тална сърдечна тампонада. Бусулфанът има свойства 
на мутаген и карциноген и затова е противопоказан 
при бременност.

5-Флуорурацил

Индикации за ТЛМ. 5-Флуорурацил (5-fl uorоuracil, 
5-FU, 5-ФУ) е халогениран пиримидинов аналог, който 
конкурентно инхибира ензима тимидилат синтетаза 
(TС), предизвиква дефицит на тимин и така потиска 
синтеза на ДНК и РНК с резултат цитотоксичност за 
раковите и всички бързо делящи се клетки в организ-
мал. 5-ФУ е пролекарство, което се трансформира ен-
зимно до активния метаболит 5-флуородеоксиуридин 
монофосфат, който се свързва с TС и прекъсва продук-
цията на тимидин трифосфат, необходим за синтеза на 
нуклеинови киселини. Такъв е накратко анаболният 
път на 5-ФУ, отговорен за ефектите и токсичността. 
По този път се утилизира 15-20% от количеството въ-
ведено в организма на болния. Останалите 80-85% се 
подлагат на катаболна елиминация, която зависи от 
ключовия ензим дихидропиримидин дехидрогеназа 
(ДПД). Само 1-3% от 5-ФУ се екскретира непроме-
нен чрез урината. 5-ФУ е лекарство с ефект на първо 
преминаване – при орален прием бионаличността му 
е много ниска и силно варираща и затова директното 
му приложение е  парентерално. Капецитабин и те-
гафур са перорални антинеопластични пролекарства 
и заедно с противогъбичния антибиотик флуцитозин 
упражняват ефектите си чрез преминаване в 5-ФУ. В 
дерматологията се използват 0.5% и 5% форми на 5-ФУ 

за локална апликация. ДПД превръща 5-ФУ в 5,6-ди-
хидрофлуороурацил – първата, скорост-лимитираща 
реакция на катаболитния път и за ендогенните пири-
мидини. Ензимът има изключително широко вари-
раща активност с пълна липса на действие при 0.01% 
до 0.5%, и тежък дефицит при 3 - 8% от популацията. 
Данните са валидни основно за кавказката принад-
лежност като се отчита, че азиатската и африканската 
популация са с по-висок риск за ДПД-дефицит, дос-
тигащ и надхвърлящ 10%. Известни са повече от 170 
генетични полиморфизми в гена на ДПД, на които се 
приписва частичния и пълен дефицит на активността, 
но не се изключва и ролята на други, по-малко проуче-
ни причини. През последните 5-10 години интензивно 
се изследва ролята на ДПД за ефекта и токсичността 
на 5-ФУ и все по-категорично се установява изключи-
телното значение на този ензим за крайните резулта-
ти от лечението. Прилагането на 5-ФУ по стандартни 
протоколи при пациенти с ДПД дефицит води до теж-
ка, животозаплашваща и често - фатално завършваща 
токсичност. Затова информираното управление на те-
рапията изисква определяне на ДПД дефицита преди 
започване на химиотерапия с медикамент съдържащ 
5-ФУ и – при определени условия - комбиниране с 
фармакокинетичен лекарствен мониторинг (ФКЛМ).  

Материал за изследване. Опреде лянето на ДПД де-
фицит се извършва чрез генотипизиране или фено-
типизиране преди първия химиотерапевтичен курс. 
Обсъжда се и комбинация между двата подхода. Ге-
нотипизирането най-често обхваща вариантите *2A, 
*13, p.D949V и HapB3 на ДПД гена (DPYD), изслед-
вани с полимеразна верижна реакция. Материалът за 
изследване е пълна кръв, взета с антикоагулант ЕДТА 
или цитрат, за да се изолира и екстрахира клетъчната 
ДНК. Фенотипизирането се основава на определяне на 
плазмените концентрации на урацил или на отноше-
нието на дихидроурацил/урацил в плазма, изследвани 
с високоефективна течна хроматография, комбинира-
на с конвенционална или с тандем мас спектрометрич-
на детекция. Материалът за изследване е плазма или 
серум. Съществен недостатък на генотипизирането е 
невъзможността да се обхванат всички полиморфи-
зми, които детерминират ДПД дефицит, в това число 
– настъпващите нови варианти, възникващи непре-
къснато в различните етноси. Поради това детекци-
ята на функционално засегнатите алели е непълна 
и се пропускат около 20% от причините за тежък и 
потенциално фатален дефицит. Фенотипизирането 
показва крайния резултат – функцията на ензима и 
улавя всички известни и неизвестни причини за ДПД 
дефицита, като характеризира количествено реална-
та му тежест. Затова надделя становището, че ДПД 
дефицитът следва да се определя с фенотипизиране, 
като концентрацията на урацил в плазмата се счита 
за по-надежден показател от отношението дихидроу-
рацил/урацил. Допълнително средство за максимално 
полезно и безрисково прилагане на флуоропиримиди-
ните в клиничната практика е ФКЛМ. Измерването на 
концентрациите на 5-ФУ, особено при интравенозна 
апликация, осигурява трикратно удължаване на пока-
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зателите обща преживяемост (OS) и болест без про-
гресия (PFS), и избягване на трета и четвърта степен 
на токсичност. Определянето на 5-ФУ е практически 
задължително при доказан ДПД дефицит и се използ-
ва за изчисляване на AUC. При венозно приложение с 
постоянна скорост (перфузор) е достатъчно да се взе-
ме кръв само веднъж преди края на инфузията и AUC 
се изчислява като произведение на определената кон-
центрация и времето на вливането. При използване на 
еластични помпи този опростен подход е неприложим 
поради варираща скорост на инфузията, влияние на 
телесната температура и други фактори. 

Интерпретация на резултатите. Изисква се ком-
плексен анализ на клиничния отговор, ДПД дефицита 
и фармакокинетичните особености при всеки болен. 
Прилагат се подходи за индивидуализация на дозата, 
базирани на резултатите от генотипизирането, фе-
нотипизирането и ФКЛМ -  изчислената AUC. При 
генотипизирането, в зависимост от доказаните пато-
логични варианти, се изчислява скала на ензимната 
активност в 3 или 4-5 степени: 0 – изцяло липсваща 
активност,  0.5 понижена активност, 1.0 – нормална 
функция на ензима. Четири-пет степенната скала е съ-
ответно: 0 – изцяло липсваща активност,  0.5 силно по-
нижена активност, 1.0 – 1.5 понижена активност и 2.0 
- нормална функция. В съответствие с избраната скала 
първата доза се изчислява с 50% или 75% редукция при 
съответно понижена активност, като активност 0 или 
0.5 е индикация за избягване на 5-ФУ и другите флу-
оропиримидинови пролекарства, и търсене на алтер-
натива. Стандартната доза се прилага само при нор-
мална активност. При фенотипизиране първата доза 
се изчислява в зависимост от концентрацията на ен-
догенния урацил: при стойности ≥150 μg/L се доказва 
пълна липса на ензимна активност, обуславяща риска 
от животозаплашваща или фатална токсичност, при 
стойности <16 μg/L  ензимът е с нормална функция, 
а интервалът между 16 и 150 μg/L означава частичен 
ДПД дефицит. В зависимост от това, първата доза се 
прилага в пълен размер при нормална функция, реду-
цира се с 50% или 75% при частичен дефицит, а устано-
веният тотален дефицит е индикация за неприлагане. 
Както вече се подчерта, генотипизирането не обхваща 
всички алелни дефекти, използва условно изчислени 
скали на ензимна активност и е с ниска чувствител-
ност и специфичност. Фенотипизирането, основано 
на измерването на плазмения урацил, директно по-
казва ензимната активност и осигурява определянето 
на ДПД дефицита с чувствителност над 70% и специ-
фичност над 90%. Затова се предпочита в клиничната 
практика като директен и по-надежден подход за ин-
дивидуализиране на терапията. Фармакокинетичният 
мониторинг е класическо средство за персонализира-
но изчисление на дозовия режим предвид количест-
вената връзка бионаличност – ефект – токсичност и 
изчислената AUC в диапазона 20-30 mg*h/L е тера-
певтичен прицел, осигуряващ оптимален баланс пол-
за-риск. Предложени са таблици за дозова корекция, 
базирани на получената AUC при всеки болен.  

Странични действия и токсич ност. 5-ФУе цитотокси-
чен не само за раковите, но и за всички бързо-делящи 
се клетки в организма. Въведен системно, той преми-
нава вътреклетъчно благодарение на активността на 
транспортни мембранни белтъци, които са по-актив-
ни при по-бързо делящите се клетки. Инфлуксът в ра-
ковите клетки е 3-8 пъти по-интензивен в сравнение 
с нормалните и на това се основава възможното уни-
щожение на тумора и запазване на здравите тъкани от 
увреда – отново - „разходка по ръба на бръснача“. Ха-
рактерно е известното забавяне на токсичните прояви 
поради лаг-фазата между прилагането и настъпването 
на ефекта върху клетъчното делене. Счита се, че при 
1/3 от болните са развива тежка токсичност от тре-
та-четвърта степен, която при 3% от случаите завърш-
ва фатално. При комбинираните химиотерапевтични 
режими не винаги е лесно да се определи на койот ком-
понентите се дължи увредата. Особено чувствителни 
на токсичното действие на 5-ФУ са костномозъчните 
хемопоетични клетки и епитела на гастроинтестинал-
ния тракт. Основната хематологична токсичност се ма-
нифестира с неутропения и сепсис, но се наблюдават и 
обща левкопения, тромбоцитопения и лимфопения. 
Гастроинтестиналната токсичност се манифестира с 
профузни диарии, мукозит и улцерации, които могат 
да завършат с шок и смърт. При химиотерапия с 5-ФУ 
в 1-18% от болните се наблюдава и кардиотоксичност 
с недостатъчно изяснен механизъм– предполага се 
вазоконстрикция и увреда на кардиомиоцитите по 
механизма на оксидативния стрес. Смъртността при 
кардиотоксичност може да достигне до 13% от засег-
натите. Много по-рядко се регистрира и невротоксич-
ност във форма на енцефалопатия, амонячна наркоза, 
гърчове, психомоторна ретардация и синдром на Reye. 
Още веднъж следва да се подчертае, че ДПД дефици-
тът има ключова роля за токсичността и смътността 
– при понижена и липсваща ензимна активност, по-го-
ляма част или цялото бионалично лекарство тръгва по 
анаболен път и тежко блокира ДНК синтеза не само на 
раковите, но и на нормалните клетки с всички послед-
ствия от това.

Фармакодинамичен мониторинг в онкологията

Изследване на ензими н техни продукти. Индиви-
дуализирането на терапията с 6-меркаптопурин (МП) 
и 6-тиогуанин (ТГ) чрез контрол на ак тивността на 
тиопуринметилтрансферазата (ТПМТ) и натрупва-
нето на тиогуанинови нуклеотиди (ТГН) е първи ят 
фармакодинамичен модел на ТЛМ в детската онко-
хематология с доказа но клинично значение. МП и ТГ 
са ключови препарати за индуциране и особено - за 
поддържане на ремисията при острите лимфобласт-
ни левкемии. Цитотоксичната активност на МП, ТГ и 
азатиоприна (използван пре димно като имуносупре-
сор) определя антитуморната ефективност и токсич-
ността към нормалните бързо делящи се клетки. Тя се 
обуславя от натрупва нето на лекарствените продукти 
- ТГН, които спират синтеза на ДНК и клетъчната про-
лиферация. Количест вото на вътреклетъчните ТГН 
зависи от активността на няколко ензима, сред които 
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ключово място заема ТПМТ. ТПМТ е цитоплазмен 
ензим, който катализира S-метилирането на МП, ТГ и 
азатиоприна и отклонява трите ле карства от верига-
та на ТГН синтеза. Следователно високата активност 
на ТПМТ обуславя ниска цитотоксичност и субопти-
мална антинеопластична ефективност, а ниската или 
липсваща активност - тежка, понякога фатално за-
вършваща костномозъчна депресия.

Ензимът е убиквитерен и се контроли ра кодоминантно 
от един ген с два алела - един за ниска и един за висока 
активност. Фенотипното популационно разпределе-
ние е тримодално: чес тотата на хомозиготната ниска 
(прак тически липсваща) активност е 1:300; честотата 
на хетерозиготите със сил но намалена активност е 11 
%; хомо- зиготните индивиди с висока актив ност са 
останалите 89 %. Клиничната лаборатория разполага 
с надеждни и относително достъпни методи за опре-
деляне на ТГН и ТПМТ в еритроцити. Червените кръв-
ни клетки са много удобен материал за изследване по 
три причини: лесно достъпни са; не показ ват различия 
в активността на ТПМТ спрямо останалите клетки, в 
това чис ло и парабластите; акумулират и трай но задър-
жат ТГН, защото не синтези рат нуклеинови киселини. 
ТПМТ се изследва преди започване на терапия с МП и 
ТГ, за да се идентифицират ри сковите пациенти - тези 
с липсваща ак тивност са показани за търсене на алтер-
натива. При липса на такава се прилагат много ниски 
дози, ранен и интензивен контрол на миелотоксич-
ността. Подобен е подходът и при хетерозиготните но-
сители с намалена активност. Пациентите с много ви-
сока ензимна активност са рискови за субоптимална 
терапия и релапс на болестта. Изследването на ТПМТ 
се прави и за контрол в хода на лечението: персисти-
ращата висока ТПМТ активност в съчетание с ниска 
концентрация на ТГН е показание за преход от МП 
към ТГ. Определянето на вътрееритроцитната кон-
центрация на ТГН е перспективен фармакодина мичен 
критерий за контрол на терапи ята по отношение на 
ефективността и токсичността. При някои деца се ус-
тановява бързо и неспирно натрупване на ТГН, без 
достигане на равновес но състояние преди настъпва-
не на теж ка неутропения. Следователно в тези случаи 
фаталната миелотоксичност може да се предскаже и 
предотврати. При други деца равновесно състояние се 
достига много късно - едва след 28- ия ден от начало-
то на лечението. Най- голямо клинично значение има 
поддър жането на адекватни ТГН концентра ции като 
подход за удължаване на ре- мисията и увеличаване на 
относител ния дял на децата в светъл период - без ре-
лапс на болестта. Показано е, че ако се поддържа ТГН 
концентрация над медианната стойност от 284 pmol/ 
8х108Erys, петгодишната преживяемост без релапс се 
увеличава от 63% на 84 %.

Аналогично на представения по- горе модел се при-
лага фармакодинамичен контрол на ле чението с 5-ФУ 
чрез из следване на активността на метаболизиращия 
го ензим дихидропиримидин дехидрогеназа (виж под-
робности в предишния раздел).

В туморните клетки МТ се метаболизира от фолилпо-

лиглутамат синтетаза до полиглутамилиран МТ. Оп-
ределянето на концентрациите на МТ- полиглутамата 
се оказва перспекти вен биохимичен маркер за фарма-
кодинамична оценка на лечението. Колкото по-висока 
е концентрацията на метаболитния продукт и колкото 
е по-дълга полиглутамиловата верига, тол кова по-из-
разен е антитуморният ефект. МТ-полиглутаматът 
потиска de novo пуриновия биосинтез и така усилва 
действието на изходното ле карство. Този допълните-
лен цитостатичен механизъм е важен и поради това, 
че чрез него МТ усилва и ефек та на МП, с който често 
се прилага комбинирано.

Имунохимични и ДНК/РНК методи. Острите лим-
фобластни левкемии (ОЛЛ) в детска та възраст са 
модел на дисеминиран рак, при който се прилагат и 
други фармакодинамични критерии за монито ринг 
на клиничния отговор и оптими зиране на химиотера-
пията. Продължи телността на светлия период (EFS) е 
основен показа тел за успеха на лечението. Морфоло-
гичното изследване на костния мозък е класически 
метод за оценка на ефек та от индукционната тера-
пия, прогно зиране на риска за релапс на болестта и 
продължителността на ремисията. Затова са въве-
дени ранни динамични критерии за подобряване на 
възмож ностите на морфологичното изследване. Дока-
зано е, че остатъчният левкемичен товар на 7-ия ден от 
индукционната терапия е с висока прогностич на стой-
ност за продължителността на светлия период (EFS) 
при пациенти с пълна клинична ремисия, постигната 
за 4 седмици. При болни, които имат над 5 % левке-
мични бласти на 7-ия ден от индукционната терапия, 
рискът за релапс на болестта е три пъти по-ви сок в 
сравнение с болни, чиито левке мични бласти на 7-ия 
ден са под 5 %. Следователно степента и бързината на 
редукция на костномозъчните парабласти са фармако-
динамични ориентири с прогностично значение. Ос-
новният недостатък на този метод е ниската му чувст-
вителност - с него левкемичните бласти са надеждно 
установими само ако са повече от 1 % от изследваната 
клетъчна популация. При болни с пълна клинична 
ремисия и морфоло гично неоткриваеми левкемични 
бласти количеството на раковите клетки в организма 
може да остане достатъч но високо - около един мили-
ард - за да обуслови непълния успех от лече нието. Тази 
клинично недоловима бо лест, наречена минимална 
остатъчна болест (minimal residual disease, MRD), е 
основното предизвикателст во на съвременната онко-
химиотерапия. Целта е лечението да продължи, дока-
то се изкорени и минималната ос татъчна болест или 
докато броят на ра ковите клетки се намали до такава 
сте пен, че те да се отстраняват от собст вените имун-
ни механизми на болните. Съвременната клинична 
лаборатория разполага с надеждни имунохимични и 
молекулярно-биологични методи за детекция и кон-
трол на минималната ос татъчна болест. Имунохимич-
ните ме тоди се основават на проточно цитометрично 
имунофенотипизиране на лев кемия-асоциирания фе-
нотип (leuke mia-associated immunophenotype, LAIP), 
характерен за ОЛЛ. Той се изя вява с асинхронна 
експресия на повърхностноклетъчни (cluster of diff e-
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rentiation, CD) антигени в три направ ления: едновре-
менна експресия на ран ни и късни маркери в една 
клетка, ко-експресия на миелоидни маркери в лимфо-
идни бласти и на лимфоидни маркери в миелобласти и 
едновремен на експресия на Т- и В-клетъчни мар кери в 
един и същ лимфобласт. Чувст вителността на метода 
е една левкемична клетка на 10 000 нормални клет ки 
в костномозъчен аспират, тоест - 100 пъти по-висока 
от морфологично то диференциране. Специфичността 
на метода за предсказване на релапс е средно около 75 
% и достига 91 % за Т-клетъчни ОЛЛ, срещу 73 % за 
В- клетъчни ОЛЛ. Още по-големи са възможностите 
на молекулярно-био логичните методи. Те се основават 
на наличието и доказването на абератна иРНК, която 
е продукт на транслокации в ранните левкемогенни 
събития на болестния процес. При използване на по-
лимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза 
за определяне на абератна иРНК чувствителността за 
откриване на остатъчни левкемични клетки се пови-
шава до 1:100 000. Тази стратегия за контрол на ми-
нималната остатъчна болест засега е приложима при 
около 50 % от болните.

Прилагането на имунологичните и молекулярно-био-
логичните методи в клиничната практика създава нови 
възможности и перспективи за ефек тивен фармакоди-
намичен контрол на лечението. Повече подробности 
за клиничен, цитологичен и молекулен отговор при 
онкохимиотерапия на системните кръвни дискразии 
виж глава … Допълнително предизвика телство пред-
ставляват солидните ту мори, при които споменатите 
методи засега не са така лесно приложими.

Терапевтични подходи при фармакорезиcmентни 
тумори

Лекарствената резистентност е ос новен проблем 
на антинеопластичната химиотерапия. Ключова 
роля в мно жествената лекарствена резистентност 
(multidrugresistance, MDR) играят транспортните бел-
тъци, най-добре проучен от които е  Р-гликопроте-
инът (Р - permeability). Той е мембранен белтък, който 
се кодира от MDR1 гена. Генът може да пренася рез-
истентността чрез трансфекция. Р-гликопротеинът 
се среща в няколко нор мални тъкани със съответна 
физиоло гична роля. В ендотелните клетки на мозъч-
ните капиляри спира преноса на токсични вещества 
и лекарства и така действа като компонент на кръв-
но- мозъчната бариера. Осигурява екскретирането на 
ксенобиотици от черния дроб, бъбреците, стомаш-
но-чревния път, плацентата и участва в транспор-
та на стероидни хормони в надбъбречната жлеза. 
Счита се, че Р-гликопро- теинът действа в синхрон с 
фамилия та Р450 и други лекарства-метаболизиращи 
ензими и представлява интег рална част от защитните 
детоксикационни механизми на организма. Рако вите 
клетки експлоатират функционал ните способности 
на Р-гликопротеина, за да се „предпазят” от много ан-
тинеопластични лекарства. При експресия в туморни-
те клетки този мембранен белтък „изпомпва“ редица 
лекарства, като антрациклини, vinca алкалоиди, ето-
позид, таксол и др., и по този начин обу славя лекар-

ствената резистентност. Множествената лекарствена 
резис тентност на раковите клетки може да се диаг-
ностицира по три начина: с мо лекулярно-биологични 
методи - из следва се експресията на MDR1 гена с по-
мощта на полимеразна верижна реакция на ДНК, по-
лучена чрез обрат на транскрипция на MDR1 иРНК; с 
имунохимични методи - проточноцитометрично или 
имунохистохимично изследване на Р-гликопротеин; с 
функ ционални методи - изследва се из помпването на 
бои, които се разпозна ват специфично от Р-гликопро-
теина (напр. родамин 123). Клиничното зна чение на 
MDR статуса се обсъжда в две направления. Първо, 
той може да се използва като прогностичен крите рий 
за клиничния отговор на съответ на антинеопластична 
терапия преди започването й. Второ, проследяване то 
на развитието на множествена ле карствена резистент-
ност при първич но химиочувствителни тумори е клю-
чов фактор за въвеждането на терапев тични подходи, 
целящи нейното пре одоляване. Разработват се някол-
ко ле карства, наречени MDR модулатори, които вза-
имодействат директно с Р- гликопротеина и инхиби-
рат изпомпва щата му функция. Така те възстановя ват 
чувствителността към антинеопластичните лекарства 
и определянето на MDRстатуса може да се разглежда 
като фармакодинамичен критерий за ефекта от комби-
нирането на модула тори и цитостатици. Проучвания-
та на тези нови подходи са в относително ранна фаза, 
но вече дават обнадежда ващи резултати.

Литература:

1. Svinarov, D. Manual on Th erapeutic Drug Monitoring 
and Individualizing drug therapy, Znanie, Stara Zago-
ra, 1996, 137 .

2. Svinarov, D. Th erapeutic drug monitoring in oncolo-
gy. – In: Chernozemski, N. Shipkov T. (eds.) Oncology 
2001, CIELA, Sofi a 2000, 178-190.

3. Svinarov, D. Th erapeutic drug monitoring. – In: Krastev 
Z, T Shipkov (eds). Clinical laboratory and clinical 
medicine, Ivan Sapundjiev Ltd, 2006, 58-80.

4. Th erapeutic drug management and drug analysis in 
biologic matrices. In:: Gachev E (ed.). Clinical Pharma-
cology and therapeutics., ARCO, Sofi a, 2018, 64-77.

5. Th erapeutic drug management. In: Gachev E (ed.). 
Principles of Clinical Pharmacology., ARCO, Sofi a, 
2018, 47-57.

6. Indjova D, D Svinarov. Pharmacodynamic drug mon-
itoring: development and applications for 6-mercapto-
purine, 6-thioguanine and azathioprine. Savr. Med., 
2002, 53, 4, 19-25.

7. Indjova, D, S. Atanasova,  M.  Shipkova , V. W. Arm-
strong ,   M. Oellerich , D. Svinarov . Phenotypic and 
Genotypic Analysis of Th iopurine S-Methyltransferase 
Polymorphism in the Bulgarian Population. Th er. Drug 
Monit. 2003, 25(5): 631-636.

8. Indjova  D.,  M. Shipkova ,  S. Atanasova , P- D. Nied-
mann ,  V. W. Armstrong .  D. Svinarov , M. Oellerich . 



439

Determination of Th iopurine Methyltransferase Pheno-
type in Isolated Human Erythrocytes Using a New Sim-
ple Nonradioactive HPLC Method Th er   Drug Monit. 
2003, 25(5): 637-644.

9. Shipkova M, Svinarov D. LC-MS/MS as a tool for TDM 
services: where are we? Clin Biochem. 2016, 49: 1009-
1023.

10. Bachvarov, K., Avramova, B., Konstantinov, D., Svin-
arov, D., Savov, A., Andonova, S. Signifi cance of thiop-
urine methyltransferase monitoring when dosing thio-
purine antimetabolites /consensus article/ . Pediatriya, 
2018, 58 (1), 25-27.

11. Bachvarov, K., Svinarov, D., Savov, A., Andonova, S., 
Avramova, B., Bobev, D., Yordanova, M., Muchinova, 
A., Yurukova, N., Dimitrov, Stoyanova, D., Vlahovka, I., 
Banchev, At., Konstantinov, D. Signifi cance of the thiop-
urine methyltransferase enzyme when dosing thiopurine 
antimetabolites.  Pediatriya, 2018, 58 (1), 22-24.

12. Hammett-Stabler CA, Dasgupta A (Eds). Th erapeutic 
Drug Monitoring data. A cocise guide. AACC Press, 
2007, 241 .

13. Clarke W. Th erapeutic drug monitoring.- IN: Clarke 
W( ed). Contemporary practice in clinical Chemistry. 
AACC Press, 2016, 683-694.

14. Milone MC, Shaw LM. Th erapeutic drugs and their 
management. – In: Rifai N, Horvat AR, Wittwer 
CT(eds). Tietz textbook of clinical chemistry and mo-
lecular diagnostics. 6-th ed. Elsevier, 2018, 800-831.

15. Diasio RB, Beavers TL and Carpenter JT. Familial defi -
ciency of dihydropyrimidine dehydrogenase. Biochemi-
cal basis for familial pyrimidinemia and severe 5-fl uo-
rouracil induced toxicity. J Clin Invest. 1988, 81: 47-51.

16. Milano G and Etienne MC. Potential importance of di-
hydropyrimidine dehydrogenase in cancer chemother-
apy. Pharmacogenetics 1994; 4: 301-306.

17. Diagnostic analysis, clinical importance and molecular 
basis of dihydropyrimidine dehydrogenase defi ciency. 
Gonzalez FJ, Fernandez-Salguero P. Trends Pharmacol 
Sci. 1995,16(10):325-7.

18. Launay M, Ciccolini J, Rodallec A, Fournel C, Dufaud 
F, Salas S, Lacarelle B. Upfront DPD Defi ciency Detec-
tion to Secure 5-FU Administration: Part 1 – Where Do 
We Stand?. Clin. Cancer Drugs, 2017;4.

19. Tsibiribi P et al., “Cardiotoxicity of 5-fl uorouracil in 
1350 patients with no prior history of heart disease,” 
Bull. Cancer (Paris), 2006, 93, 3, E27-30.

20. Polk A, M. Vaage-Nilsen, K. Vistisen, and D. L. Nielsen, 
“Cardiotoxicity in cancer patients treated with 5-fl uo-
rouracil or capecitabine: a systematic review of inci-
dence, manifestations and predisposing factors,” Cancer 
Treat. Rev., 2013, 39, 8, 974–984. 

21. Lunenburg CA, Henricks LM, Guchelaar HJ et al. Pro-

spective DPYD genotyping to reduce the risk of fl uoro-
pyrimidine-induced severe toxicity:ready for prime 
time. Eur J Cancer, 2016; 54: 40–48. 

22. Henricks LM, Lunenburg CA, Meulendijks D et al. 
Translating DPYD genotype into DPD phenotype: us-
ing the DPYD gene activity score. Pharmacogenomics. 
2015, 16(11): 1277–1286.

23. Amstutz U, Henricks LM, Off er SM, Barbarino J, Schel-
lens JHM, Swen JJ, Klein TE, McLeod HL, Caudle KE, 
Diasio RB, Schwab M. Clinical Pharmacogenetics Im-
plementation Consortium (CPIC) Guideline for Dihy-
dropyrimidine Dehydrogenase Genotype and Fluoro-
pyrimidine Dosing: 2017 Update. Clin Pharmacol Th er. 
2018,103(2):210-216. Epub 2017 Nov 20.

24.  Loriot MA, Ciccolini J, Th omas F, Barin-Le-Guellec C, 
Royer B, Milano G, Picard N, Becquemont L, Verstuyft  
C, Narjoz C, Schmitt A, Bobin-Dubigeon C, Harle A, 
Paci A, Poinsignon V, Quaranta S, Evrard A, Hen-
nart B, Broly F, Fonrose X, Lafay-Chebassier C, Wozny 
AS, Masskouri F, Boyer JC, Etienne-Grimaldi MC. 
[Dihydropyrimidine déhydrogenase (DPD) defi cien-
cy screening and securing of fl uoropyrimidine-based 
chemotherapies: Update and recommendations of the 
French GPCO-Unicancer and RNPGx networks]. Bull 
Cancer. 2018 ,105(4):397-407. Epub 2018 Feb 24. Re-
view. French.



440



441

23. КЛИНИЧНИ 
ИЗПИТВАНИЯ В 
МЕДИЦИНСКАТА 
ОНКОЛОГИЯ
Д. МАНОВ, Д. ДАМЯНОВ

Важна роля в развитието на съвременната медицинска 
практика заема научно-изследователската дейност, не-
разделна част от която са различните видове наблюда-
телни и експериментални изследвания. С най-голямо 
значение за клиничната практика са клиничните про-
учвания, имащи за цел да оценят стойността на ме-
дицински или поведенчески интервенции, като нови 
лекарства, ваксини, хранителни добавки, медицински 
изобретения и други.   Те дават информация за безо-
пасността и ефикасността на изследваната интервен-
ция, като съотношението риск към полза е в основата 
на одобрението или отхвърлянето им от отговорните 
регулаторни органи и медицинската общност. 

Тласък в развитието на съвременните клинични про-
учвания даде създаването на Международния съвет 
за хармонизация на техническите изисквания за ре-
гистрация на фармацевтични продукти за човешка 
употреба (International Council for Harmonisation of 
Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human 
Use – ICH) през 1990 година. ICH е инициатива, обе-
диняваща регулаторни органи от целия свят и пред-
ставители на фармацевтичната индустрия, чиято цел 
е хармонизирането на провеждането на клинични из-
питвания чрез разработването на технически правила 
и изисквания за регистрирането на фармацевтични 
продукти. Хармонизацията води до по-рационалното 
използване на човешките, животинските и други ре-
сурси, избягването на дублиращи се клинични изпит-
вания, както и гарантиране на общовалидността на 

получените резултати. Резултат от работата на ICH са 
правилата за Добра клинична практика (Good Clinical 
Practice – GCP), които налагат стриктни изисквания, 
касаещи различни етични и организационни аспекти 
при провеждането на клинични проучвания. В Ев-
ропейския съюз прилагането на правилата за добра 
клинична практика при провеждането на клинични 
проучвания е заложено в официална директива – Ди-
ректива 2001/20/ЕО.

Провеждането на клинични проучвания е стриктно 
регулирано от закона с цел опазване на правата на 
пациентите и гарантирането на тяхната безопасност, 
като основните правни и етични изисквания в Бълга-
рия са записани в Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина и Наредба 31 от 12 август 2007 г. 
за определяне на правилата за добра клинична прак-
тика, издадена от Министерство на здравеопазването. 
Дефиницията на клинично изпитване, заложена в за-
кона е както следва:

„Клинично изпитване на лекарствен продукт е вся-
ко проучване при човека, предназначено да се откри-
ят или потвърдят клиничните, фармакологичните 
и/или други фармакодинамични ефекти на един или 
повече изпитвани лекарствени продукти, и/или да се 
определят нежеланите реакции към един или повече 
изпитвани лекарствени продукти, и/или да се изслед-
ва абсорбцията, разпределението, метаболизма и ек-
скрецията на един или повече изпитвани лекарствени 
продукти с цел да се установи тяхната безопасност 
и/или ефикасност.

Определенията клинично изпитване и клинично про-
учване са синоними.“

В контекста на медицинската онкология обект на кли-
ничните проучвания най-често са нови лекарства или 
вече одобрени такива, изследвани при различна паци-
ентска популация или прилагани по различен от вече 
одобрения начин.  

Самият процес на разработване на нови лекарства е 
сложен, продължителен и скъп, като най-общо може 
да се раздели на предклиничен и клиничен етап. Ос-
новна цел на предклиничния етап е да се определи 
безопасна доза за първо приложение при хора. През 
предклиничния етап се синтезират множество нови 
молекули и се селектират най-активните за следващия 
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клиничен етап на базата на изпитвания in vitro и/или 
in vivo върху животни.  Предклиничните проучвания 
трябва да спазват принципите на добра лабораторна 
практика (Good Laboratory Practice - GLP), както и 
препоръките на ICH. Принципите на GLP, подобно на 
GCP, са регулирани в Европейския съюз с две дирек-
тиви – Директива 2004/10/ЕО и Директива 2004/9/ЕО. 

Клиничният етап от процеса на разработка на нови 
лекарства преминава през различните фази клинич-
ни проучвания (фаза I, II, III и IV).1 Провеждането им 
изисква внимателно планиране и започва със създа-
ването на официален документ, наречен протокол на 
клиничното проучване. В него детайлно се описват 
научната обосновка, целите, дизайна, методология-
та, статистически и организационни аспекти и други 
подробности около провеждането на изпитването. 
Съдържанието и формата на протоколите е стандар-
тизиран и следва препоръките на ICH. 

Клиничните проучвания се различават по редица осо-
бености. В зависимост от нуждите те могат да включ-
ват само едно терапевтично рамо, като в този случаи 
новото изследваната интервенция не се сравняват 
спрямо съществуващ стандарт. Това е характерно за 
клиничните проучвания от фаза I и за повечето такива 
от фаза II, като подобни проучвания се наричат едно-
рамови. Някои клинични проучвания от фаза II, как-
то и почти всички фаза III, включват повече от едно 
рамо, т.е. поне едно или повече експериментални ра-
мена с тестваната интервенция и друго рамо, получа-
ващо стандарта на лечение, наричано контролно рамо. 

 За да се гарантира достоверността на получените ре-
зултати и да се ограничи влиянието на външните фак-
тори се използват различни методи. Рандомизацията е 
метод, при който включените пациенти се разпределят 
на случаен принцип в различните терапевтични раме-
на, най-често от компютърна система. Рандомизация-
та гарантира избягване на различни външни фактори, 
които биха могли да повлияят разпределението на па-
циентите по групи, както и гарантира равномерното 
разпределение както на известните, така и на неиз-
вестните прогностични фактори в отделните групи. 
Съществуват различни методи за рандомизация, като 
най-чест е стратифицираният метод. Той се използ-
ва когато е необходимо пациентите да са равномерно 
разпределени по определени характеристики като пол, 
възраст, ECOG Performance Status, хистологичен по-
двид на тумора, предходни терапии и т.н., особено ко-
гато включеният брой пациенти е малък. Когато броят 
на пациентите е много голям, например няколко хиля-
ди, дисбаланс по отношение на тези фактори е малко 
вероятно да се случи и стратифицирано рандомизира-
не на практика не се налага. 

Допълнителен метод за ограничаване на влиянията 
на различни външни фактори е заслепяването. Това 
е метод, който цели да се ограничи субективизма при 
оценка на получените резултати. Заслепяването може 
да има различни форми. Единично сляп метод се на-
рича когато пациентът не е информиран относно тера-

певтичното рамо, в което е разпределен, а лекарят има 
тази информация. Този метод има редица недостатъци 
и се използва относително рядко. При двойно слепия 
метод нито пациентът, нито лекарят изследовател имат 
информация относно терапевтичното рамо, към което 
е разпределен пациентът. Това гарантира обективност 
и невъзможност за повлияване на резултатите. Тройно 
слепият метод е друг вид, целящ постигане на възмож-
но най-голяма обективност, като при него е заслепена 
и друга трета страна, напр. мониториращият комитет.

Друга особеност, по която могат да се различават кли-
ничните проучвания, е броят на центровете, в които 
се провеждат. Така например когато едно изпитва-
не се провежда в няколко различни изследователски 
центрове, то се нарича многоцентрово, а когато се 
провежда само в един изследователски център – едно-
центрово. Многоцентровите изпитвания са значител-
но по-сложни за провеждане и изискват по-сериозен 
финансов и логистичен ресурс. От друга страна те 
дават възможност за включване на значително по-го-
лям брой пациенти от различни локации, с различна 
етническа принадлежност и различни културни осо-
бености, отговарящи много по-точно на пациентите, 
които ще се лекуват в последствие в клиничната прак-
тика. Освен това те дават възможност за сравняване 
на резултатите между различните центрове, както и за 
по-бързото получаване на резултати в някои случаи.

Фаза I

Клиничните проучвания от фаза I са първото прило-
жение на изпитвания медикамент или интервенция 
при човек.1 Основната цел е определянето на подходя-
щата доза и начин на приложение на изпитвания ме-
дикамент за последващи клинични изпитвания, както 
и събиране на информация за безопасността, профила 
на токсичност и фармакологични параметри като фар-
макокинетика и фармакодинамика. Често използвани 
крайни цели на клинични проучвания от фаза I са ус-
тановяване на максималната толерирана доза (МТД) 
и оценяването на дозо-лимитиращите токсичности 
(ДЛТ), които са особено валидни при изследване на 
цитотоксични агенти. При изпитвания на някои „при-
целни“ лекарства и имунотерапевтици с относител-
но ниска остра токсичност максималната толерира-
на доза може да не се достигне, като в такива случаи 
други крайни цели са по-подходящи за определяне на 
подходящата доза за последващи изпитвания. Такава 
е например дозата, при която се постига максимално 
модулиране на съответната молекулярна цел, нарича-
на още оптимална биологична доза.2

За разлика от други области на медицината, където 
клинични проучвания от фаза I се провеждат сред 
здрави доброволци, то в онкологията те се провеждат 
върху пациенти, които са с напреднало заболяване и за 
които вече липсват утвърдени терапевтични възмож-
ности. При изследването на молекулярно таргетирани 
лекарства често допълнителен включващ критерий 
може да бъде наличието на определена мутация или 
експресията на съответен протеин, въпреки че това е 
по-характерно за последващата фаза II, където се оце-



443

нява ефикасността на лекарството. В клинични изпит-
вания от фаза I се включват относително малък брой 
пациенти от порядъка на няколко десетки. 

Съществуват множество различни дизайни на фаза I 
проучванията.3 Традиционният дизайн, често наричан 
„3+3“, започва с ниска доза, която не се очаква да доведе 
до сериозна токсичност. Тази доза обикновено се рав-
нява на 1/10 от LD10 за най-чувствителния животин-
ски вид, при който е тестван медикамента. Определе-
ната начална доза се прилага на трима пациенти, които 
се наблюдават за токсичност. Ако нито един от тях не 
изпита дозо-лимитираща токсичност се пристъпва 
към включването на нова кохорта от трима пациенти, 
на които ще бъде приложена по-висока доза. Повиша-
ването на дозата на всяка следваща група обикновено 
става по предварително определени стъпки, като често 

втората доза е два пъти по-голяма от първата, третата 
е 67% по-голяма от втората, четвъртата е 50% по-голя-
ма от третата, петата е 40% по-голяма от четвъртата и 
всяка следваща е с 33% по-голяма от предходната. При 
наблюдаване на дозо-лимитираща токсичност при 
един от трима пациенти се включват нови трима, на 
които се прилага същата доза. В случай, че не се наблю-
дават дозо-лимитиращи токсичности в новата кохорта 
пациенти, повишаването на дозата продължава. Ако 
такива обаче се наблюдават, повишаването на дозата 
се прекратява. Повишаването на дозата се прекратява 
и в случай на дозо-лимитираща токсичност, проявена 
при над 33% от пациентите от дадена кохорта. Така се 
достига препоръчителната доза за фаза II изпитвания, 
като това е най-високата доза, при която честотата на 
дозо-лимитираща токсичност е под 33%. Именно това 
се нарича максимална толерирана доза (МТД). 

Именно това се нарича максимална толерирана доза (МТД).

Фиг. 1 Традиционен дизайн „3+3“ на клинично проучване фаза I

При провеждането на клинично проучване от фаза I 
по този дизайн броят на включените пациенти не се 
определя предварително, а пациенти се включват по 
3-ма докато не се достигне максималната толерирана 
доза. Така провежданите изпитвания не са базирани 
на някаква конкретна научна обосновка, а по-скоро 
на дългогодишен опит, които е доказал относителната 
безопасност на този метод.  

Недостатъците на този дизайн са много, като най-чес-
то се изтъкват:

Често прекалено много пациенти са подложени на 
субтерапевтични дози от изпитваното лекарство.

Изпитванията могат да отнемат много време.

Не дават достатъчно информация за междупациент-
ски различия, както и за кумулативна токсичност.

За решаването на тези недостатъци редица автори 
предлагат иновативни дизайни, като например ди-
зайна с ускорено титриране на дозата. Характерното 
за него е, че се позволява ескалиране на дозата при 
един и същи пациент до достигане на предварително 
определени дозо-лимитиращи токсичности или до по-
явата на токсичност от определена степен при поне 2 
пациенти, след което се преминава към традиционния 
дизайн с включване на кохорта от няколко пациенти. 
По този начин значително по-бързо се преминава през 
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първоначално ниските субтерапевтични дози и мно-
го по-малко хора за изложени на тях. Оценяването на 
този вид дизайн с ускорено титриране на дозата показ-
ва, че той може да доведе до значително намаляване 
на необходимото време за провеждане на проучване-
то, както и да намали необходимия брой пациенти и 
тези, които са подложени на субтерапевтични дози от 
изпитвания медикамент. 4

Друг иновативен дизайн е адаптивният метод на 
непрекъснатата преоценка (continual reassessment 
method - CRM), при който дозата, която предстои да 
се приложи на следващия пациент се определя чрез 
използването на данните за токсичност от всички пре-
дходни пациенти, обработени с математически модел, 
предсказващ вероятността за наблюдаване на дозо-ли-
митираща токсичност.5 

Фаза II

Основната цел на клиничните проучвания от фаза II е 
да изследват ефикасността на изследваната интервен-
ция, като същевременно продължават събирането на 
информация за безопасността и. Освен че се провеж-
дат при значително по-голяма пациентска популация 
(от порядъка на стотици пациенти), клиничните про-
учвания от фаза II традиционно изследват активност-
та на медикамента при пациенти с точно определено 
заболяване, за разлика от фаза I, при които обикно-
вено се включват пациенти с разнообразни туморни 
локализации. Изборът на локализацията, за която ще 
се изпитва лекарството, се базира на резултатите от 
предходната фаза. Нещо повече, с изместването на фо-
куса от цитостатични агенти към молекулярно тарге-
тирани лекарства и имунотерапевтици, все по-актуал-
на става нуждата от откриване на добри предиктивни 

биомаркери, които да помогнат в избора на пациенти, 
които биха извлекли най-голяма полза от изпитвания 
медикамент. Така тези проучвания не само се фокуси-
рат върху конкретен туморен вид, но и изискват на-
личието на определена генетична мутация или експре-
сия на определени протеини като включващ критерии. 

Клиничните проучвания от фаза II често се провеждат 
като незаслепени и с едно рамо като причината за това 
обикновено е съкращаване на времето, необходимо за 
провеждането, както и намаляване на необходимия 
брой пациенти и разходите, които са свързани с про-
веждането на заслепено, рандомизирано проучване. 
Въпреки това с увеличаване на наличните терапев-
тични възможности, не рядко се провеждат и рандо-
мизирани, двойно-слепи фаза II проучвания, при кои-
то проучвания медикамент се сравнява с одобрения 
стандарт за лечение.6

Отново съществуват различни дизайни при планира-
нето на клинични проучвания от фаза II, като всеки 
от тях си има определени предимства и недостатъци.7 

Най-често използваният дизайн е този на Simon, кой-
то включва два етапа. Той е характерен за изпитвания 
с едно рамо, като изпитването започва с първи етап. 
По време на него се включват x на брой пациенти, при 
което се наблюдава честотата на отговор към тера-
пията. Ако предварително определената граница от y 
отговора не се достигне, изпитването се прекратява. В 
случай, че поне y на брой пациенти отговорят на ле-
чението, изпитването продължава във втория си етап, 
където се включват допълнително z на брой пациенти. 
Отново се проследява отговор, като за да бъде поло-
жително клиничното проучване, то поне w на брой па-
циенти трябва да отговорят на терапията.

Фиг. 2 Двуетапен дизайн на Simon на клинично проучване от фаза II

Друг дизайн е този на Bryant и Day. Той е разшире-
ние на двуетапния дизайн на Simon, при който освен 
ефикасност се оценява и наблюдава и токсичността на 
медикамента. Следователно проучваният медикамент 
е обещаващ и изпитването е положително, ако освен 
ефикасност по-висока от тази на стандартната тера-
пия наблюдаваме и токсичност не по-висока от тази 
на стандартната терапия. 8

Най-често първична крайна цел за оценка на ефи-

касността на изпитвания медикамент при клинични 
проучвания от фаза II е честотата на обективния 
отговор (objective response rate – ORR). Възможно е 
използването и на преживяемост, свободна от прогре-
сия (progression free survival – PFS) като допълнителна 
крайна цел, особено ако проучването е рандомизира-
но, въпреки че PFS се използва най-вече при фаза III 
клинични проучвания и ще бъде разгледана по-под-
робно там. 
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За оценяване на туморния отговор и клиничната пол-
за бяха създадени критериите за оценка на отговора 
при солидни тумори – RECIST (Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumors).9 За целите на работа с RECIST 
е необходимо наличието на една или повече измери-
ми лезии, както и определянето на т. нар. таргетни 
лезии преди започване на лечение. Броят на таргетни-
те лезии, които ще бъдат проследявани следва да бъде 
най-много 5, като най-много 2 лезии могат да бъдат в 
един и същи засегнат орган. След като се определят 
таргетните лезии се измерва сумата на най-дългите им 
диаметри, на базата на която се проследява отговорът. 
Съществуват редица други правила за определянето и 
проследяването на таргетните лезии, на които няма да 
се спираме тук.

 Критериите за отговор съответно включват: пълен от-
говор (complete response – CR), когато всички таргет-
ни лезии изчезнат; частичен отговор (partial response – 
PR), когато таргетните лезии са все още измерими, но 
сумата на най-дългите им диаметри е намаляла с поне 
30% спрямо първоначално измерената или спрямо 
най-ниската стойност, която някога е била измерена; 
прогресиращо заболяване (progressive disease – PD), 
когато сумата на най-дългите диаметри на таргетните 
лезии нараства с 20% спрямо първоначално измере-
ната или спрямо най-ниската стойност, която някога 
е била измерена; стабилно заболяване (stable disease 
– SD), когато промяната в сумата на най-дългите ди-
аметри на таргетните лезии не покрива изискванията 
нито за частичен отговор, нито за прогресиращо за-
боляване. 

Честотата на обективния отговор (ORR) отразява 
броя на пациентите, които са достигнали до пълен 
или частичен отговор. Навлизането на имунотера-
певтиците създаде някои специфични проблеми като 
„псевдопрогресия“, което наложи създаването на мо-
дифицирани критерии, използвани при пациенти, 
които подлежат на имунотерапия – iRECIST. Спорна 
остава употребата на т.нар. честота на клинична полза 
(clinical benefi t rate – CBR), която обхваща освен паци-
ентите с пълен и частичен отговор, така и тези със ста-
билно заболяване. Понастоящем не е прието CBR да 
се използва като първична крайна точка на клинични 
проучвания от фаза II. 

Вторични крайни цели при клинични проучвания от 
фаза II обикновено са свързани с безопасността, като 
примери за такива са честотата на нежелани събития, 
честотата на модифициране на дозата, промени в раз-
лични лабораторни параметри и други. 

Фаза III

Клиничните проучвания от фаза III сравняват ефи-
касността на нов медикамент, лекарствен режим или 
друга интервенция с текущия стандарт на лечение.7 
Те имат за цел да разрешават клинични проблеми 
и да информират практикуващите лекари относно 
най-подходящото лечение за техните пациенти. По 
тази причина съвременният дизайн на клинично про-
учване от фаза III включва:

• избиране на подходящи крайни цели, които са по-
казателни за директна полза за пациента; 

• подходящи включващи и изключващи критерии; 

• рандомизиране на пациентите, за да се избегне вся-
какво съзнателно или несъзнателно повлияване на 
резултатите; 

• стратификация на пациентите, за да се осигури рав-
номерното разпределение на пациенти с различия в 
пол, възраст, ECOG Performance Status, предходни 
терапии и други в различните рамена; 

• подходяща бройка на включените пациенти, която 
да осигури необходимата статистическа мощност, 
за да бъде валидно проучването. 

Клиничните проучвания от фаза III обикновено се 
провеждат като двойно заслепени рандомизирани и 
многоцентрови. Различни стратификационни техни-
ки са използват с цел балансирано разпределяне на 
различни пациентски характеристики в различни-
те рамена, особено когато пациентската популация е 
по-малка. Най-често тези проучвания биват за доказ-
ване на превъзходство (superiority trials), чиято цел е 
да докажат, че изпитваното лекарство/режим/интер-
венция превъзхожда стандарта на лечение по отноше-
ние на крайните цели. Освен това клиничните проуч-
ванията могат да целят доказване на еквивалентност 
(equivalence trials), които целят да демонстрират, че из-
питваното лекарство/режим/интервенция не са нито 
по-лоши, нито по-добра от контролата. Третият вид 
са клинични проучванията за съпоставимост (non-
inferiority), които целят да демонстрират, че експери-
менталното рамо не е по-лошо от контролното. 

При избора на крайни цели на клиничното проучване 
е важно те да отразяват директни ползи от лечението 
за пациентите. Общоприето е, че ползите от лечението 
за пациентите с онкологични заболявания се изразя-
ват в това да живеят по-дълго или да живеят по-добре. 
Следователно най-подходящите крайни цели са обща-
та преживяемост (overall survival – OS) и качество-
то на живот (quality of life – QoL). Общата преживя-
емост отразява времето от започване на лечението до 
настъпване на смърт, като показателят включва както 
смъртта, директно свързана с онкологичното заболя-
ване, така и такава, която не е свързана пряко с него. 
Значително по-често използваната от двете е общата 
преживяемост. В случаи когато измерването на пол-
зите за пациентите чрез общата преживяемост или 
подобряването на качеството на живот е невъзмож-
но или непрактично (напр. поради дългият период от 
време, който би бил необходим) се използват т.нар. 
„сурогатни“ крайни цели. За разлика от OS и QoL, 
който са показателни за директна полза от лечението, 
сурогатните крайни цели би трябвало да предсказват 
подобрение в OS и QoL. Когато връзката между опре-
делена сурогатна крайна цел и OS или QoL е доказана, 
тя се нарича валидирана. За съжаление твърде малко 
са сурогатните крайни цели, който са валидирани.1c В 
същото време те все повече се използват от регулатор-
ните орани за одобрения на нови медикаменти. 
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Въпреки че OS е предпочитаната и най-показателна 
крайна цел, при някои заболявания като ранния рак на 
млечната жлеза преживяемостта е дълга, което затруд-
нява бързото и оценяване. Поради тази причина често 
в клинични проучвания, касаещи адювантна терапия 
при такива заболявания, се използват сурогатни край-
ни цели като преживяемост без болест (disease-free 
survival – DFS). DFS отразява времето от лечението 
до появата на рецидив. Сходна с DFS е и преживяе-
мост без прогресия (progression-free survival – PFS). 
PFS отразява времето от започване на лечението до 
измеримо влошаване на заболяването (прогресия на 
образните изследвания или смърт), като се използва 
при клинични проучвания, оценяващи лечението на 
напреднали заболявания. 

Тъй като DFS или PFS събития настъпват по-рано и 
по-често от OS събития, клинични проучвания с пър-
вична крайна цел DFS/PFS изискват по-кратко про-
следяване, както и по-малък брой пациенти. Някой 
изследователи изтъкват и друго тяхно предимство, а 
имено, че не се повлияват от последващото лечение, за 
разлика от OS. Техен недостатък е това, че само в ред-
ки случаи DFS и PFS са валидирани като отразяващи 
подобряване на OS или QoL. 

Фаза IV

Клиничните проучвания от фаза IV се наричат още 
постмаркетингови наблюдателни проучвания, тъй 
като се провеждат едва след като даден медикамент 
е одобрен и навлязъл на пазара. Тяхна основна цел 
е следенето на безопасността на медикамента и от-
криването на евентуални нежелани лекарствени ре-
акции, които може да не са възникнали по време на 
по-краткия период на изпитването му през предход-
ните фази. Освен това все по-често се провеждат и 
фаза IV клинични проучвания, целящи оценяване на 
ефикасността на медикамента в реална обстановка 
при значително по-голяма популация пациенти, не-
възможна за предходните фази. В определени случаи 
провеждането на такова проучване може да е про-
диктувано от изискване на регулаторните органи, а в 
други случаи по инициатива на спонсора с цел изслед-
ването на медикамента при определени групи пациен-
ти, които може да не са толкова широко представени 
в популацията на клинично проучване от фаза III. 

В реалната практика често се налага лечението на па-
циенти с увредено общо състояние, нарушена бъбреч-
на или чернодробна функция, бременни жени, паци-
енти приемащи множество други медикаменти, както 
и такива с множество съпътстващи заболявания. Въ-
преки че рандомизираните контролирани проучвания 
са от първостепенна важност за доказване на ефикас-
ността на медикамента, такива пациентски популации 
много често се изключват от тях, което прави екстра-
полирането на данните невъзможно. Освен това при 
провеждането на такъв тип клинични проучвания е 
налице възможност да станат ясни дългосрочни стра-
нични ефекти, които се проявяват години след прила-
гането на медикамента. 

Проучвания с иновативен дизайн

Все по-популярни в последните години стават кли-
ничните проучвания с иновативен дизайн, към кои-
то се причисляват проучвания тип „кошница“ (basket 
trials), проучвания тип „чадър“ (umbrella trials), кли-
нични проучвания с паралелни групи и други.11

Клиничните проучвания тип „кошница“ са с уникален 
хистологично-независим дизайн, при който основни-
ят включващ критерий е наличието на обща генетична 
мутация в туморите на пациентите. Този тип проуч-
вания се основават на хипотезата, че отговорът към 
тестваната прицелна терапия се определя от съответ-
ната генетична мутация и е до голяма степен незави-
сим от хистологичния вид. Предимства на този тип 
проучвания са възможността за тестване на ефикас-
ността на прицелни медикаменти при разнообразни 
хистологични видове, включително и много редки та-
кива, за които провеждането на проучване по някои от 
класическите дизайни би отнело изключително дълго 
време.12 Недостатък е фактът, че не винаги наличната 
генетична мутация е единствена и водеща при кон-
кретния хистологичен вид. Така например BRAF ин-
хибиторът vemurafenib води до честота на отговор 50-
60% при болни с BRAF+ меланом и само 5% при болни 
с BRAF+ колоректален карцином.13,14 Пример за такива 
клинични проучвания са SCOUT и NAVIGATE, които 
изследват larotrectinib при болни с   разнообразни ту-
мори с NTRK мутация, както и STRTRK-1/2, които из-
следват entrectinib при сходна пациентска популация.

Фиг. 3 Клинично проучване тип „кошница“
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Клиничните проучвания тип „чадър“ оценяват ефи-
касността на различни терапии, всяка от които обу-
словена от наличието на определена генетична мута-
ция или друг вид биомаркер, в рамките на един хис-
тологичен вид. По този начин в рамките на протокола 
на проучването се формират „подпроучвания“, като 
всяка от прицелните терапии може да се тества спря-

мо текущия стандарта на лечение. Пример за такива 
проучвания са FOCUS4 (EudraCT: 2012-005111-12), 
включващо пациенти с колоректален карцином, както 
и LUNG-Map (NCT02154490), включващо пациенти с 
плоскоклетъчен белодробен карцином, прогресиращи 
след първа линия терапия. 

Фиг. 4 Клинично проучване тип „чадър“

Проучванията с паралелни групи обикновено споде-
лят общо контролно рамо, което бива сравнявано с 
множество експериментални рамена. Подобен дизайн 
намалява необходимият брой пациенти като елими-
нира нуждата от контролно рамо за всяко от експе-
рименталните рамена. Пример за такова проучване 
е STAMPEDE (NCT00268476), което се провежда при 
пациенти с простатен карцином.
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24. РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ
Ж. ГРУДЕВА-ПОПОВА, 
В. ГРЪКЛАНОВ, В. ПОПОВ
Хематопоетичните растежни фактори (ХРФ) са семей-
ство цитокини, необходими за преживяемост, проли-
ферация и диференциация на хематопоетични проге-
нитори. Изолирането и клонирането на тези растежни 
фактори през последните три десетилетия доведе до 
значителен терапевтичен напредък при пациентите с 
онкологични и онкохематологични заболявания. След 
мащабни и продължителни клинични проучвания, а 
след това с данните от реалната клинична практика 
се натрупаха солидни доказателства за биологична ак-
тивност и ефективност на редица ХРФ: гранулоцитен 
колонистимулиращ фактор (G-CSF), гранулоцитно- 
макрофагиален колонистимулиращ фактор (GM-CSF), 
макрофагиален колониостимулиращ фактор (M-CSF), 
еритропоетин (ЕРО) и тромбопоетин (TPO). В раздела 
са представени най-често използваните ХРФ в кли-
ничната практика,  които директно, а в някои случаи 
косвено, влияят на хемопоезата. 

А. Хемопоетични растежни фактори с ефект върху 
гранулопоезата

В средата на 60-те години на миналия век Bradley и 
Metcalfe в Мелбърн, Австралия и Ichikawa, Putznik и 
Sachs в Израел, независимо едни от други откриват 
колонистимулиращите фактори.1,2 Bradley и Metcalfe 
се опитват да отглеждат миши лимфоидни левкемич-
ни клетки, като ги поставят в агарови култури върху 
захранващи слоеве от различни видове клетки.3 Кога-
то нормалните клетки от костен мозък биват използ-
вани като захранващ слой, те с изненада забелязват, 
че колониите от костномозъчни клетки растат, стиму-
лирани от фактор, дифузиращ от наслаганите левке-

мични клетки. Те наричат това дифузионно вещество 
„колониостимулиращ фактор“(CSF). В Израел Sachs 
и сътр. при опити за регулиране на клоналната дифе-
ренциация на Мелбърн-кръвните клетки получават 
идентични резултати. Наричат фактора „mashran-
gm“, име идващо от дума на иврит, която означава 
„да изпращам“ („to send forth”) и гранулоцити (g) и 
макрофаги (m).2 

1.1. Гранулоцитен колонистимулиращ фактор 
(G-CSF)

Напредъкът в клонирането и рекомбинантната ДНК 
технология доведе до селекция  на научни данни за би-
логията, ефектите и странични реакции при използва-
не на G-CSF. 

G-CSF е негликолизиран протеин, действащ основно 
на гранулоцитната редица.4 Той води до функцио-
нално съзряване на  неутрофилите, отделянето им от 
костния мозък, усилване на фагоцитарния капацитет, 
генериране на супероксидни аниони и повишена ан-
тибактериална активност. Първоначално е иденти-
фициран през 1987 година от пречистена клетъчна 
линия от пикочен мехур (5637) и плоскоклетъчна кар-
циномна клетъчна линия (CHU-2), с приблизително 
молекулно тегло от 18 kD и 19 kD, съответно като два 
различни ДНК клонинги, кодиращи зрели човешки 
G-CSF протеини от 174 и 177 аминокиселинни ос-
татъци.5,6,7,8 В човешкия орагнизъм G-CSF се произ-
вежда предимно от ендотелните клетки, моноцитите, 
макрофагите, стромалните клетки и фибробласти-
те. Възпалителните цитокини (TNF-a, IL-1 и IL-6) от 
активирани моноцити стимулират производството 
на G-CSF. G-CSF действа директно върху таргетните 
клетки чрез свързване със единичен, специфичен и 
високоафинитетен рецептор G-CSFR. G-CSF притежа-
ва и значителни косвени ефекти.9,10,11,12 Той индуцира 
производството на регулаторните дендритни клетки, 
които от своя страна влияят на развитието и функци-
ята на Т-клетките.13,14 Активирането на рецептора при 
свързването с G-CSF води до активиране на различни 
сигнални пътища като JAK/STAT пътя,  Ras/Mitogen 
активираната протеинкиназа (MAP) и фосфотидил 
инозитол 3-киназата (P13K). Тези пътища индуци-
рат клетъчна пролиферация, противовъзпалителните 
процеси, както и антиапоптични процеси.10,15-24 
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1.2. Гранулоцитно-макрофагиален колонистимули-
ращ фактор (GM-CSF)

GM-CSF води до пролиферация и диференциация на 
гранулоцитни/макрофагни прогениторни хематопое-
тични клетки. Регулира преживяемост и функция на 
някои матурирали клетки като неутрофили, макро-
фаги и дендритни клетки.25-28 В допълнение, GM-CSF 
функционира като възпалителен медиатор и моду-
лира функцията на антиген представящите клетки. 
GM-CSF е открит през 60-те години на миналия век 
и е клониран от Мо левкемична линия а през 1985г., 
както и от Т-клетъчна линия.29,30  Зрелият GM-CSF е 
гликолизиран и съдържа 127 аминокиселини. При из-
олиране от естествени източници има молекулно те-
гло около 23kD. Гликозилирането не е процес необхо-
дим за биологичната активност на GM-CSF. Рецептори 
за GM-CSF се намират както върху хемопоетичните 
клетки, така и върху доста нехематопоетична клетки. 
След инициален стимул широка гама от клетки могат 
да продуцират GM-CSF. Активираните Т и В клетки, 
макрофагите, ендотелните клетки, фибробластите и 
мастоцитите са примери за клетки, които отделят GM-
CSF след стимулация.31,32

1.3. Mакрофагиален колониостимулиращ фактор 
(M-CSF)

M-CSF, познат още като колониостимулиращ фактор-1 
(CSF-1) е основният регулатор на мононуклеарните 
фагоцити.33 Първоначално е идентифицирана способ-
ността на M-CSF да води до селективно стимулиране и  
образуване на колонии от макрофаги от прогениторни 
клетки в костния мозък.34 Касае се за трансмембранен 
протеин тип I с молекулно тегло от 70 kD, силно гли-
козилирана. Произвежда се от моноцити, ендотелни, 
гладкомускулни, костномозъчни стромални клетки, 
хепатоцити, фибробласти. В различни концентрации 
се намира в различни тъкани, вкл.урина, плазма, цере-
броспинална течност и околоплодна течност. Повише-
ни нива на M-CSF се отчитат при травми, автоимунни 
заболявания, инфекции и различни злокачествени 
заболявания (рак на гърдата, яйчници и ендометри-
ален карцином).35,36 Ефектът на M-CSF се реализира 
чрез свързване към извънклетъчната част на M-CSF 
рецептора. Рецепторът е трансмембранен протеин, ко-
диран от c-fms протоонкогена.37 M-CSF е плеотропен 
цитокин с разнообразни биологични ефекти – води 
до повишена цитотоксичност, супероксидна продук-
ция, фагоцитоза, хемотаксис и цитокинна продукция 
от моноцитите и макрофагите. M-CSF модулира раз-
витието и имунните функции на дендритните клетки, 
има антитуморна и противовъзпалителна активност, 
вкл. при артрит, системен лупус еритематозус, атеро-
склероза и затлъстяване.38 Засега липсва лицензиран 
лекарствен продукт използващ се рутинно в клинич-
ната практика. 

2. Биологични ефекти на колониостимулиращите 
фактори, повлияващи гранулопоезата

Основните действия на CSF могат да бъдат обощени 
като:

• Поддържат жизнеспособността на прогениторните 

клетки и по-зрелите им представители  чрез блоки-
ране на апоптозата39 

• Задължителни за стимулиране на всяка митоза – 
концентрацията им определя митотичното време и 
броя на получените зрели клетки от клетката-про-
генитор40 

• Много вероятно, но все още недоказано научно 
е, че CSF повлияят посоката на диференциране 
на прогениторната клетка - в гранулоцитна или 
макрофагеална41 

• Повлияят матурационния процес до формиране на 
зрелите представители на хемопоезата42 

• Имат стимулиращ ефект върху функционалния 
капацитет на зрелите крайно детерминирани клет-
ки - напр. усилват фагоцитозата, стимулират фаго-
цитната активност на макрофагите или да повиша-
ват продукцията на цитокини43

3. Приложение на CSF в клиничната практика

В клиничната практика се използват лекарствени 
продукти съдържащи G-CSF и GM-CSF. M-CSF не се 
прилага поради факта, че първоначалните проучвания 
показват сериозен страничен ефект – поява на тром-
боцитопения, дължаща се на стимулиране на макро-
фагите. 

3.1. Препоръки на ESMO за приложение на CSF44 

Фебрилната неутропения (ФН) се дефинира като по-
качване на аксиларната температура над 38,50 С, с про-
дължителност над 1 час, при абсолютен неутрофилен 
брой (ANC) под 0.5 х 109/л. Въпреки сравнително ви-
сокия процент на неутропения след приложение на 
стандартни химиотерапевтични схеми при злокачест-
вените заболявания (различни от остра левкемия), 
честота на ФН, различните други усложнения, както 
и смъртността са сравнително ниски при прилагане на  
повечето стандартни ХТ режими (таблица 1).

Таблица 1. Честота на фебрилна неутропения по 
WHO 

Левкопения степен 4 по WHO 2-28%

фебрилна неутропения до 10-57%

инфекции степен 3 или 4 по WHO до 16%

смъртност при фебрилна неутропения 0-7%

Цитираните данни не оправдават системната упо-
треба на ХРФ за профилактика на химиотерапия-ин-
дуцираната неутропения, освен ако рискът от ФН не 
надвишава 20%, или има други отежняващи причини. 
Използването им трябва да са избягва при пациенти 
с инфекции, несвързани с неутропения, като вътре-
болнична пневмония или пневмония придобита в об-
ществото [I, A].

3.2. Индикации за първична профилактика на ФН 
с CSF

В табл.2 са описани показанията за първична профи-
лактика на ФН с CSF и в табл.3 са посочени примерни 
ПХТ режими с риск от ФН  от или над 20%.
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Таблица 2. Показания за първична профилактика на ФН с CSF 

Само при Параметър

вероятност за ФН от и над 20%,

дължаща се на химиотерапия

и/или специални обстоятелства

(виж табл.4) или

ако се счита че намаляването на дозировката би 
довело до намаляване на очакваният резултат [A]

Повлияване: възстановява ANC [I], фебрилитет [I], сте-
пен на инфекция [I], употреба на i.v., антибиотици [II], из-
писване от болница [I]

Спорно: инфекциозна смъртност [I],

ранна смъртност

Не повлиява: преживяемост [I]

Таблица 3. Примерни  ХТ схеми с риск от фебрилна неутропения от и над 20%. 

ид неоплазия Химиотерапевтичен режим

рак на пикочния мехур MVAC (methotrexate, vinblastine,
doxorubicin, cisplatin)
TC (paclitaxel, cisplatin)

рак на гърдата TAC (docetaxel, doxorubicin,
cyclophosphamide)
дозоинтензивен AC/T (doxorubicin,
cyclophosphamide, paclitaxel)

рак на шийката на матката TC (paclitaxel, cisplatin)

рак на стомаха DCF (docetaxel, cisplatin, fl uorouracil)

рак на главата и шията Paclitaxel, ifosfamide, mesna, cisplatin

неходжкинов лимфом CHOP-14,  ICE,  RICE
DHAP (dexamethasone, cisplatin, cytarabine)

недребноклетъчен рак на белите дробове DP (docetaxel, carboplatin)

рак на яйчници Topotecan
Docetaxel

сарком MAID (mesna, doxorubicin, ifosfamide, etoposide)
Doxorubicin, ifosfamide

дребноклетъчен рак на белите дробове CAE (cyclophosphamide, doxorubicin, etoposide)
Topotecan

рак на тестисите VIP (etoposide, ifosfamide, cisplatin)
TIP(paclitaxel, ifosfamide, cisplatin)
VeIP (vinblastine, ifosfamide, cisplatin)
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Ходжкинов лимфом Brentuximab vedotin+ AVD (doxorubicin,vincristine,dacar-
bazine)
Escalated BEACOPP (bleomycin, etoposide doxorubicin, 
cyclophosphamide, vincristine procarbazine, prednisolone)

Рак на панкреас и колоректален карцином FOLFOXIRI (fl uorouracil, leucovorin, oxaliplatin, irinote-
can)

На табл.4 са представени специфични индикации за приложение на CSF 

Индикация Специални обстоятелства Използване на CSF

Първична профилактика Намален костномозъчен резерв 
(напр. ANC <1,5 · 109/л) 

Човешки имунодефицитен
вирус (ХИВ)

Пациенти на възраст > 65 
години, лекувани с ПХТ и с цел 
пълно излекуване 
 (напр. лечение с CHOP или  
интензивни ПХТ режими 
прилагани при лечение на 
агресивни НХЛ)

Да [III, C]

            
                Да [II, B]

Да

Вторична профилактика животозастращаващи инфекции 
при последващите цикли на 
лечение 

при наложителна редукция на 
дози под позволения минимален 
праг удължаване на периода за 
следващ курс ХТ 

при липсва на адехрентност от 
страна на пациента което би 
довело до компромитиране на 
лечението 

Да

Да

Да

Да

Лечение на Афебрилна неутропения ----- Не [II, D]

Лечение на фебрилна неутропения в повечето случаи Не [ С ]

Лечение на високорискова фебрилна 
неутропения 

При протрахирана фебрилна 
неутропения (>7 дни), 
хипотензия, сепсис, пневмония 
или гъбична инфекция 

Да 

3.3. Дозиране, начин на приложение на G-CSF и Рegfi lgrastim

Обичайната дозировка е 5 мкгр/кг/дневно sc за G-CSF, от 24 до 72 часа след последния ден на химиотерапия. 
Прилага се до стабилно възстановяване на абсолютният неутрофилен брой. Рegfi lgrastim се  инжектира също sc в 
дозa 100 мкгр/кг (индивидуализиран подход ),  както и прилагане на  обща дозировка 6 mg (общ подход) се счита 
за еднакво ефективна [I, A].
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4. Токсичност и странични реакции при приложение 
на G-CSF и GM-CSF 

4.1. Токсичност и странични реакции при приложение 
на G-CSF 

G-CSF обикновено се понася много добре, независимо 
че много рядко могат да настъпят  алергични реакции. 
При тежка форма на хронична неутропения може да се 
наблюдава  лека до умерена костна болка.45 Описани са 
и случаи на остър респираторен дистрес синдром. При 
здрави донори и пациенти, получаващи G-CSF с цел 
колекция  на периферни стволови клетки са описани 
и редки руптури на далака.46,47 Все още са оскъдни да-
нните за честотата на образувани  антитела към G-CSF 
след приложението му като пубикуваните до момен-
та показват честотата 3% -6% след G-CSF и пегилиран 
G-CSF съответно. Откриването на антитела е силно 
зависимо от чувствителността и специфичността на 
използваните методи. Резултатът може да  бъде повли-
ян от редица фактори: време на вземане на пробите, 
правилното взимане на пробите, съпътстваща лекар-
ствена терапия, активност на основното заболяване. 

4.2. Токсичност и странични реакции при приложение 
на GM-CSF

Известно е, че GM-CSF може да провокира странични 
реакции при приложение във високи дози. Странич-
ните реакции включват костни болки, еритродермия, 
оточност, наддаване на тегло и др.48 Най-вероятно 
се дължи на имуномодулаторният  и хемопоетичен 
ефекти на GM-CSF. Той също може да доведе до иму-
ногенност при някои пациенти - след продължително 
лечение, с високи дозировки, при пациенти с интактна 
имунна система. Има риск това да компрометира лече-
нието особено ако антителата доведат до неутрализи-
ране на биологичната активност на GM-CSF.49,50 

Б. Хемопоетични растежни фактори с ефект върху 
еритропоезата

През 1905г. проф. Paul Carnot, Париж и асистентът 
му Clotilde Defl andre предполагат за съществуването 
на хуморален фактор който се продуцира при поява 
на анемия. При зайци, инфузирани със серум от ане-
мични животни се наблюдава еритроцитоза, което 
предполага, че еритропоезата се стимулира от прено-
сим чрез кръвта фактор.51 През 1953г. тази констата-
ция е потвърдена от Erslev. Последващите проучвания 
показват, че бъбреците са основно място за продукция 
на този фактор, сега познат като еритропоетин.52-54 
След идентифициране на гена на еритропоетина, ери-
тропоетин стимулиращите агенти (ESA) започват да 
се произвеждат и използват масово със същата функ-
ционалност, както и ендогенно произведения човешки 
еритропетин. Те могат да стимулират пролиферацията 
и диференциацията на прогениторите на червените 
кръвни клетки и да регулират апоптозата.55,56 

Еритропоетин (ЕРО) 

Еритропоетинът, хемопоетин (ЕРО) е гликопротеин 
който стимулира производство, диференциация и ма-
турация на еритроидните прекурсори и еритроцити. 
Произвежда се главно от интерстициалните фиброб-
ласти в бъбрека в тясна връзка с перитубуларните ка-
пиляри. Може да се синтезира и от перисинусоидал-
ните  клетки на черния дроб. Докато чернодробната 
продукция на еритропоетина преобладава по време на 
феталният и перинаталният период, при възрастни-
те доминира тази с ренален произход (90%).57 ЕРО се 
открива в ниски концентрации в кръвта, секретира се 
в урината, от където е и първоначално изолиран. Чо-

вешката молекула е клонирана през 1985 г., което е до-
вело до производството на лекарствени продукти чрез 
използване на рекомбинантни ДНК технологии.58 В 
структурата си има 165 аминокиселини, съдържа око-
ло 40% въглехидрати (високо гликолизирани) и има 
молекулно тегло от 30.4 kD. Регулацията на продук-
цията се осъществява чрез хипоксия индуцируемия 
фактор (HIF).59 Той регулира генната транскрипция на 
EPO в бъбрека и по този начин се оказва контрол на 
синтеза на EPO. Този процес е зависим от локалното 
кислородно насищане. HIF се разгражда бързо в про-
теазомите при добре оксигенирани клетки чрез von 
Hippel-Landau тумор супресорният протеин (pVHL), 
но когато доставката на кислород е намалена, pVHL 
спира протеолизата на HIF, повишават се нивата на  
HIF, което впоследствие води до увеличена продукция 
на EPO.60-64 Всяка молекула EPO има две места за свърз-
ване с рецептора на EPO. Нивата на еритропоетина в 
кръвта са доста ниски при липсата на анемия, около 
10 mU/ml. Въпреки това, в условията на хипоксичен 
стрес, продукцията  на EPO може да се увеличи 1000 
пъти, достигайки до 10 000 mU/ml.53 Еритропоетинът 
има и редица други нехемопоетични ефекти, вкл. води 
до  вазоконстрикционно зависима хипертония, сти-
мулира ангиогенезата и предизвиква пролиферация 
на гладките мускулни влакна. Той може да увеличи ус-
вояването на желязо чрез потискане на хормона хеп-
цидин (FDA, 2011). Смята се че, EPO може да окаже 
невропротективно действие по време на хипоксичен 
състояния (напр. инсулт и др.).65 Това се основава на 
откритите увеличени над 100 пъти базови концен-
трации на ЕРО в мозъчната тъкан като физиологичен 
отговор след хипоксично увреждане. Множество про-
учвания сочат, че EPO подобрява паметта като ефекта 
не корелира с хематокрита.66 По-скоро подобряването 
на паметта се свързва с увеличаване на хипокампус-
ният отговор, ефектите върху синапсите, невронал-
ната пластичност и свързаните с паметта неврални 
мрежи.67 ЕРО може също да бъде ефективно лечение 
и при депресия.66 

Еритропоетин-стимулиращи агенти ( ESA) 

ЕSA са биологични аналози на човешкия еритропое-
тин. През 1985 г. Lin  и сътр. изолират човешкия ери-
тропоетинов ген и започва промишленото производ-
ство на рекомбинантен човешки еритропоетин с цел 
лечение на пациенти с анемия.58 През 1989 г. FD) одо-
брява Epogen, който се използва до днес. Обикновено 
трансфектирани клетки на яйчниците на китайски 
хамстер служат за широкомащабното производство 
на ESA. Лекарствените продукти се произвеждат като 
сухи прахове или като изотонични разтвори на на-
триев хлорид/натриев цитрат за интравенозно (i.v.) 
или подкожно (s.c.) приложение. „Epoetin“ е между-
народното непатентовано наименование на лекарст-
вата (INN) за еукариотно продуцираният човешки 
рекомбинантен ЕРО (чрЕРО), чиято аминокиселина 
последователността е идентична с тази на ендоген-
ният човешки EPO. Разликите в аминокиселинните 
остатъци са обозначени със случаен префикс (напри-
мер „darbepoetin“). Моделът на гликозилиране е обо-
значен с гръцка буква (алфа, бета и др.). Двете марки 
на новаторски произведени чрЕРО, а именно epoetin 
alfa и epoetin beta, са лансирани като антианемични 
лекарствени средства преди около 25 години. Epoetin 
alfa е регистриран в САЩ като Epogen® (Amgen) за 
лечение на пациенти с хронична бъбречна недоста-
тъчност (ХБН) на хемодиализа и като Procrit® (J§J) 
за други индикации. Еpoetin beta се предлага главно 
като NeoRecormon® (F. Hoff mann-LaRoche) и Epogin® 
(Chugai / F. Hoff mann-LaRoche). И двата епоетини имат 
аналогични терапевтични индикации (анемия, свър-
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зани с ХБН или миелосупресия след  химиотерапия). След изтичане на патентите за епоетините са разработени 
биоподобни биологични лекарствени средства („биосимилар“).68 

Произвеждат се и рекомбинантни ESA с удължен плазмен полуживот. Darbepoetin alfa (Aranesp®; Amgen), хи-
пергликозилиран аналог (37,1 kDa) на чрEPO съдържа два допълнителни N-гликани. В сравнение с полуживота 
на епоетините (6–9 часа), полуживотът  му е с три до четири пъти по-дълъг (25 часа), което позволява по-рядко 
приложение. Друг рекомбинантен чрEPO methoxy PEG-epoetin beta (Mircera®, F. Hoff mann-LaRoche) с молекулно 
тегло 60 kDa има плазмен полуживот при iv приложение около 130-140 часа.69 

Индикации за приложение на ESA

ASCO/ASH и NCCN препоръчват започване на терапия с ESA при пациенти, чийто хемоглобин е под 100 г/л.70,71 
Указанията на ESMO са аналогични.72 При някои високорискови пациенти (възрастни, след предшестващо 
лъчелечение, тежка коморбидност) или такива с клинична симптоматика при ниво на хемоглобин 100- 120 г/л 
също може да се обсъди лечение с  ESA70,71,72 Ретроспективното проучване доказва че най-голяма полза при 
лечение с ESA имат тези пациенти, при които терапията е започната  рано, при нива на хемоглобина около 100 
г/л.73 (таблица 5).

Таблица 5. Показания за терапия с ESA съгласно методичните указания на  NCCN, ESMO и ASH/ASCO

 NCCN ESMO ASH/ASCO

ИНДИКАЦИИ

ХТ с цел 
излекуване

ESA не се препоръчват използване на ESA с 
особено внимание

не се препоръчват ESA 
и терминът „ с цел 
излекуване“ 
подлежи на обсъждане

Палиативна ХТ започване на лечение с 
ESA съгласно методични 
указания; използва се 
най-ниската доза, с цел 
избягване на
хемотрансфузия. 
Хемотрансфузията остава 
Th  опция 

да се вземе предвид 
приложение на ESA

започване на ESA  
след инф. съгласие за 
потенциални рискове.
Хемотрансфузията остава 
Th  опция

Анемия, сързана с 
неоплазия

ESA не се препоръчват, 
предпочита се 
хемотрансфузията

ESA не са индицирани 
поради
Повишен леталитет, 
особено при таргет на 
хемоглобина от 120-140 
г/л.  

не се препоръчват

ЗАПОЧВА СЕ

Ниво на 
хемоглобина за 
лечение с SEA

-при хемоглобин  <100 
г/л  или спад с 20 г/л от 
изходно ниво, 
-при хемоглобин > 
100 г/л, но само при 
клинични симптоми или 
високорискови

при хемоглобиново 
ниво  < 100 г/л  или с 
цел стабилизиране на 
хемоглобина и избягване 
на хемотранфузия

при хемоглобиново ниво 
<100 г/л
а при пациенти с ниво на 
хемоглобина между 100-
120 г/л използване на ESA 
след преценка

4. Дозиране, начин на приложение на ESA 

Препоръчителната начална доза на ESA е 150 IU/кг Epoetin alfa три пъти седмично или 40 000 IU веднъж седмично 
подкожно.74,75,76,77 Има публикувани данни за приложение на по-високи дозировки, напр. 80000 IU на две седмици 
или 120 000 IU на всеки 3 седмици.78,79 Darbeopoietin alpha се инициира в дозировка от  2,25 мкгр/кг.80,81 Дозиров-
ка от 500 мкгр прилагана седмично също е ефективна.81 Различните алгоритми за титриране на дозировката са 
представени на Таблица 6. Предвид потенциалните странични реакции от приложението на ESA, понастоящем се 
препоръчва да се прилага най-ниската доза, способна да поддържа стабилно ниво на хемоглобина.70,71,72 
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Таблица 6. Първоначална доза и титриране на дозата при приложение на ESA съгласно указанията на ESMO и  
ASH/ASCO, базирани на разрешения на EMA 

Първоначална доза  и титриране на дозата при приложение на  ESA

Дозиране на  ESA съгласно указанията на ESMO, базирани на разрешенията на  EMEA*

Epoetin alpha Epoetin beta Darbepoietin 
alfa

Първоначална доза 150 IU/кг s.c 
3 пъти седмично

450 IU/кг s.c 
1 път седмично

30000 IU/
кг s.c 
1 път 
седмично

2,25 мкгр/кг.  s.c 
1 път седмично

500 мкгр  s.c 
на всеки 3 
седмици 

Увеличаване на 
дозата 

300 IU/кг s.c
3 пъти седмично

60000 IU/кг 
sc седмично

не се препоръчва 

Редуциране на 
дозата

При постигнат резултат с 25-50%.
При Хгб над 120 г/л с 25-50% 
При показване на хемоглонина с 20 г/л за период от 4 седмици : 25-50%. 

Пропускане на 
дозата

При ниво на Хгб  над 130 г/л до спад под 120 
г/л. 

При ниво на 
Хгб  над 130 
г/л до спад 
под 120 г/л.

При ниво на Хгб  над 130 г/л 

до спад под 120 г/л.

Дозиране на  ESA съгласно указанията на ASH/ ASCO

Първоначална доза 150 IU/кг s.c
3 пъти седмично

450 IU/кг s.c 
1 път седмично

Epoetin beta 
не е наличен 
в САЩ

2,25 мкгр/кг.  s.c 
1 път седмично

500 мкгр  s.c 
на всеки 3 
седмици

Увеличаване на 
дозата

300 IU/кг s.c
3 пъти седмично, при 
липса на редуциране 
на хемотрансфузиите,

60000 IU/кг s.c 
1 път седмично, ако 
няма увеличение на 
Хгб с над 10г/л 
след 4 седмици на 
лечение
за постигане и
поддържане най-
ниското
ниво на Хгб, 
достатъчно за
избягване на 
хемотрансфузия
 

4.5 мкгр/кг s.c  
при увеличване 
на Хгб с по-
малко от  10г/л 
за период от 6 
седмици  

не се 
препоръчва

Редуциране на 
дозата

Намаляване на дозата с 25%, при достигане 
на Хгб ниво, необходимо за избягване на 
хемотрансфузия или при увеличаване на Хгб с  
над 10 г/л 
за период от 2 седмици.

Намаляване на дозата с 40%, 
при достигане на Хгб ниво, 
необходимо за избягване на 
хемотрансфузия или при 
увеличаване на Хгб с  над 10 г/л 
за период от 2 седмици

Пропускане на 
дозата

ако Хгб надвишава нивото необходимо за 
избягване на хемотрансфузия.
Започване на ново с 25% от  предишната
доза, при доближаване до нива на Хгб които да 
изискват хемотрансфузия 

ако Хгб надвишава нивото 
необходимо за избягване на 
хемотрансфузия.
Започване на ново с 40% от  
предишната
доза, при доближаване до 
нива на Хгб които да изискват 
хемотрансфузия

Спиране на 
лечението 

след приключване на химиотерапията или при 
липса на ефект 
след 8 седмична терапия

след приключване на 
химиотерапията или при липса 
на ефект 
след 8 седмична терапия
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5. Токсичност и странични реакции при приложе-
ние на ESA

Данните от две проучвания показват по-висока смърт-
ност при пациенти, които

са на палиативна терапия и са лекувани с ESA, от-
колкото ако анемичният синдром е коригиран с хе-
мотрансфузии.74,82 Тези проучвания са в основата на 
препоръки на няколко работни групи да не се при-
лагат ESA при пациенти с анемия и неоплазия, които 
не провеждат ХТ.70,71,72 Шест други проучвания и три 
метаанализи установяват, че пациенти, лекувани с ХТ 
по повод различни видове неоплазии, показват нама-
лена общата преживяемост при лечение с ESA спря-
мо тези на хемотрансфузии.76,77,83-89 Трябва обаче да 
се отбележи, че при тези пациенти, лечението с ESA 
е провеждано с цел достигане на хемоглобин над 120 
г/л.  Друг метаанализ, проведен от Glaspy не успява да 
покаже такава статистически значима разлика в пре-
живяемостта между аналогични групи пациенти.90 
Клинични проучвания, оценяващи фармакологичната 
активност на darbepoietin beta и epoetin alpha не по-
казват увеличен леталитет при пациентите, лекувани 
с  ESA.76,91,92 Наскоро публикувани наблюдения при па-
циенти, лекувани с ESA по повод на карцином на яй-
чниците, дребноклетъчен карцином на белия дроб и 
лимфоми също не установяват увеличаване на смърт-
ността или намаляване на свободната от прогресия 
преживяемост.93,94,95 Независимо от противоречивите 
доказателства въпросът за повишен леталитет при 
пациенти на ESA не е напълно изяснен. Препоръчва 
се внимателно изполване на ESA при неоплазии с ви-
сок тромбофилен риск (миелом, метастатична болест, 
дуктален карцином на гърда).73,96,97 Pure red blood cell 
аплазията която е описана в миналото при пациенти 
на хрониодиализа, лекувани с epoetin alfa не е описа-
на при пациенти със солидни тумори, получвали ESA. 
Въпреки това се препоръчва изследване на пациени-
тите за Pure red blood cell аплазия при внезапна загу-
ба на ретикулоцитен отговор към ESA.70 Описват се и 
други странични ефекти при използване на ESA като 
гърчове, хипертония мозъчен инсулт.98,99 

В. Хемопоетични растежни фактори с ефект върху 
тромбопоезата

1. Тромбопоетинът (TPO) 

Основен регулатор на мегакариоцитопоезата, свърза-
на с производството на тромбоцити. Той е последният 
открит, пречистен и клониран хематопоетичен расте-
жен фактор. За първи път през 1958г. Kelemen въвеж-
да концепцията за съществуване на “тромбопоетин” 
в медицинската литература. Предполага съществува-
нето на ХРФ, регулиращ производството на тромбо-
цити аналогично на еритропоетина.100 Независимо, че 
е клониран през 1994г, ТРО не е одобрен веднага за 
клинична употреба.101,102,103  Тромбопоетинът е гликоп-
ротеин,  съдръжащ 332 аминокиселини, с молекулно 
тегло от 95 kD.  Съдържа два домейна:  аминодомейн 
(1–153), който има значителна структурна аналогия 
с човешкия еритропоетин и е мястото за свързване с 

рецептора му и богат на въглехидрати домейн (154–
332), който е важен за поддържане на структураната 
стабилност. Въглехидратната част е около 40%. При 
премахване на въглехидартният домейн не се променя 
активността на ТРО in vitro, но значително се нама-
лява бионаличността му след парентерално приложе-
ние.104 TPO се произвежда предимно в черния дроб и в 
по-малка степен в бъбреците, далака, белите дробове, 
костния мозък и мозъка. За разлика от ЕРО при кой-
то има  постнатално превключване на проукцията му 
от черният дроб в бъбреците, при ТРО черният дроб 
остава основното място за синтез през целият живот 
на човека. Физиологично ТРО навлиза в циркулаци-
ята след  продукцията му, следва бърза елиминация 
след свързване с рецепторите му на мегакариоцити и 
тромбоцити. Подлага се на интернализация с послед-
ваща деградация.104,107  Така при нормални или пови-
шени нива на тромбоцитите се инхибира действието 
на TPO върху костен мозък в резултата на свързването 
на тромбоцитите с циркулиращият TPO. В ситуации, 
когато производството на мегакариоцити е намалено, 
циркулационните нива на TPO се увеличават, дости-
гайки пик за 24ч., което води до стимулиране на ме-
гакариоцитопоеза. Въпреки че, TPO е основният регу-
латор други фактори като IL-1, IL-3, IL-6, IL-11 и SCF 
сами или в комбинация с ТРО също стимулират мега-
кариоцитопоезата.108,109,110

2. Клинично приложение 

Въз основа на биологичната активност на TPO има 
две рекомбинантни форми, при които са проведени  
клинични проучвания с индикации за  тромбоцито-
пенични състояния, както и приложение при здрави 
хора с цел афереза на тромбоцити.118,119 Единият е TPO, 
докато другият е пегилиран мегакриоцитен растежен 
фактор peg-MGDF. Рекомбинантният TPO има съща-
та аминокиселина последователност като ТРО, но е с 
по-ниско молекулно тегло (90 kD) поради различия в 
гликозилирането. Приложен интравенозно при паци-
енти с малигнени заболявания peg-MGDF драстично 
увеличава тромбоцитният брой и има полуживот от 
30-40 часа.120  независимо от това, клиничното при-
ложение на този продукт е спряно през 1998г.поради 
установени автоантитела срещу Peg-MGD. Послед-
ните взаимодействат кръстосано и неутрализират 
ендогенният TPO с клиничен ефект тромбоцитопе-
ния при здрави индивиди.112,121  Въз основа на данни 
от допълнителни клинични проучвания, показващи 
ефективността на рТРО са разработени второ поколе-
ние растежни фактори с променени фармакологични 
свойства. Те са групирани в три групи а именно: пеп-
тидни миметици, непептидни миметици и антителни 
антагонисти.123 Най-често използваните и навлезли 
нашироко в клиничната практика са ТРО агонистите 
Romiplostin и Еltrombopag. Представяме кратка ин-
формация за тях поради факта, че последните са обект 
на клинична практика на лекари-хематолози.

2.1. Romiplostin (AMP-2, AMG-531,Nplate)

Romiplostin няма еквивалентна структурна аналогия 
с ендогенния TPO с цел да се сведе до минимум ри-
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ска от образуване на автоантитела. Свързва се с TPO 
рецептора аналогично на ендогенния TPO, но само с 
една четвърт от афинитета на ендогенният ТРО. Кон-
курира се с него при свързване с рецептора. Той сти-
мулира растежа на Meg-CFC, увеличава броя, размера 
и плоидността на мегакариоцитите.124 След единично 
подкожно приложение на romiplostin при здрави до-
броволци, се наблюдава типичният тромбоцитен отго-
вор, характерен за всички TPO молекули. Не се регис-
трира увеличение на тромбоцитния брой до ден 5-ти, 
след което се наблюдава дозозависим ръст с пик на 
12-14 ден и последващ спад до изходно ниво на 28-ми 
ден.125 Препоръчва се първоначалната доза от 1мкгр/кг  
да се увеличва с 1 мкгр/кг седмично до максимум от 10 
мкгр/кг седмично с цел  постигане на желаният тром-
боцитен брой. Препоръчва се пропускане на седмич-
ната доза при надвишаване на броя на тромбоцитите 
над 400 х 109/л.126

2.2. Eltrombopag (SB-497115, Promacta, Revolade)

Основна трудност при разработването на Еltrombopag 
е била липсата на биологична ефективност при видо-

ве, различни от хора и шимпанзета. Установена е и 
причината за това - в остатък 499 на TPO рецептора на 
хора и шимпанзета има хистидин, докато всички дру-
ги видове имат левцин.127  Eltrombopag е молекула с мо-
лекулно тегло 442 D, която се прилага перорално вед-
нъж на ден. Начална дозировка е 50 mg дневно (25 mg 
при източноазиатци или при чернодробна дисфунк-
ция), а максималната доза е 75 mg per os дневно.  За 
разлика от romiplostim, eltrombopag не се конкурира с 
едногенният ТРО при свързването с ТРО рецептора и 
активира сигналните трансдукционни пътища по раз-
личен начин. Той се по-слаб активатор на JAK и  STAT 
фосфорилацията и не активира AKT пътя.128 

3. Наблюдавани и потенциални нежелани ефекти на 
ТПО агонистите

На таблица 7 са представени наблюдаваните и потен-
циалните странични ефекти при използване на ТРО 
агонистите.129,130 

Таблица 7. Наблюдавани и потенциални странични 
ефекти на ТРО агонистите

Наблюдавани и потенциални странични ефекти

Наблюдавани странични ефекти
rebound влошаване на тромбоцитопенията
повишаване на ретикулина в костния мозък
тромбоцитоза
стимулиране на левкемогенеза
намален  праг за активиране на тромбоцитите
абнормални фукнционални чернодробни тестове (само eltrombopag )

Потенциални странични ефекти
тромбози
стимулиране на растеж на солидни неоплазии
образуване на антитела
изчерпване на стволовите клетки
взаимодействия с други цитокини или ХРФ 
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25. МЯСТОТО НА 
СПЕЦИАЛИСТИТЕ 
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
В ЛЕЧЕНИЕТО, 
ПРОСЛЕДЯВАНЕТО 
И НАБЛЮДЕНИЕТО НА 
БОЛНИТЕ С РАК
К. КРУМОВА П. НАЙДЕНОВА, 
Г. МИЛЧЕВА, М. ХРИСТОВА, 
СВ. ИВАНОВА, Е. АЛДЕЕВ, 
Г. ИГНЕВА Д. ДЕЧКОВА, 
В. ПЪРВАНОВА

Дейността на специалистите по здравни грижи по 
химио и лъчетерапия поради тяхната специфичност 
ще бъдат представени отделно.

Диагностиката и комплексното лечение на онкологич-
но болните се осъществява главно в специализирани 
болници за активно лечение на онкологични заболя-
вания - онкологични диспансери (комплексни онко-
логични центрове), на територията на многопрофил-
ни и университетски болници, с осигурени условия 
за провеждане на оперативно лечение, лъчелечение, 
противотуморно лекарствено лечение (хими-, имуно, 
хормоно-, таргетна терапия), рехабилитация и пре-
доставяне на психологични грижи на няколко нива 
на компетентност, съобразно оборудването, обема на 
дейност и обучен персонал. 

Специалистът по здравни грижи са основни членове 
на мултидисциплинарния екип с различни роли и от-
говорности. Те прилагат както непосредствени грижи 
за пациентите, така и специализирани процедури и са 
в непосредствен контакт с болния в целия курс на ле-
чение. Това позволяват на лекарите да добият цялостен 
поглед върху онкологично болните, провеждащи про-
дължително и свързано с не малка токсичност лече-
ние (1). 1. Carper Е., M. Haas. Advanced practice nursing in 
radiation oncology. Semin Oncol Nurs 2006, 22(4): 203-211.

Нарастващата заболеваемост от онкологични заболя-
вания, продължителната загуба на трудоспособност, 
инвалидизиране и смъртност, нареждащи ги по чес-
тота на второ място след сърдечно-съдовите заболя-
вания, определят необходимостта от провеждане на 
ефективни грижи за болните и техните семейства. 
Проблемът става все по-актуален в последните годи-
ни при прилагане на съвременно агресивно лечение 
с по-висока съпътстваща токсичност за постигане на 
трайни лечебни резултати и продължително просле-
дяване. Грижите за онкологично болните се отлича-
ват съществено от тези при други заболявания, като 
с въвеждане на нововъведенията интегрирането на 
специалиста по здравни грижи става все по-същест-
вено и нейната роля за прилагане на многообразие от 
непознати в миналото онкологични грижи нараства и 
се развива. 

Специалистът по зравни грижи осъществява първа 
линия на комуникацията с пациента и техните семей-
ства, което определя необходимостта от знания за 
експертна оценка на физическото и емоционалното 
състояние на пациента. Непосредственият и продъл-
жителен контакт с болния, определя и нейната роля за 
информиране на пациентите и семейството му по вре-
ме на целия лечебен курс и проследяване на злокачест-
вената болест и усложнения от приложените методи. 

Тяхната роля е основна при координиране, подготовка 
и участие при извършване на множество и сложни тех-
нологии и методи в диагностиката, при стадирането, 
лечението и проследяването на рака. Тази координа-
ция обхваща пряката грижа за пациента, за медицин-
ската документация, самостоятелно или подпомагащо 
участие при лечението, познаване и разграничаване на 
специфични симптоми на ракова или съпътстваща бо-
лест или прояви на локална или обща токсичност, до-
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кладване на лекуващия лекар на наблюдаваните симп-
томи при болния - ежедневно и при необходимост, 
организиране и насочване за консултации или предос-
тавяне на здравни услуги от други лечебни заведения, 
лични лекари, оформяне на болнични листове, насока 
за извършване на трудова експертиза и др.; 

Специалистът по здравни грижи при прилагане на 
многото лечебни методи в онкологията с все по-слож-
ни схеми на лечение непрекъснато надграждат над 
обичайните знания и умения, с което нараства тях-
ната натовареност. Удовлетвореността от работата 
на м. сестри в онкологията при проучване в Онтарио 
посочва пряка връзка с доверието което получават 
при изпълнение на своя труд (р.001) и броят на из-
вънредните часове (р.008), които са съответни поло-
жителни и отрицателни показатели за оценката (2) 2. 
Bryant-Lukosius D., E. Green,  M. Fitch, еt al. A survey 
of oncology advanced practice nurses in Ontario: profi le 
and predictors of job satisfaction. Nurs Leadersh (Tor 
Ont) 2007, 20(2): 50-68. 

Специалистите по здравни грижи са крайъгълен ка-
мък на застъпничеството, грижите и информираност-
та на пациентите за всички стъпки и вида на прилага-
ното лечение, за очакваната поносимост и резултати. 
Качествената грижа за онкологично болния може да 
промени цялостно живота на пациента (3).3. Gosselin-
Acomb T. Role of the radiation oncology nurse. Semin Oncol 
Nurs 2006, 22(4):198-202.

Грижи на медицинската сестра в лъчелечението

Мариана Христова, Боряна Генова, Веселина Първанова

Медицинската сестра полага самостоятелно и в съ-
трудничество на лекар и/или медицински физик спе-
циализирани поддържащи грижи за пациентите, кои-
то провеждат лъчелечение (ЛЛ). За дейностите в сфера 
на йонизиращи лъчения се изисква придобита правос-
пособност чрез полагане на изпит и разрешен достъп 
за работа.

Обучението на медицинската сестра в клиниката/от-
делението по ЛЛ започва със запознаване с особено-
стите на специфичните условия за работа с открити 
и закрити източници на йонизиращи лъчения, като 
средният срок за допуск до самостоятелна дейност е 
в рамките на 6 месеца. Лекарите осъществяват обуче-
ние в областта на онкологията и грижите към болния 
по основните нозологични единици, както и частично 
със социалните дейности за подпомагане на пациента 
и техните семейства (снабдяване с консумативи, по-
мощни средства за придвижване, заместващи проте-
зи, канюли, торбички за стомирани болни, уринарни 
катери и др.). Медицинските сестри информират бо-
лните за процедурите, свързани с йонизиращи лъче-
ния с цел преодоляване на първоначалните страхове 
и погрешните схващания. Ролята на медицинската се-
стра е съществена за осигуряването на спокойствие и 
увереност в пациента да изпълнява повтарящи се и не-
познати процедури правилно, което е от основно зна-
чение за постигането на ефективно лечение. Полезни 
за пациента са запознаването на болния с необходи-
мия диетичен режим и подпомагане на техните храни-
телни нужди по време лечението. Така медицинските 
сестри в клиниките/отделенията по ЛЛ изпълняват 
задълженията на социален работник и диетолог.

Специалистите по здравни грижи осъществяват дей-
ността си строго спазвайки Алгоритъма за лъчеле-
чение за всяка диагностична и лечебна дейност, съо-
бразно правилника на клиниката/отделението по лъ-
челечение и протоколите за работа. Основната цел е 
прилагане на точно и безопасно облъчване, както за 
пациента, така за персонала и здравото население.

Медицинската сестра приема, информира и инструк-
тира пациента за правата и задълженията му в съот-
ветствие с правилника за вътрешния ред на болницата 
и клиниката/отделението; води медицинската доку-
ментация, подготвя и участва в провеждането на ви-
зитации; проследява виталните показатели на болния; 
информира пациента при извършване на манипула-
ции и изследвания; подпомага или извършва специа-
лизиран тоалет на пациенти с изведена канюла при 
тумори в областта на главата и шията, анус претер при 
абдоминални и тазови тумори, при подготовка за про-
веждане на интерстициална брахитерапия на проста-
тата или интракавитарна брахитерапия на гинеколо-
гични тумори; самостоятелно провежда назначената 
лекарствена терапия в таблетна форма, инжекционно 
прилага антибиотично лечение, противотуморни ме-
дикаменти за едновременно лъче-химиолечение на 
болни с висок риск за рецидиви и далечно метастази-
ране; провежда симтоматично лечение и др.; осъщест-
вява лечебно хранене и наблюдава физическото и пси-
хическо състояние на болния; извършва скарифика-
ционни тестове. Асистира на лекар при подготовка и 
извършване на кръвопреливане и биологични проду-
кти, при извършване на манипулации и интервенции. 
Самостоятелно обучава пациента и близките му за сп-
равяне с проблеми и затруднения при обслужването; 
провежда дезинфекцията и стерилизацията в отделе-
нието. Медицинската сестра е запозната с основните 
прояви на локалните и обща ранни лъчеви реакции от 
страна на кожата, устната кухина, гастроинтестинал-
ния, урогениталния тракт, централната и периферна 
нервна система и др., свързани с лъчелечението или 
съпътстващите заболявания, за което информира ле-
куващия лекар, описани общо в края на текста.

Алгоритъм за работа при осъществяване на брахи-
терапия с открити и закрити източници на йони-
зиращи лъчения. 

А. Специфични грижи на болни при провеждане на 
брахитерапия с открити радиоактивни източници с 
ниски и високи активности. 

Специалистите по здравни грижи записват в после-
дователен ред болните в листа на чакащите. Ежеднев-
но контролира спазването на правилника за работа с 
открити източници; осъществява ежедневен дозиме-
тричен контрол на работните помещения; участва при 
извършване на дозиметричен контрол при изписване 
на пациента; дава указания за спазване на радиацион-
ната безопасност и лична хигиена; при отчитане на 
замърсяване сортира радиоактивните отпадъци и ги 
съхранява в определеното за целта хранилище; редов-
но провежда дезактивация на работните помещения и 
осъществява радиометричния контрол.

При предприемане на метаболитна терапия с ниски 
активности:

Най-често се прилага 89-стронций при метастатич-
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на костна болест, като болният се съветва да преус-
танови терапията с калциеви препарати две седмици 
преди апликацията на радионуклида. Апликацията се 
извършва бавно, венозно със скорост 1 ml/min, общо 
4 минути при лечение с 89-стронций. Радиоактивен 
222-радий или 0-самарий се прилагат бавно венозно за 
около минута, при бърза инфузия под 30 сек се наблю-
дава зачервяване подобно на приложението на калций. 
Лечението се провежда в амбулаторни условия, не се 
налага хоспитализация и се дава съвет за спазване на 
радиационната безопасност и лична хигиена – използ-
ване на отделна тоалетна, а не на уринатор, пускане 
на водата двукратно, често къпане, добра хидратация 
преди апликацията и уриниране скоро след нея за из-
бягване на ненужно облъчване на пикочния мехур.

При прилагане на 131 - йод терапия с ниски актив-
ности при резистентна на медикаментозно лечение 
тиреотоксикоза, в амбулаторни условия се приема 
под формата на капсула 131-йод с ниска активност 
на гладно, след което се изисква период от 2 часа без 
хранене и прием на течности за усвояването й. Меди-
каментозната терапия за хипертиреоидизъм се спира 
обикновено 7 дни преди лечението с р. а. йод. Дават 
се съвети за радиационна безопасност – в рамките на 
седмица спазване на разстояние 1 м от околните, при-
ем на повече течности и използване на отделна тоалет-
на, често къпане, спане в отделно легло от партньора.

При предприемане на метаболитна терапия с високи 
активности:

Лечението на тиреоиден карцином и прилагане на 131-
йод с високи активности се извършва в т. н. Активен 
блок със самостоятелен санитарен възел при изоли-
ране на болния в рамките на 5-7 дни, при 24 часово 
наблюдение от медицинските сестри по график. Преди 
лечението, болният се инструктира да преустанови за-
местителното хормонално лечение 20 дни преди опре-
делената дата за приема на радионуклида и изключва-
не на йод съдържащи храни и медикаменти, седативни 
и сънотворни лекарства. 

Медицинската сестра планира доставката на радио-
инуклида, приема, заприходява и съхранява в хра-
нилище, до използването му. Проверява целостта на 
опаковката (флакон или капсула) обема или броя, ак-
тивността, изчислена спрямо 100 % в деня и часа на 
производство на радионуклида.

Хоспитализацията на пациента се предшества от по-
пълване на информирано съгласие за лечение с радио-
активен източник на йонизиращо лъчение. С предпаз-
но облекло и ръкавици мед. сестра подготвя радиома-
нипулационната за прием на 131 - йод per os във вид 
на капсула или в течна форма. В зависимост от пред-
писаната доза, вида на източника (течен или капсула 
) и активността се подготвя индивидуалната доза и я 
предоставя за прием от болния. Медицинската сестра 
контролира състоянието на болния в активен блок, 
приема на лекарства, лечебното хранене и хигиенния 
режим за често къпане, прием на поне 2 л. течности 
на ден, стимулиране на слюноотделянето посредством 
дъвчене на дъвка или лимони.

Б. Специфични грижи на болни при провеждане на бра-
хитерапия със закрити радиоактивни източници

Приема, информира и подготвя пациента за предсто-
ящата процедура. 

При интерстициална брахитерапия с висока мощ-
ност на дозата (92 Ir) подготвя необходимия инстру-
ментариум и аксесоари към апарата за брахитерапия 
– игли, темплейт, катетри, хирургичен инструмента-
риум. Асистира на лекаря по време на процедурата. 
Последява облъчването от командния пулт на апарата. 
Стриктно следи за прибирането на източника на апа-
рата. След края на облъчването осводождава пациента 
от апарата и го придружава до болничното легло.

При интравагинална брахитерапия с висока мощност 
на дозата (92 Ir) подготвя необходимия инструмента-
риум и аксесоари към апарата за брахитерапия – сонда, 
овули, спекулум, корцанг, уретрален катетър. Участва 
в анатомо-топографското планиране с лекар и физик. 
След изготвяне на дозиметричен план самостоятелно 
провежда броя планирани от лекаря облъчвания и на-
блюдава болните за настъпили лъчеви реакции. 

При интракавитарната и интралуменална брахитера-
пия с висока мощност на дозата (92 Ir) асистира по време 
на процедурата след предварително приготвена стерил-
на маса с хирургични инструменти и аксесоари (Флет-
чър апликатор и бронхиални катетри). Участва активно 
в планирането и провеждането на процедурата.

При контатната брахитерапия с висока мощност на 
дозата (92 Ir) с Лайпцигски апликатор или индивиду-
ален мулаж с вградени тръбички поставя избраният 
апликатор или приготвения мулаж върху зоната за об-
лъчване. Провежда и следи облъчването от командния 
пулт на апарата.

При контактната брахитерапия с очен апликатор 90 Sr 
(90-стронций) след изготвен план за лечение и преглед. 
Поставя анестетични капки в окото и прави натривка 
на стронциевия апликатор с цел оценка за целостта на 
повърхността на апликатора. Поставя апликатора и 
със секундомер измерва изчисленото от физика време 
за облъчване. След края на облъчването отново се оце-
нява целостта на апликатора чрез натривка и гo при-
бира в контейнер и хранилище. 

При всичките процедури със закрити и отрити източ-
ници медицинската сестра води стриктно документа-
ция за движението на радиоактивните източници, тех-
нически фиш с отбелязани дата и доза за проведената 
процедура.

Ролята на рентгеновите терапевтични лаборанти 
в изпълнение алгоритъма за лъчелечение

Светлана Иванова, Евгени Алдев, Габриела Игнева, 
Добромира Дечкова

Рентгеновите лаборанти в лъчелечението са група от 
професионалисти със знания и умения за прилагане на 
лъчелечние при онкологични и някои неонкологични 
заболявания. Това включва осъществяване на самото 
облъчване (предписаната лечебна доза), ежедневни съ-
пътстващи клинични и психо-социални грижи за бо-
лния в етапите на подготовка, в хода на общото лечебно 
време и непосредствено след лечението (1). Coff ey, M., J. 
Degerfa, A. Osztavics et al., Revised European core curriculum 
for RTs, Radiother. Oncol. 2004, 70  (2): 137–158.
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Рентгеновият терапевтичен лаборант (РТЛ) е член на 
мултидисциплинарен екип, включващ лекар, меди-
цински физик, инженер и медицински сестри. Той е 
свързващо лице за пациента в рамките на по-широк 
многопрофилен състав от професионалисти при оси-
гуряване нуждите на пациента и неговата удовлетво-
реност от лечебния процес (2). Comprehensive audits 
of radiotherapy practices A tool for quality improvement. 
Quality assurance team for radiation oncology (QUATRO). 
IAEA, Vienna, 2007. 

Тази група професионалисти, работещи в лъчелече-
нието се споменават с различни синоними в различ-
ни части на света като - технолози по лъчелечение, 
рентгенови терапевтични лаборанти (РТЛ) за разлика 
от диагностичните рентгенови лаборанти, лъчетера-
певтични технолози/оператори и др. Тази част от тях, 
които са специализирани да подпомагат медицински-
те физици при поддържане качеството на апаратурата 
и изготвяне на индивидуалните дозиметрични плано-
ве се наричат дозиметристи.

Задачите на РТЛ са разнообразни и може да обхванат 
всички или някои от следните дейности:

а) Работа на уредби за перкутанно ЛЛ: ускорители, 
телегаматерапевтични уредби (60Co), уредби за рент-
гентерапия;

б) Работа на помощни образно диагностични уредби 
с цел провеждане на лъчелечение: КT, рентгенови си-
мулатори и МРТ;

в) Изготвяне и моделиране на маски за имобилизация, 
използване на имобилизиращи устройства, оловни за-
щити и др.;

г) Участие под контрола на медицинските физици в осъ-
ществяване контрола на качеството на уредбите за ЛЛ, 
изготвяне на дизиметрични планове на планиращите 
системи след допълнително обучение, работа на уредби 
за брахитерапия с висока мощност на дозата и др.;

При извършването на тези дейности, РТЛ носи отго-
ворност за редовното и щателно записване и проверки 
на всички необходими параметри за осигуряване на 
повторяемост и възпроизводимост на всички дейности.

РТЛ е в ежедневен и по-чест контакт с пациентите, 
отколкото лекарите и медицинските физици в хода 
на лечението. Тази връзка трябва да се насърчава за 
откриване и докладване на ранни симптоми на леку-
ващия лекар и предприемане на необходими мерки. 
Тесният контакт на лаборанта с болния подпомага 
преодоляването на нежеланието при част от паци-
ентите да продължат лечебния курс поради лъчеви 
реакции или други причини. Според доклад на меж-
дународната атомна агенция 2000 г. (3) непосред-
ственият контакт на РТЛ с пациентите и машините 
и своевременното известяване за настъпили анома-
лии предотвратява настъпването на злополуки и ава-
рии. International Commission on Radiological Protection, 
Prevention of accidental exposures to patients undergoing 
radiation therapy p. 48, Pergamon Press, 2000. Високият 
натиск за работа с повече от стандартния брой болни 
на съответната уредба е нежелателно поради риск от 
възникване на грешки и снижаване на качеството и 
безопасността на лечението (2).Образование

Основните учебни програми за обучение на РТЛ са 
в контекста на технологичните нововъведения в ЛЛ, 
които водят до актуализиране и промени в рамките на 
академично съдържание на образователните програ-
ми. Добре структурираната програма за следдиплом-
но образование, осигурява клиничен опит и разши-
ряване на професионалните знания и умения на РТЛ. 
Продължаващото професионално развитие или меди-
цинско образование е задължително в много страни 
на европейския съюз и се разглежда като неразделна 
част от професионалната дейност на лаборанта. На-
трупаният професионален опит може да осигури част 
от това продължаващо образование, но то трябва да 
бъде подкрепено от участие в академични курсове и 
специализации. Основната учебна програма следва да 
бъде динамична и се нуждае от актуализация за по-
вишаване на качеството на образователния процес и 
осигуряване на висок стандарт при добиване на зна-
ния и умения за професионалната практика на РТЛ.

Участие на рентгеновите терапевтични лаборан-
ти в лъчелечебния алгоритъм

Провеждането на ЛЛ се извършва от медицински и не-
медицински специалисти: лекар - специалист по ЛЛ, 
лекар - специализант, медицински физик и експерт, 
рентгенов лаборант, инженер, медицинска сестра, са-
нитар и др., в клиники/отделения със съответни нива 
на компетентеност, лицензирани за дейност с ИЙЛ и 
персоналът е категоризиран като професионално об-
лъчвани лица. Спецификата на инфраструктурата се 
определя от наличната апаратура, лъчезащитните из-
исквания и вида медицински дейности, потока и дви-
жението на болните/персонала за оптимална връзка 
между тях;

Рентгеновите терапевтични лаборанти (РТЛ) са за-
познати и участват във всеки етап при осъществява-
не на диагностично лечебния алгоритъм за прилагане 
на ЛЛ: клинико-биологично, анатомо-топографско и 
дозиметрично планиране, верификация, облъчване 
(провеждане на лъчетерапевтичните сеанси), наблю-
дение и проследяване на лечението самостоятелно или 
в екип от квалифициран медицински и немедицински 
персонал във всеки етап от дейността. Екипната рабо-
та е водеща във всеки етап от осъществяване алгори-
тъма на всяка диагностично-лечебна дейност в хода на 
лъчелечебния процес.

Обучението за самостоятелна работа изисква средно 
6-месечен период, в който РТЛ добива умения да бо-
рави с необходимата медицинска документация, да 
работи с диагностични уредби за планиране на ЛЛ, 
с всички налични терапевтични уредби, генериращи 
ортоволтно, високоенргийно йонизиращо лъчение за 
нуждите на перкутанното ЛЛ и брахитерапия. РТЛ до-
бива умения за изпълнение на протоколите за облъч-
ване, верификация при всяка туморна локализация, 
усвоява принципите на наблюдение на общото със-
тояние или настъпили прояви на обща или локална 
токсичност, опознава необходимите подходи при под-
крепа на болния и семейството в хода на продължи-
телния курс на лечение в рамките на 20-35 дни, добива 
знания за даване на насоки при дехоспитализация на 
болния, запознава се с поддържане подредбата на ар-
хива на клиниката/отделението по нозологични еди-
ници и други документални дейности.
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Ролята на рентгеновия лаборант при осъществяване 
алгоритъма за лъчелечение

Консултиращият лекар насочва пациента, подлежащ 
на ЛЛ към рентгеновия лаборант с цялата медицинска 
документация, в която е определена програмата на ЛЛ 
(радикална или палиативна), избрана уредба за про-
веждане на лечението, при необходимост записване 
в листа на чакащите за заемане на легло, съобразно 
общото състояние и продължителността на лечебния 
курс. РТЛ извършва непосредствена подготовка за из-
пълнение на ЛЛ, записване за анатомо-топографско 
планиране, подготовка за него (свободен ректум), не-
обходимост от използване на перорален контраст или 
венозен (алергия), оценка на обема на движенията на 
тялото (крайниците) за заемане на подходяща, удобна 
и повторяема позиция за облъчване, съвети за преодо-
ляване на следоперативния оток и др., при необходи-
мост насочване за рехабилитация преди назначаване-
то на ЛЛ. РТЛ вписва пациентите в последователен ред 
в листа на чакащи на диагностичната и терапевтични 
уредби. 

Основен документ, който трябва да познава РТЛ е Те-
рапевтичният документ, в който на първа страница 
се попълват паспортни данни на болния, възможност-
та за връзка с близките, характеристиките на заболя-
ването - диагноза, стадии, хистология – вид на тумора, 
ИХХ, стойности на иницални, пред- и следлечебни 
туморни маркери, рискова група, оценка и тежест на 
общото състояние, съпътстващи заболявания, фамил-
ност, алергии, и други данни, необходими за осъщест-
вяване на ефективен лечебен процес. РТЛ е запознат 
с решението на Общата клинична онкологична коми-
сия и необходимостта от провеждане на едновремен-

но лъче-химиолечение (ЛХЛ), с назначената медика-
ментозна симптоматична, антибиотична терапия, за 
които напомня на болния. Следи за провеждането на 
стандартните кръвни изследвания, при необходимост 
и други след консултация с лекуващия лекар в хода на 
лечебния курс.

На втора страница на Терапевтичния документ РТЛ 
се запознава и уточнява с лекуващия лекар областта 
за скениране на тялото на болния, заеманата поза на 
пациентната маса, необходимите имобилизационни 
устройства, маски, подложки, отстояние на трансвер-
залните срезове на КТ при скениране, описанието на 
киничният/те мишенен обем (КМО1,2,3), лечебната 
доза (ООД), дневната огнищна доза (ДОД), ритъма 
на облъчване (еждневно, през ден, веднъж седмично 
и др. схеми), уточняват с лекаря критичните органи и 
др. параметри на планирането.

Подготовката за анатомо-топографското планиране 
започва с компютърна томография в областта на пред-
писания КМО. 

а) Имобилизация – избира се правилна, удобна и пов-
торяема поза на терапевтичната маса и необходимите 
имобилизационни средства – маски, подложки и др. 
аксесоари.

Термопластични маски се използват най-често при об-
лъчване в областта на главата, шията, по-рядко в абдо-
миналната област, малкия таз и др. Те се темперират и 
моделират върху тялото на пациента. 

Маските се закрепват върху бордове, обособени за всеки вид.
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Компресионни колани се използват за намаляване на размера в предно-задна посока, най-често за областта на 
абдомена и малкия таз (Фиг. 1.). 

Фиг. 1. Термопластина маска и компресионен колан.

За правилната позиция се използват подложки за главата и шията, гръдния кош, колената, стъпалата 
и др. (Фиг. 2). Дюшеците са широко използвани при стереотактично лъчелечение (радиохирургия), при облъч-
ване на белия дроб, стандартно ЛЛ на краниоспинална ос, при болни, трудно заемащи ежедневно необходимото 
положение при облъчване и др.

Фиг. 2. Имобилизиращи подложки за тялото.



469

б) Скениране на КТ - планиращият скенер се извършва 
със или без контраст, при определена позиция на бо-
лния и стъпка на срезовете от 1мм, 2мм или 3мм, съо-
бразно методиката за лъчелечение и големината на ту-
морния обем. При стереотактично ЛЛ (радиохирургия) 
стъпката е от 1-2мм., а при дефинитивно или палиатив-
но лечение е възможно - 3мм. С помощта на светлинни 
лазери в средата на туморния обем се определя рефе-
рентен срез, който се отбелязва с рентген-позитивни 
маркери. Това е срезът, от който се правят отмествания 
спрямо туморния процес при дозиметричното плани-
ране и същинското облъчване на пациента. 

в) Очертаване на КО и мишенни обеми - образите от 
КТ се насочват в анатомичния модул на планиращата 
система за очертаване на външния контур на тялото, на 
критичните органи (КО), което изисква от рентгенови-
те лаборанти отлично познаване на нормалната рентге-
нова анатомия, както и срещани аномалиите, които мо-
гат да се наблюдават в тях. Контурирането на критич-
ните органи е особено важно за планиране на туморни 
процеси, разположени в непосредствена близост до тях 
или разположени в тялото с неправилна форма.

Фиг. 3. Очертаване на бели дробове, сърце и контралатерална гърда при облъчване за карцином на лява гърда.

Върху така подготвените томографски образи лекарят 
очертава мишенните обеми, в които се цели реализи-
ране на предписаната лечебна доза. Следва насочване 
към дозиметричния модул на планиращата система за 
изготвяне от медицинския физик и под негов контрол 
– рентгенов лаборант дозиметрист на индивидуален 
дозиметричен план, съобразно избраната техника. 

г) Дозиметрично планиране

3Д конформно лъчелечение (3ДCRT) е триизмер-
на стандартна трансверзална техника, прилагана на 
ТГТ уредби (60Со) и линейни ускорители. Все повече 
3ДCRT отстъпва място на модулираното по интензи-
тет ЛЛ (IMRT) на линейните ускорители – прилага се 
при близо 80% от болните. IMRT- техниката се използ-
ва при облъчване на сложни по форма обеми, разполо-
жени в близост до критични органи и при предписани 
високи лечебни дози, при които неминуемо ще се пре-
виши толеранса в КО. По време на облъчването тера-
певтичната уредба се движи около тялото на пациен-
та като полето и мощността на дозата се променят в 
движение в зависимост от формата и дълбочината на 
туморното огнище.

Критични органи подлежат на строг контрол според 
точно определени критерии. За тях са определени мак-
симално-допустими дози, които не трябва да бъдат 
надвишавани и са строго контролирани в процеса на 
дозиметричното планиране. Изготвеният индивидуа-
лен дозиметричен план се насочва към терапевтичната 
уредба, където се извършва предлечебна геометрична 
и дозиметрична верификация.

д) Предлечебна геометрична и дозиметрична верифи-
кация;

Рентгеновите лаборанти (дозиметристи) участват в 
ежедневните проверки на уредбите за лъчелечение и 
изготвяне на верификация на готовите дозиметрич-
ни планове. Те осъществяват ежедневен контрол върху 
измерванията и отклоненията на базисните калибров-
ки на линейните ускорители. Правят оценка на замер-
ванията и при допустими отклонения предоставят 
апаратурата за работа на терапевтичните лаборанти. 
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Фиг. 4. Дозиметричен план при 3Д конформно лъчелечение (3DСRT) и модулирано по интензитет ЛЛ (IMRT).

Верификация на дозиметричния план при IMRT техника – извършва се за всеки пациент, планиран с IMRT-техни-
ка като верификационния план се облъчва с терапевтичната уредба. Получените резултати се сравняват с изгот-
вения дозиметричния план чрез наслагване на образите със специализиран софтуер, което гарантира качеството 
на дозиметричния план и при съвпадение се пристъпва към облъчване на пациента.

Фиг. 5. Верификация на дозиметричния план при IMRT техника.

е) Облъчване на болния съобразно индивидуалния дозиметричен план

В дозиметричния план е отбелязан вида на лъчението. Прилагането му или началото на същинското облъчване 
започва с правилното позициониране на пациента и неговата имобилизация със средства, описани в терапев-
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тичния лист. Пациентът се позиционира в референтния срез. След това се преминава към верификация като се 
правят CBCT или  KV графии в този срез.

CBCT - образът е триизмерен и е мегаволтна графия, която визуализира в три равнини. Този образ се използва 
по-често, защото осигурява по-пълна инфомация. Верификацията се извършва по метотъканните структури в 
облъчения обем. KV - образът е двуизмерен, киловолтна графия, която се използва по-рядко. Верификацията се 
извършва по костен репер.

След наслагване на образа от КТ срез и съответната CBCT или KV графия до пълно покриване на избраните 
структури се правят отмествания на масата на терапевтичната уредба към изоцентъра за облъчване. Върху тяло-
то на пациента или върху имобилизационното средство се отбелязва изоцентъра на облъчвания обем. Контролът 
на облъчване със CBCT или KV образи се извършва най-малко един път седмично или при нужда по-често и е 
задължителен за рентгеновите лаборанти (Фиг. 6 и 7). 

Фиг. 6. CBCT верификация. 

Верификацията KV/KV и първото облъчване се извършват под контрола на лекар и медицински физик.

Фиг. 7 KV/KV верификация.
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Контролът на облъчване на уредба зя хеликална томо-
терапията (хибрид между линеен ускорител и КТ) се 
извършва от рентгеновите лаборанти чрез ежедневно 
скениране на обема подлежащ на лъчелечение или на 
части от него в областта на същинския туморен про-
цес. Наслагват се образите от планиращия скенер и 
получените образи от моментното скениране. При не-
обходимост се правят корекции в позиционирането на 
пациента, отново се извършва контрол и се пристъпва 
към облъчване.

ж) Наблюдение на локални и общи лъчеви реакции от 
медицинската сестра и рентгеновия лаборант

В процеса на лъчелечение, както месеци и години след 
него могат да се наблюдават лъчеви реакции. Те биват 
ранни – обратими и късни – трудно обратими лъче-
ви реакции, които се проявяват, съответно до и след 
6 месец от облъчването на болния. Ранните реакции 
на нормалните тъкани и органи нарастват линейно 
с приложената обща лъчелечебна доза и зависят от 
обема на облъчване, докато късните лъчеви реакции 
основно са свързват с размера на приложената днев-
на фракция. Това определя високата отговорност на 
рентгеновия лаборант за прилагане на прецизно и 
точно облъчване и предпазване на критичните орга-
ни от нежелано облъчване, което се постига с високо 
внимание при прилагане на облъчването и стриктно 
спазване на протокола на клиниката при всяка лока-
лизация за необходимите верфикации (проверки) в 
хода на облъчването. 

Ранните локалните лъчеви реакции са свързани с на-
рушаване в пермеабилитета на съдовете и настъпва-
ща хиперемия, оток в ендотела на малките съдове в 
облъчваната област, предизвикващи прояви на хипе-
ремия, болка, разязвяване на кожата или лигавиците. 
Познаването на острите лъчеви реакции е важно усло-
вие за навременен сигнал към лекаря и предприемане 
на адекватно лечение и предотвратяване на нежелано 
прекъсване на лъчелечението, което опорочава ле-
чебните резултати. Своевременно предприетите пре-
вантивни мерки за подсушаване на кожата, тоалет на 
лигавиците с отвара от лайка, алкализиране с разтвор 
на сода за хляб (жабурене или обливане на кожата) за 
отстраняване на некротичния епител, има решаващо 
значение за по-лесно поносимост на настъпващите 
мукозити и епителити с нарстване на дозата. Най-чес-
то острата обща токсичност се проявява от страна на 
хемопоетичната система – подтискане на белия кръ-
вен ред, особено от страна на лъчечуствителните лим-
фоцити, което налага кръвно изследване в рамките на 
7-10 дни, по-рядко на червения кръвен ред при прила-
гане на едновременно лъче-химиолечение, съобразно 
прилагания протокол. 

В хода на ЛЛ са възможни функционални смущения 
от страна на нервната – прояви на мозъчен оток, хра-
носмилателната - разстройство, ендокринната – вло-
шаване показателите на кр. захар, сърдечно-съдовата 
– ритъмни разстройства, лимфедем и др. системи, осо-
бено при съпътстващи заболявания, с които специа-

листът по здравни грижи трябва да бъде добре запоз-
ната при всеки болен.

Късните локални лъчеви реакции се свързват основно 
с настъпило тромбозиране на малките съдове в обе-
ма на облъчване и наблюдаване на телеангиектазии 
(разширени кръвоносни съдове преди обтурираната 
част на съда), смущение в храненето на тъканите и 
атрофия на повърхностните жлези по кожата, муко-
зата, което предизвиква чупливост и често контактно 
кървене, склеротични промени в подкожието и рядко 
некротични язви, радионекроза в костите или мозъч-
ната тъкан, оформяне на фистулни ходове, лимфедем 
на крайниците, на меките тъкани под брадичката и др.

Ранните лъчеви реакции обичайно започват след вто-
рата, третата седмица в хода на облъчването с прояви 
от страна на критичните органи в зоната на облъчва-
не. Проявите на обща токсичност основно са свързани 
със симптоми от страна на хемопоетичната система.. 
С въвеждане на триизмерното - обемно планиране на 
ЛЛ, облъчването на линейни ускорители и съвременна 
брахитерапия, прилагането на модерни техники на об-
лъчване, наблюдаваните в миналото лъчеви реакции, 
водещи често до прекъсване на лъчелечението са все 
по-рядко срещани. При прилагане на стереотактично 
лъчелечние (радиохирургия) не се наблюдават остри 
реакции, което позволява бързо и непосредствено ин-
тегриране на другите онкологични методи в цялостния 
лечебен план на болния. Но затова пък късните лъчеви 
реакции са свързани с мъчителни симптоми и трудно 
повлияване, което прави метода трудно приложим и и 
с още по-висока взискателност при изпълнението.

Наблюдавани симптоми при облъчване на главата и 
шията са свързани със смущение в храненето, прег-
лъщането, болка, до необходимост от парентерално 
хранене или стомиране на болните. Все по-често при 
тумори, разположени във функционално активни об-
ласти, свързани с дъвчене и преглъщане се предприе-
ма преди ЛЛ гастростомиране или налагане на назо-
гастрална сонда, които се отстраняват след прехода 
на острите лъчеви реакции. Късните лъчеви реакции 
като тризмус, сухота в устата (ксеростомия), липсва-
що слъзоотделяне, промяна на вкуса, на гласа и нару-
шение на слуха се преодоляват трудно и е необходима 
консултация със специалист, в съответната област. 

При облъчване на запазената гърда или след мастек-
томия, основните ранни симптоми са от страна на 
кожата, проявите на задух с кашлица са израз на лъ-
чев пулмонит с характерен образ от конвенционално 
рентгеново изследване, КТ или или специфично ради-
онуклидно изследване са по-късно срещани. Ритъмни 
нарушения са късни прояви на кардиотоксичност, чес-
то при облъчване на лява гърда и приложено кардио-
токсично противотуморно лекарствено лечение, като 
„приносът“ на двата метода е трудно различим. 

В областта на корема и малкия таз се наблюдават вре-
менни реакции от страна на стомаха - гадене, пов-
ръщане, загуба на апетит и червата (болки, спазми, 
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колики, диария), на ануса (зачервяване, парене, сър-
беж, болка), на влагалището (сърбеж, зачервяване) и 
най-често от страна пикочния мехур свързано с често 
уриниране и болка, които се преодоляват с хигиен-
но-диетичен режим, прилагане на имодиум за пареза 
на гладката мскулатура на червата, оводняване с отва-
ра от мечо грозде при лъчев цистит, и при неповлия-
ване консултации със съответен специалист, назнача-
ване на микробиологични изследвания, диагностични 
методи и съответно АБ лечение.

Късните лъчеви реакции най-често наблюдаваме при 
необходимост от повторно облъчване на дълго прежи-
вели болни, облъчвани с рентгентерапия, телегамате-
рапия или със стари техники – тип бокс за малкия таз 
и получени високи дози в променените органи.

За областта на главата и шията се наблюдава най-често 
ксеростомия поради висока доза в паротидните жлези 
и малките слюнчени жлези – пълна атрофия. Тризмус-
ът е израз на лъчево увреждане на мандибуларната 
става и/или настъпила масивна фиброза в дъвкател-
ната мускулулатура и тази на пода на устната кухина, 
които са трудно обратими и намаляване на степентта 
им е свързана с упорити рехабилитация. Установяване 
на силно болезнена радионекроза на челюстта, нала-
га оперативна ексцизия. Настъпилият лимфедем на 
ръката и китката по-често се среща при болни с ви-
соко телесно тегло, като лечението е съдоукрепващо и 
при възпаление – АБ, както и рехабилитация. Чревни 
сраствяния и стриктура на уретерите са израз на вече 
забравени стари техники, те рязко намаляха с използ-
ване на модулирано по интензитет лъчелечение, дока-
то лъчевият проктит налагащ оперативно лечение ос-
тава в непроменен процент при болните с дефинитив-
но перкутанно ЛЛ, изискващо високи лечебни дози. 

Поддържането на висока квалификация на специа-
листите по здравни грижи в ЛЛ чрез продължително 
обучение, отговорност за вярно и точно изпълнение 
на облъчването на зададения от лекаря мишенен обем, 
спазване на изискванията за изпълнение на дозимет-
ричния план, верификация и назначения, наблюдение 
и контрол на лъчевите реакции и навременното им ле-
чение, гарантират постигане на високи лечебни резул-
тати и пренебрежима токсичност в един от основните 
онкологични методи, къкъвто е ЛЛ.
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Ролята на медицинската сестра в клиника по  хими-
отерапия

Какво е химиотерапия?

Принципи 

Химиотерапията може да бъде използвана с лечебна 
или палиативна цел, самостоятелно или в комбинация 
с други начини на лечение. Цитотоксичните лекарства 
прекъсват деленето на клетките и репликацията на 
бързо делящите се клетки, които са най-податливи на 
тяхното действие. Тъй като цитотоксичните препара-
ти не могат да различат ракови клетки от нормални, 
бързо развиващите се клетки на костния мозък,   на 
гастроинтестиналния тракт, репродуктивната система 
и фоликулите на косата са особено уязвими от техния 
ефект, което се изразява с много странични ефекти от 
химиотерапията. Нормалните клетки имат по-голям 
капацитет за възстановяване и обновяване отколкото 
раковите. Някои от по-новите противоракови сред-
ства имат селективен ефект с възможност за насочва-
не към специфични тъкани. 

Растеж на раковите клетки

Целта на химиотерапията е да намали броя на актив-
но делящите се клетки в тумора, като по този начин 
се намалява възможността за растеж. По-малките ту-
мори обикновено нарастват по-бързо и вероятно имат 
по-голям брой активно делящи се клетки, поради кое-
то са по-чувствителни на химиотерапия. 

Класификация на лекарствата

Цитотоскичните препарати имат различни начини на 
действие, които още не са изучени напълно. Повечето 
нарушават репродукцията на клетките или чрез на-
рушаване на ДНК-структурата, или чрез въздействие 
върху митозата, и са класифицирани според начина си 
на действие 

Схеми за химиотерапия

Различните цитотоксични препарати с доказана ефи-
касност срещу определени видове рак се комбинират 
в различни химиотерапевтични схеми. Други агенти 
с противораково   действие, напр. хормоните и био-
логичните терапии също може да бъдат включени в 
тези схеми. Дозата и комбинацията от лекарства има 
за цел да достигне максимален лечебен ефект с при-
емливи нива на токсичност. Много е крехък баланса 
между терапевтичната доза цитотоксични лекарства и 
леталната. 

Комбинирана химиотерапия

Комбинациите от лекарства се използват, за да се пре-
одолеят проблемите, свързани с резистентността към 
отделно лекарство. Повечето химиотерапевтични 
схеми включват комбинация от цикъл-специфични 
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и цикъл-неспецифични препарати, за да повиши раз-
рушаването на злокачествените клетки. Комбинират 
се лекарства с различни, но допълващи се действия и 
ефикасност. Токсичността на лекарствата трябва да се 
различава или да се проявява по различно време така 
че да може да се прилага максималната доза лекарство 
без много силна токсичност. 

Редуване и последователност на лекарствата

Редът, по който се прилагат лекарствата, може или да 
засяга тяхната ефикасност, или да предизвиква нара-
стваща токсичност. Други лекарства са синергетични, 
пролонгиращи ефекта едно на друго, напр. цисплатин 
и етопозид.

Интервали между курсовете на провеждане на хи-
миотерапия

Много важен е интервалът на провеждане на химиоте-
рапия: ако е много кратък, нормалните клетки няма 
да са се възстановили поради силната токсичност; ако 
е много дълъг, раковите клетки може да се възстано-
вят между курсовете. Интервалът между курсовете е 
периодът от време, необходим за най-чувствителните 
нормални клетки (като тези на костния мозък) да се 
възстановят. Затова повечето химиотерапевтични схе-
ми се повтарят през 3-4 седмици, като това зависи от 
степента на токсичност на използваните препарати. 

Начини на прилагане

Химиотерапията може да се прилага по различни на-
чини с различна цел. 

Адювантна

Адювантната химиотерапия се прилага след операция 
с цел унищожаване на микрометастазите. 

Неоадювантна

Неоадювантната химиотерапия се използва преди хи-
рургическа интервенция с цел:

• Да се намали размерът на първичния тумор

• Да се понижи вероятността от появата на метастази

• Да се оцени реакцията на тумора на химиотерапия

Използва се за лечение на различни видове рак, вклю-
чително на главата и шията, на пикочния мехур, цер-
викален, недребноклетъчен белодробен рак и ранен 
стадий на рак на гърдата. Клиничните изпитания про-
дължават да изследват ефикасността на неоадювант-
ната химиотерапия при различни видове рак. 

Химио-радиотерапия

Химиотерапията се прилага конкурентно с лъчетера-
пия, за да увеличи ефикасността на радиотерапията 
докато се понижава вероятността от появата на метас-
тази. Известно е, че някои цитотоксични препарати, 
напр. цисплатин, 5-флуорорацил и гемцитабин, имат 
функцията да повишават чувствителността на рако-

вите клетки към радиотерапията  и да увеличават те-
рапевтичните възможности. Използването на конку-
рентна радиотерапия е проучено за различни видове 
рак, напр. колоректален, цервикален, езофагеален, 
ларингеален, на простатата, недребноклетъчен рак на 
белия дроб и рак на стомаха. 

Оптималната доза, интервалът и комбинацията от 
лекарства, които се използват наред с радиотерапия, 
все още трябва да бъде установена. Провеждащи се 
клинични изпитания изследват и преживяемостта 
и токсичността. Конкурентната терапия може да по-
виши лечебната токсичност, напр. хематологично и 
гастроинтестинално при цервикален рак, неутропе-
ния и остър езофагит при недребноклетъчния белод-
робен рак и много тежък мукозит при рак на главата 
и шията. 

Високодозова терапия

Високодозовата терапия включва повишаване на до-
зата на цитотоксичните препарати до нива, които са 
смъртоносни за нормалните клетки на костния мо-
зък. Тогава костния мозък трябва да бъде заменен от 
хематопоетична трансплантация на стволови клетки 
(HSCT). Високодозовата терапия и HSCT се използват 
предимно при хематологичен и лимфоиден рак. 

Палиативна

Палиативната химиотерапия се използва за контрол на 
симптомите, подобряване качеството на живот и лече-
ние на спешни онкологични състояния, напр. синдром 
на вена кава супериор. По принцип няма полза за пре-
живяемостта, свързана с палиативната химиотерапия 
и нейното използване е спорно, защото токсичността 
на лечението може да влоши качеството на живот. Це-
ната на химиотерапията трябва да бъде балансирана 
спрямо ползата за преживяемост и сравнена с цената 
на най-добрата палиативна грижа.

Мястото на медицинската сестра при   работа с ци-
тотоксични медикаменти.  Безопасност и информи-
раност

Известно е, че цитотоксичните препарати са терато-
генни, мутагенни и карциногенни и поради това са 
потенциално опасни за пациентите, персонала и окол-
ната среда. Излагането на тяхното въздействие може 
да се случи чрез поглъщане, вдишване и поемане чрез 
кожата. Това въздействие може да се прояви на всеки 
етап: подготвяне, прилагане или изхвърляне на ле-
карствата, особено при разреждане или разбъркване, 
включване или изключване на интравенозна система 
и изхвърляне на използвано оборудване и екскрети от 
пациентите 

Жизнено важно е медицинските сестри, ангажира-
ни с подготовката, прилагането и изхвърлянето на 
цитотоксични лекарства  и отпадъци да спазват про-
цедурите за безопасна работа, за да предпазят себе 
си и другите от потенциалния риск, свързан с изла-
гането на тяхното въздействие.



475

Мерки за намаляване на въздействието на цито-
токсични лекарства

Доказателствата за безопасна работа са непълни. Въ-
преки това, съществуват различни указания, базирани 
на факти и мнение на специалисти. 

Подготовка и обучение на медицинската сестра

Цитотоксичните лекарства трябва да бъдат разреж-
дани от подходящо обучен персонал, облечен с лично 
предпазно оборудване, в стерилна обстановка. 

Транспортиране и съхранение

Цитотоксичните лекарства трябва да се транспорти-
рат и приемат в зоната на пациентите от персонал, 
обучен в процедурите за безопасна работа и безопасно 
съхранение. Цитотоксиците трябва да се съхраняват   
при съответните условия на ясно обозначени места, 
отделно от другите лекарства. 

Лично защитно облекло

По всяко време на работа с цитотоксични лекарства 
и екскрети трябва да се носят ръкавици. Никои ръка-
вици не са напълно непроницаеми за цитотоксичните 
препарати. Пропускливостта на ръкавиците нараства 
с времето и затова те трябва да бъдат редовно подме-
няни за да се намали вероятността от въздействие на 
цитотоксиците. 

Препоръчва се предпазване на очите и дихателната 
система когато съществува риск от пръскане или обра-
зуване на изпарения. Престилките могат да предпазят 
дрехите и да предотвратят по-нататъшно въздействие 
върху кожата. 

Прилагане

Лекарствата трябва да бъдат доставяни готови за 
прилагане. Не се препоръчва никакво по-нататъшно 
разбъркване или разреждане. Оралните лекарства не 
трябва да се пипат. Таблетите не трябва да се чупят, а 
капсулите де не се отварят. 

Изхвърляне на отпадъците

Когато се изхвърлят интравенозно оборудване, ек-
скрети, кръв и телесни течности трябва да се слагат 
ръкавици и полиетиленова престилка. Замърсени-
те игли, спринцовки и интравенозни системи трябва 
да се изхвърлят цели. Целият боклук трябва да бъде 
събран в специални чували и ясно обозначен, че съ-
държа цитостатици. Екскретите на пациентите може 
да съдържат следи от цитотоксичните лекарства до 72 
часа след прилагането. 

При контакт с кожата, трябва да се използват огромни 
количества вода и сапун. Очите трябва да бъдат обил-
но измивани с вода или изотоничен очен разтвор 
най-малко пет минути и трябва да се потърси лекар-
ска помощ. 

Почистване

Остатъци от лекарства могат да бъдат оставяни на 
работната повърхност в местата на приложение на 
лекарствата. Там, където се прилагат цитотоксици, 
целият почистващ персонал, трябва да бъде обучен да 
се излага на въздействието им възможно най-малко.   
Трябва да има и процедури за понижаване на излага-
нето на тяхното въздействие.

Безопасно приложение от специалистите по здрав-
ни грижи

Цитотоксичните препарати могат да имат тежки и 
даже фатални последствия ако се прилагат неправил-
но. Предотвратяването на грешки и безопасността на 
пациентите е от изключителна важност  и процедури-
те, свързани с прилагането на цитотоксици, трябва да 
се спазват през цялото време. Всички специалисти по 
здравни грижи, ангажирани с прилагането на хими-
отерапия, трябва да имат специално образование и 
обучение, да бъдат добре запознати с препаратите, 
които прилагат и техните странични ефекти, и да 
показват компетентност на заеманата позиция. 

• Преди започването на курс по химиотерапия тряб-
ва винаги да има получено и документирано съгла-
сие от пациента

• Химиотерапията с цитостатици трябва да се про-
вежда в работно време, в определените за това спе-
циални места.

• При провеждането на лечението не трябва да се 
бърза и трябва да се обърне внимание на това вли-
ването да не се прекъсва. 

• Медицинските сестри трябва да са запознати със 
спешните състояния, които могат да възникнат по 
време на вливането на цитостатични препарати, 
напр. алергични реакции, анафилаксия и екстрава-
зация, и да бъдат компетентни да се справят с тях.

• Навсякъде в местата, където се провежда химиоте-
рапия, трябва да има оборудване за реанимация, 
лекарства за спешни случаи и комплект инстру-
менти за екстравазация.

Преди да се приложат лекарствата, медицинската сес-
тра трябва да бъде запозната с:

• Кръвната картина и общото физическо състояние 
на пациента. Неправилното функциониране на 
черния дроб или бъбреците може да изисква коре-
кция на дозата.

• История на алергии на пациента

• Всички лекарства, които пациентът приема

• Препоръчителната и максималната доза лекарства

• Начин на прилагане

• Краткотрайни и дълготрайни нежелани лекарстве-
ни реакции
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• Начин на отделяне

• Съвместимост на всички лекарства 

Начини на приложение

Цитостатиците могат да бъдат приложени по различ-
ни начини. Начинът на приложение се избира така, че 
да се постигне максимално унищожаване на ракови 
клетки чрез оптимизиране   на бионаличността и по-
добряване ефикасността. 

Основни начини на приложение на химиотерапия

• Интравенозно (IV)

• Подкожно (SC)

• Интратекално (IT)

• Интрамускулно (IM)

• Интракавитарно, напр. интравезикално, интрапе-
ритонеално

• Местно (локално)

• Орално

Интравенозно 

Интравенозният начин е най-често използваният на-
чин от медицинската сестра за приложение на цито-
токсични лекарства. Той е най-надежден, защото ле-
карството се влива чрез венозна система. Лекарствата 
могат да бъдат вливани чрез много различни средства 
за венозен достъп. 

Средства за венозен достъп използвани от специа-
листите по здравни грижи

Изборът на средство за венозен достъп зависи от 

състоянието на вените на пациента, от лекарството, 
което ще се прилага и от продължителността на ле-
чението. За пациенти, които ще имат продължителен 
курс на лечение, трябва да бъде предвиденo средство 
за централен венозен достъп. Изборът на правилното 
средство за венозен достъп, прилагано в лечението, е 
много важен за намаляване на евентуалните усложне-
ния. Предотвратяването от инфекции е много важно 
и стриктното спазване на стерилност се изисква неза-
висимо от вида.  Екстравазацията и произтичащото от 
нея увреждане на тъканта са най-големите възможни 
проблеми при интравенозния начин на приложение. 

Периферна канюла - какво трябва да знае медицин-
ската сестра?

Някои пациенти с рак може да имат вени, трудни за 
канюлиране. 

• Пациентите и преди може да са имали проблеми   
с венозния достъп, затова винаги трябва да бъдат 
питани дали имат предпочитания към някоя ръка 
за поставяна на канюла.

• Крайници, засегнати от лимфоедем, дерматит, це-
лулит, присаждане на кожа, предишни фрактури, 
удари, артерио-венозни фистули или рани, трябва 
да бъдат избягвани. 

• Ако първият опит за поставяне на канюла е бил не-
успешен, вторият трябва да бъде близо до първия.

• Трябва да се използва най-малкият размер канюла 
и тя трябва здраво закрепена.

• Когато е възможно, трябва да се избягва правенето 
на вливане на предишен интравенозен път.

Средства за интравенозен достъп

Тип канюла Употреба

Средство за инфузия  с крилца тип 
„пеперуда”

Само за болусна инжекция. Никога да не се използват метални 
игли за везикантно приложение

Периферна канюла За краткотрайна употреба

Среден тип канюла Средно време за използване 2-4 седмици

Периферен IV централен катетър Може да се използва няколко месеца

Средство за централен венозен достъп Дългосрочна употреба

Имплантиране на порт (напр. Кат-
порт, Port-a-cath)

Дългосрочна употреба

Начин на приложение на цитостатиците :

Лекарствата може да бъдат вливани чрез директна бо-
лус инжекция, болус инжекция в ръка на бързо течаща 
инфузия от 0,9% нормален физиологичен разтвор или 

чрез инфузия. Изборът на метод зависи от фармаколо-
гичните възможности на лекарството. Всички предпи-
сани хидратиращи течности или антиеметици трябва 
да се приемат преди да е започнала химиотерапията. 
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Преди да започне вливането на всяко лекарство, ме-
дицинската сестра трябва да провери проходимост-
та чрез изтегляне на малко кръв и след това проми-
ване с 0,9% натриев хлорид. Ако се използва пери-
ферна канюла, мястото трябва да бъде наблюдавано 
по време на инфузията за белези на тъканна инфил-
трация или екстравазация, напр. съпротивление, 
подуване, болка или дискомфорт, зачервяване или 
признаци на изтичане. Превръзката на канюлата 
трябва да позволява да се вижда ясно мястото на 
поставяне и зоната около него. Канюлата трябва да 
бъде промивана между лекарствата и след приключ-
ване на вливането със съвместим разтвор. 

1. Интратекално

Много цитотоксици не могат да преминат кръвно-мо-
зъчната бариера и се използва интратекален начин 
за лечение на остра лимфоцитна леквкемия и някои 
лимфоми. Цитотоксичните лекарства се инжектират 
в церебрално-гръбначната течност обикновено  в су-
барахноидното пространство чрез лумбална пункция, 
но лекарствата могат да бъдат инжектирани и във вен-
трикуларното пространство. Само   някои лекарства 
могат да бъдат прилагани интратекално: метотрексат, 
цитозин арабинозид и тиотепа. 

2. Интракавитарно

Цитостатиците се вкарват в кухини в тялото като 
напр. пикочния мехур (интравезикално) или перито-
неума. По този начин злокачествените клетки са изло-
жени директно на най-високата степен на ефикасност 
на лекарството. 

3. Интравезикално

Интравезикалната химиотерапия се използва след 
операция за лечение на рак на пикочния мехур. Па-
циентите биват катетеризирани, остатъчната урина 
в пикочния мехур се източва и цитотоксичният пре-
парат се вкарва бавно. Лекарството се задържа 2 часа 
чрез притискане на катетъра. Пациентите трябва да 
бъдат съветвани да променят позицията на тялото си 
през 15 минути от гръб на корем и от едната страна 
на другата за да може цялата лигавица на пикочния 
мехур да се изложи на влиянието на цитотоксичното 
средство. Най-често използваните лекарства са Мито-
мицин С и доксорубицин. 

Повечето лекарства дразнят пикочния мехур, пред-
извиквайки химически цистит и затова се препоръч-
ва поемане на много течности след като лекарството 
е било изхвърлено. Често уриниране, невъзможност 
за задържане и парене при преминаване на урината 
се усещат най-често след интравезикална химиотера-

пия. Специално при използването на Митомицин С 
може да се получи контактен дерматит, което може да 
бъде избегнато чрез старателно измиване на ръцете и 
гениталиите. Сексуално активните пациенти може да 
предпазят партньорите си от въздействието на цито-
токсичните лекарства чрез използване на презерватив. 

4. Интраперитонеално

Интраперитонеалната химиотерапия се използва ос-
новно за лечение на рак на яйчниците. Цитостатиците 
може да се вливат с временен катетър, външен кате-
тър на  Tenckhoff  или имплантиран порт. Лекарствата 
обикновено се разтварят бавно в 2 литра течност, за-
топлят се  и се вкарват капка по капка.

Усложненията включват свързани с катетъра услож-
нения, коремна болка, отпадналост, хематологични 
ефекти, метаболитни аномалии и невропатия. Пора-
ди повишеното налягане в корема може да се появят 
и респираторни проблеми, стомашен дискомфорт и 
диария. 

5. Подкожен и интрамускулен начин

Много малко лекарства се прилагат по този начин по-
ради вероятността от увреждане на тъканите, кръво-
излив, дискомфорт и фиброза. По тези два начина и 
абсорбирането на лекарството е много бавно. 

Трябва да се използва най-малкият размер игла и мес-
тата да се сменят за да се избегнат странични ефекти. 
Преди вливане винаги трябва да се прави тромбоцит-
но броене за да се понижи вероятността от нараняване 
и кръвоизлив. 

6. Интраартериално

Висока концентрация цитотоксично лекарство се 
вкарва директно в тумора чрез артерията, която го 
кръвоснабдява. Концентрацията на лекарство към 
тумора се повишава докато системната циркулация се 
понижава, като по този начин се редуцира появата на 
странични ефекти. Примерите за използване са рак на 
черния дроб, на панкреаса и на дебелото черво. 

7. Местно (локално)

Локалните цитотоксични лекарства може да се при-
лагат при кожни увреждания като карцином на сква-
мозните клетки и лимфом на Т-клетките. Най-често се 
използва 5% 5-флуороурацилов крем. Като резултат от 
многократна употреба се появяват некроза на тъкан-
та. Здравата тъкан около увреждането трябва да бъде 
предпазвана. 



478

8. Орална химиотерапия

Ролята на оралната химиотерапия нарасна значително 
с въвеждането на капецитабин  за метастазирал коло-
ректален рак и рак на гърдата. Други примери за при-
емани орално препарати са етопозид, хлорамбуцил 
и прокарбазин. Много химиотерапевтични агенти в 
разработка също са за приемане през устата, така че 
очевидно тенденцията към орална химиотерапия ще 
продължи. 

Предимства на оралната химиотерапия

Има много потенциални предимства:

• Много пациенти я предпочитат

• Намаляване на усложненията поради интравеноз-
но вливане, катери,  инфекция.

• По-краткото време на лечение /   редуцирането на 
контакта персонал – пациент ще освободи време на 
сестрите за други обслужващи дейности

• Подобрено качество на живот

• Подобрен профил на нежелани лекарствени реак-
ции

• По-добра ценова ефективност

Медицинската сестра знае какви потенциални ри-
скове има при приложението на оралната терапия, 
а именно:

• Пациентите може да си мислят, че оралната хими-
отерапия е по-малко сериозна и по-малко опасна 
от интравенозната

• Пациентите са повишили отговорността си за при-
лагане на тяхната химиотерапия, както и наблюде-
нието и правилната реакция на нежеланите ефекти

• Трудно е да се оцени доколко пациентите действат 
съответно. Те се нуждаят от информация относно 
важността на стриктното придържане към предпи-
саната лекарствена схема, правилната доза, какво 
да правят ако са пропуснали доза или пък се появят 
странични ефекти. 

• Пациентите имат по-малък контакт с персонала, 
поради това времето им за обучение е по-кратко, 
напр. може да се наложи цялата важна първоначал-
на информация да бъде дадена само при една визи-
та преди началото на лечението

• Оралните препарати като Капецитабин имат раз-
личен метаболизъм сред пациентите, поради това 
промяната на дозата и прекъсванията са нормална 

и важна част от терапията в отговор на нежелани 
странични ефекти като синдрома ръка- крак (HFS), 
диария, гадене и повръщане, мукозит. Абсорбция-
та на препаратите може да бъде повлияна също от 
храна, гастроинтестинални проблеми, напр. гадене 
и повръщане или диария, и конкурентни медика-
ции. При появата на всеки от тези фактори паци-
ентът може да изпита повишена токсичност или да 
приема по-ниска от предписаната доза.

Обучение на пациента и ролята на сестрата

За да сме сигурни, че пациентът прилага безопасно са-
мостоятелната химиотерапия вкъщи, е много важно 
неговото обучение. Трябва да се разработят ясни пра-
вила за   първичната и вторичната грижа. Добре оф-
ормени информационни пакети, лечебни указания и 
пациентски дневници също могат да бъдат от полза. 

Пациентите може да не желаят да съобщават нежела-
ните лекарствени реакции ако си мислят, че намаля-
ването на дозата или прекъсването ще понижат ефи-
касността на лекарството. Много е важно, те да бъдат 
информирани, че намаляването на дозата до 50% и 
кратките прекъсвания в лечението няма да понижат 
ефикасността на тяхната терапия. 

Много важни аспекти на информираността и обуче-
нието на пациентите са:

• Правилна доза и график на приемане

• Ясна и точна информация за това как да разпозна-
ят, степенуват най-честите странични ефекти. 

• Към кого да се обърнат 

• Ролята на понижаването на дозата и прекъсването. 

Ролята на медицинската сестра за предотвратяване 
на усложнения от периферни венозни катетри- екс-
травазати

Везикантните имат потенциала да причиняват ув-
реждане на тъканите и некроза при екстравазиране. 
Екстравазацията се определя като инфилтриране на 
лекарство в подкожните тъкани. Размерът на пораже-
нията  обикновено е право пропорционален на коли-
чеството лекарство. Увреждането може да не се види 
веднага, а след 1-2 дни да се появят признаци за раз-
виващо се увреждане на тъканите. Увреждането може 
да продължи няколко седмици след екстравазацията. 
В някои по-тежки случаи екстравазацията може да до-
веде до загуба на функция или ампутация. Може да се 
наложи и хирургическо отделяне или присаждане на 
кожа.  Екстравазацията обикновено се свързва с пери-
ферната канюла, но може да се появи и при използва-
нето на устройства за продължителни инфузии.
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Рисови фактори за екстравазация и превенция

Рискови фактори Превенция

Предишна химиотерапия тъй като вените са 
нежни и трудни за канюлиране

Избягвайте малки вени
Избягвайте използване на метална игла
Избягвайте вени близо до сухожилия, нерви или арте-
рии
Избягвайте места далече от последната венопункция 
или опит за канюлиране

Предишна радиотерапия Избягвайте облъчените места

Циркулаторни проблеми, напр. лимфоедем, 
периферна съдова болест, болест на Рейно и 
съпътстващи заболявания като диабет, синдром 
на вена кава супериор

Прилагайте везикантите когато вената е достатъчно 
здрава, за да се намали рискът от екстравазация
Прилагайте болуса бавно на бавно течаща инфузия
Редовно проверявайте качеството на протичане на ин-
фузията и мястото на канюлата по време на инфузията
Никога не използвайте инфузионни средства и помпи 
за везикантните медикаменти
Използвайте PICC или централен катетър за бавна 
инфузия на високорискови лекарства

Кръвта не се връща от CVAD Не започвайте вливане на везиканти преди да е прове-
рена проводимостта на канюлата

Изваждане на иглата от имплантиран порт Наблюдавайте положението на иглата по време на 
инфузията на везиканти особено при движение, което 
увеличава риска от екстравазация

Класификация на цитотоксичните медикаменти според техния потенциал да причинят сериозна некроза при 
екстравазация 

Група 1: 
Неутрални

Група 2:
Възпалителни

Група 3:
Дразнещи

Група 4:
Ексфолиращи

Група 5:
Везиканти

Аспарагиназа
Блеомицин
Циклофосфамид
Цитарабин
Флударабин
Гемцитабин
Ифосфамид
Ритуксимаб
Тиотепа
Бета-интерфе-
рони
IL-2-
Трастузумаб

Етопозид Флуоро-
рацил
Метотрексат

Карбоплатин
Етопозид
Иринотекан
Тенипозид

Цисплатин
Доксетаксел
Доксорубицин
Митоксантрон
Оксалиплатин
Топотекан

Кармустин
Дакарбазин
Дактиномицин
Даунорубицин
Епирубицин
Идарубицин
Митомицин
Паклитаксел
Стрептозицин
Винбластин
Винкристин
Винорелбин

Сестрите, провеждащи химиотерапия, трябва да бъдат добре запознати с везикантните възможности на пре-
паратите, които прилагат, да наблюдават редовно вената по време на вливането, да разпознават признаците 
и симптомите на екстравазация и да знаят как да реагират ако възникне подобно извънредно състояние. 

Разпознаване на екстравазати

Признаците на екстравазация първоначално може да са слаби и нито сестрата, нито пациентът да ги забележат. 
Пациентът трябва да бъде помолен да съобщава за всяко усещане на болка, парене или дискомфорт тъй като той 
може лесно да разпознае дали този път усещането от инжекцията е различно от предишния. Отначало може да е 
трудно да се направи разлика между екстравазация и друга реакция. 
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Признаци и симптоми на екстравазация

Признаци и симптоми Други реакции, усложняващи диагнозата

Еритема, потъмняване, 
подуване, изтичане или 
промяна на кожната 
температура

Реакция на силно загряване, често срещана при лекарства като Доксорубицин 
и Епирубицин, често изглеждаща като червена ивица по протежение на вената, 
кожа, покрита с петна, уртикария и сърбеж. Силното затопляне е временно и се 
успокоява в рамките на 30-40 минути.

Изгарящо стягане и 
болка 

Спазъмът на вената може да даде болка при вливане. Обикновено се описва като 
тъпа болка. Стягането и болката може да се появят със затопляне.

Нарастваща резистент-
ност към спринцовката 
или забавяне на скорост-
та на инфузия

Позата на пациента и усукването (пречупването) на системата за вливане също 
може да причини нарастваща резистентност

Отсъствие на връщане 
на кръвта

Може да бъде подвеждащо. Източването на кръв може да издърпа канюлата 
обратно във вената и кръвта да бъде източена. При повторно вливане екстраваза-
цията настъпва през дупката в стената на съда, изостряйки нараняването.
Пробиването на стената на съда може да се случи по време на венопункция, ка-
нюлата остава във вената и кръвта се връща, но лекарството може да изтече през 
отвора в съседните тъкани

Оплакването на пациентите от болка, парене или дискомфорт са особено важни. Екстравазацията може да не се 
забележи веднага. Признаците и симптомите включват:

• Болка в рамото – може да бъде описана като тъпа болка, усещане за парене или стягане

• Болката, която се поява при екстравазация от имплантиран порт е над ключицата, в гръдната стена или по-
ниско на гърба

• Треска

• Еритема, затопляне и болезненост в гръдната стена или около мястото на порта

• Болка и подуване по дължината на катетъра или около мястото на порта.

Лечение на  екстравазати и какво трябва да направи сестрата

Лечение на екстравазати

Лечение Причина

Незабавно спиране на инфузията Предотвратяване на по-нататъшна екстраваза-
ция

Оставяне на канюлата на мястото й Позволява аспириране на лекарството и прила-
гане на антидот

Информиране на лекар, опитен в справянето с поражения 
от екстравазация

Лечението на екстравазатите е спорно, по-опи-
тен лекар винаги може да даде съвет за спра-
вяне

Отбелязване на поразената зона с химикал Зоната на екстравазация е ясно очертана

Аспириране на възможно най-голямо количество от лекар-
ството от канюлата. Подкожна инжекция с 0,9% натриев 
хлорид може да помогне за разреждане на лекарството

Премахване на лекарството от тъканите макар 
да се знае, че малко може да бъде получено

Отстраняване на канюлата
За всички лекарства, различни от винка-алкалоидите, се 
използва принципът на локализация и неутрализация. 
Компреси с лед трябва да се поставят редовно в следващи-
те 24-48 часа.

Предизвиква свиване на съда и понижава ло-
калното поемане на лекарството
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Може да се приложи локално диметил сулфоксид  Открито е, че е особено успешен при лечение 
на антрациклинова екстравазация

При екстравазация на винка-алкалоиди приложете под-
кожно хиалуронидаза 1500 единици като антидот. Прило-
жете топла превръзка

Принципът разнасяне и разреждане се използ-
ва при екстравазация на винка-алкалоиди. 

Възбудете крайника след вливане с топли или студени 
компреси

За премахване на екстравазиралия материал 
докато предпазваме покриващата кожа

Някои специалисти препоръчват промиване на инфилтри-
раната зона с 0,9% натриев хлорид, използвайки много-
бройни набождания в подкожната тъкан около мястото на 
екстравазация

Старателно документирайте инцидента с екстравазация

Странични ефекти и усложнения от химиотераоията и  ролята на специалистите по здравни грижи

Най-честите странични ефекти и усложнения от химиотерапията са посочени в таблицата. 

Непосредствени нежелани лекарствени реакции

Гастроинтестинални
Гадене и повръщане
Мукозит
Запек
Диария
Анорексия
Промяна на вкусовите усещания
Метален вкус 

Кожа и нокти
Алопеция
Синдром „ръка/крак”
Обрив
Еритема
Хиперпигментация
Набраздяване на ноктите 
Загуба на ноктите

Костен мозък
Миелосупресия, неутропения, тромбоцито-
пения и анемия

Основни странични ефекти
Отпадналост
Грипоподобни симптоми
Задържане на течности и отоци (Доксетаксел, Паклитаксел)

Репродуктивна система
Аменорея/ ранн аменопауза
Безплодие (особено алкилиращите агенти)

Сърдечна система
Тахикардия и други нарушения в ритъма
Високо кръвно налягане (предимно антрафциклините)

Неврологични
Периферна невропатия
Вегетативна невропатия
Невропатия на черепния нерв
Токсичност на очния нерв

Бъбреци и пикочен мехур
Хиперурикемия
Оцветена урина (Доксорубицин, Епирубицин, Митроксан-
тон)
Хеморагични цистити (Циклофосфамид, Ифосфамид

Усложнения
• Реакции на свръхчувствителност и анафилаксия

• Синдром на туморен лизис

• Сепсис

• Пулмонална тоскичност (напр. пулмонална фибро-
за след Блеомицин, Бусулфан, Хлорамуцил, Кар-
мустин)

• Кардиомиопатия (антрациклини)

• Невротоксичност

• Ототоксичност (шум в ушите и загуба на слуха от 
Цисплатин)

• Хефротоксичност

• Хепатотоксичност – l-аспарагиназа, Амсакрин, 
кармустин, Цисплатин, Хлорамбуцил, Дакарбазин, 
Метотрексат), венооклузивна болест на черния 
дроб (Бусулфан)

• Вторичен рак

• Когнитивна дисфункция
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Биологична терапия
Принципи
Целта на биологичната терапия е да подей-
ства антитуморно, или чрез активиране на 
имунната система на пациента, или чрез при-
лагане на натурални субстанции, представе-
ни в имунната система, като лечение. Този 
вид лечение предизвиква имунен отговор у 
пациента, който елиминира или забавя рас-
тежа на тумора. 
Увеличилите се познания на молекулярна-
та биология за рака доведоха до развитие на 
този тип лечение. Раковата биотерапия об-
хваща:
• Цитокини

• Моноклонални антитела

• Ваксини

• Клетъчни или хуморални продукти

• Генна терапия

Биотерапията обикновено по-скоро е насочена към 
клетки, които са ангажирани в имунния отговор, от-
колкото към ракови клетки. Максималната поносима 
доза биотерапия може да не е идеалната доза за про-
мяна на имунната система и може да бъде по-малко 
ефикасна от по-ниската доза. По-високите дози може 
да предизвикат нежелани лекарствени реакции без да 
повишат желания биологичен ефект. По-ниските дози 
биотерапия може да бъдат по-ефективни. 

Повечето биологични терапии имат подобни стра-
нични ефекти. Те включват остри странични ефекти 
като грипоподобни симптоми, нар. треска, простуда, 
мускулни болки (миалгия). Други често срещани стра-
нични ефекти са отпадналост, смущение, депресия и 
невралгични болки. 

Безопасност на медицинската сестра при работа с 
биологична терапия

Моноклоналните антитела са протеини, съществува 
теоретичен риск от изостряне на чувствителността на 
работещия с тях към не-човешки моноклонални анти-
тела. Подготовката на моноклонални антитела трябва 
да се извършва във фармацевтични стерилни поме-
щения за да се обезпечи, от една страна, защитата на 
работещия с тях от замърсяване, и от друга – предпаз-
ването на пациента от медицинската сестра от кръсто-
сано замърсяване, а именно:

• Шишенцата не трябва да се разклащат за да се из-
бегне разпенване

• Важно е да не се образуват аерозоли 

• При добавяне на съдържанието на шишенцето към 
системата внимателно завъртете инфузионната 

торбичка за смесване. Не разклащайте. 

Реакции на свръхчувствителност 

Най-честите странични ефекти на моноклоналните 
антитела са свързани с инфузията, включително гри-
поподобни симптоми или синдром на освобождава-
нето на цитокини. Симптомите на такива реакции се 
появяват обикновено 1-2 часа след инфузията и вари-
рат от много леки до много тежки и/или фатални ана-
филактични реакции. Освен това може да са свързани 
и със синдрома на туморния лизис. Рискът от такива 
реакции означава, че тези лекарства  трябва да се при-
лагат само в помещения с оборудване за реанимация. 

Странични ефекти

• Температура и треска – може да се предотврати 
профилактично с парацетамол

• Реакции на свръхчувствителност може да бъдат 
по-късни

• Кардиотоксичност – трябва да се наблюдава сър-
дечната дейност на пациента (ехокардиография в 
началото и след това на тримесечни интервали по 
време на лечението)

Клинични изпитания и отговорности на медицин-
ските сестри

В исторически план, медицинските експерименти са 
били ръководени само от етиката и морала на самите 
изследователи и някои местни споразумения за воде-
не на изследването. Но след потресващите медицин-
ски експерименти по време на Втората световна война 
бяха разработени международни и национални ука-
зания и закони, които да регулират провеждането на 
изследвания. Те включват: 

Нюрнбергския кодекс – създаден за да предпази хора-
та и въвежда доброволното съгласие за участие в из-
следвания

Декларацията от Хелзинки – това е интерпретация на 
Нюрнбергския кодекс от страна на Световния лекар-
ски съюз. Целта й е да предпази участниците в изслед-
вания чрез убеждаване в това, че доброто състояние 
на участниците е поставено над интересите на науката 
и обществото. 

Международна конференция за хармонизиране на 
тристранните принципи за добра клинична практи-
ка – установява отговорностите на изследователите и 
подкрепя настоящите изследователски практики. 

Директива на Европейския съюз за клиничните из-
питания – цели да има убеденост, че всички стра-
ни-членки на Европейския  съюз провеждат клинични 
изпитания по еднакъв стандарт, обезпечавайки без-
опасност, ефикасност и добро качество. Целта й е да 
разреши препаратите, изпитани и лицензирани в една 
страна-членка да бъдат приемани в другите страни без 
допълнителни изпитвания. 
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Ръководна изследователска рамка за здраве и социал-
ни грижи – задължава изследванията,   персонал или 
оборудване, да спазват всички професионални, етич-
ни и научни стандарти. Тя дава увереност, че се спаз-
ват законовите изисквания и се използват стандарти 
за качество. 

Преди да се проведе някакво научно изследване, то 
трябва да получи одобрение от няколко институции:

• Етично одобрение. Всички клинични изпитания, 
които се провеждат, трябва да бъдат представени 
на Централна етична комисия. В Етичната комисия 
има представителство от специалисти и обедине-
ния от неспециалисти. Преди да даде одобрение за 
клиничното изпитание,   Комисията трябва да се 
увери, че човешкото достойнство, правата, безо-
пасността и доброто състояние на участниците са 
обект на най-голямо внимание. 

• Регулаторни органи по лекарствата и продуктите 
за здравна грижа. Там, където в изследването са 
включени лекарствени продукти, трябва да се по-
лучи одобрение за използване на тези продукти от 
Изпълнителна Агенция по лекарства. Следва пре-
глед на предклиничните и клиничните данни, и ако 
продуктът се смята за безопасен, ще бъде дадено 
разрешение за клиничното изпитание. 

В болницата, която е включена в клиничното изпита-
ние, Изпълнителният директор трябва да даде своето 
одобрение. 

С повишаване на регулирането и стандартизирането в 
Европа са нужни повече персонал и време, ангажира-
ни в проучванията. 

Отговорности на медицинските сестри

Основната отговорност на сестрите, които се грижат за 
пациентите, участващи в изследването, е безопасност-
та чрез понижаване на риска и максимално повиша-
ване на ползата. Ролята и отговорностите на сестрите, 
участващи в клиничното изследване, са многостранни 
и включват образование,   координиране, грижа и ра-
бота с документацията. 

Образование на медицинските сестри

• Клиничен персонал: обучение на клиничния пер-
сонал относно протокола за изследването, специ-
фичните научни изисквания и плана за лечение. 
Там, където се използват нови агенти или комбина-
ции, е необходимо обучение за очакваните и потен-
циалните странични ефекти. 

• Пациенти и семействата им: даване на цялата 
искана информация за информирано съгласие, 
която включва процес на рандомизация и регис-
трация, обяснение на лечението, начинът му на 
действие, целите на лечението, изискванията на из-
следването, напр. честота на посещенията в болни-
ца/ клиника се изискват, потенциалните странични 
ефекти и усложнения. 

Участието на пациента

• Медицинста сестра трябва да оцени до каква сте-
пен пациентът разбира клиничното изследване и 
своите права като участник

• Оценете способността на пациента да спазва из-
искванията на протокола на изследването

• Споделете оценките на специфичните въпроси и 
притеснения с изследователския екип и с лекаря на 
пациента

• Помогнете на пациента да се оттегли от изследва-
нето – важно е пациентът да разбере своето пра-
во да се оттегли от изследването на всеки етап без 
това да се отрази на по-нататъшната грижа за него

Координиране на изследването от медицинската
сестра

• Убедете се, че има съгласие от регулаторните 
органи

• Убедете се, че пациентите са подходящи за включ-
ване в изследването

• Убедете се, че изследователският протокол е спазен 
от пациентите и лекарите

• Ежедневна организация на участниците – пациент 
и изследовател на правилното място в точното вре-
ме; лечението приложено когато трябва; регистра-
ция на пациентите и когато е необходимо, рандо-
мизация

• Взаимодействие с други агенции, като напр. фар-
мацевтични компании

Грижа от медицинската сестра

• Помощ с диагноза и прогнози

• Оценка на  токсичността

• Вземане на кръв и урина, записване на наблюдени-
ята, други изследвания, напр. ЕКГ както се изисква 
от изследователските процедури

Администриране на документацията от медицин-
ската сестра

Много е важно, да се пазят пълните документални 
записи на цялата информация на изследването. Из-
ходните данни трябва да са налични   и всеки записа 
за изследването трябва да бъде цялостно попълнен. 
Най-важното включва:

Попълване на бланка за доклад на случая

Докладване на неблагоприятни събития

Работа на изследователя и научните файлове

Създаване на средства за събиране на данни, напр. 
кратък научен справочник или пациентски дневник, 
специфични за всяко клинично изпитание и подходя-
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щи за използване.

Изследователските сестри, които познават най-добре 
протокола, трябва да бъдат използвани като консул-
танти по отношение на продължителността на наблю-
дение на пациента и лечението. 

Сестри в отделенията, клиниките и дневните цен-
трове

Отговорностите на сестрите са сходни с тези на сес-
трите, участващи в изследвания. Предизвикателство-
то за тези сестри е, че работата им по изследването е 
само една част от тяхната цялостна работа, и затова те 
трябва да разбират протокола на изследването, лечеб-
ния график, възможните странични ефекти и риско-
вете и ползите от изпитанието. Всяка клинична сфера 
трябва да се грижи пациентите да участват в широк 
кръг изпитания и поради това сестрите трябва да имат 
достатъчно познания за всяко изследване, за да обез-
печат безопасността на пациентите. 
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26. КАЧЕСТВО 
НА ЖИВОТА ПРИ 
ПАЦИЕНТИ С 
ОНКОЛОГИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Д. ДАМЯНОВ, А. ГЕРАСИМОВ

При онкологичните заболявания, може би в най-го-
ляма степен в сравнение с останалите медицински 
състояния, заболяването и неговото лечение се пре-
връща в основна детерминанта на качеството на жи-
вота и емоционалното отражение на болестта и може 
дори да превъзхожда физическото страдание при па-
циента. Тази специфика определя двете особености 
(два компонента) при дефинирането на качеството на 
живот – многоизмеримост и субективност. 

Многоизмеримостта на качеството на живота включ-
ва физическо, функционално, емоционално и социал-
но благополучие. Физическото благополучие се отнася 
до промени в нормалните или влошени функции на 
организма, възприемани от индивида и наблюдава-
ни от персонала – болка, гадене, умора. Най-общо, 
то представлява физическия комфорт, така както се 
възприема от пациента, симптомите на болестта и 
страничните ефекти на лечението. Функционалното 
благополучие включва способността на индивида да 
извършва дейности, свързани с неговите персонал-
ни потребности, амбиции и социална роля – ходене, 
хранене, къпане, обличане, поемане на отговорности 
извън дома, свързани с приятели и колеги. Въпреки, 
че са тясно свързани, физическото и функционално-
то благополучие могат да бъдат независими едно от 
друго. Така например, чиновник може да продължи да 
работи ефективно въпреки периодите на дискомфорт, 
причинени от лечението. Емоционалното благополу-
чие има биполярен характер като отразява положи-

телните (благоденствие) и отрицателните (дистрес) 
афекти. Социалното благополучие включва получе-
ната социална подкрепа, уплътняване на свободното 
време, активността в семейството и интимния живот, 
включително сексуалната активност. 

Субективността се определя от факта, че качеството 
на живота може да бъде разбрано само от гледна точка 
на пациента. Информацията за качеството на живот 
на болния се черпи именно от него въз основа на не-
говата субективна оценка. Субективността включва 
възприемането на болестта, на лечението, на собстве-
ните очаквания и оценка на отношението риск/вреда. 
Персоналната преценка за качеството на живот (QOL) 
е динамична както във времето, така и с промяна на 
ситуациите.  Качеството на живота се определя от ед-
ноличната оценка на пациентите на нивото на техните 
настоящи функции и активност и от удовлетворение-
то, което получават от тях, сравнено с това, което те 
считат за постижимо и идеално. Степента на дисфунк-
ция също влияе на ценностната система на пациен-
та. Субективността не бива да се смесва с липсата на 
достоверност. Измерването на разнообразните стра-
ни на качеството на живота осигурява съвкупност от 
възпроизводими и достоверни данни, които могат да 
бъдат анализирани със същата надеждност, а често и с 
по-голяма информативна стойност от лабораторните 
и диагностични изследвания.1

Между силата на симптомите при онкологичните па-
циенти и качеството на живота съществуват три хипо-
тетични взаимоотношения1 .

Постоянната връзка се описва като сума от силата на 
отделните симптоми, водеща до пропорционално из-
менение на QOL. Например два симптома със сила 2 
въздействат върху качеството на живот така, както би 
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въздействал един симптом със сила 4. Повечето кли-
ницисти и пациенти обаче биха се съгласили, че ефек-
та на два симптома с умерена сила е по-малък от този 
на един, но с голяма сила симптом. 

Линеарната връзка отразява в праволинейна функция 
взаимоотношението между сила на симптомите и бла-
годенствие, като въздействието на определен симптом 
върху качеството на живот нараства правопропорцио-
нално на неговата сила. Клинично тези взаимоотно-
шения са по-реални, защото имат предвид по-значи-
мия ефект на тежките симптоми в сравнение с леките 
и умерените. 

Третият тип връзка (крива) предполага, че ефекта на 
слабата болка върху качеството на живота може да 
бъде значително по-малък в сравнение с този с пра-
волинейна функция, а ефекта от болката може да бъде 
толкова голям, че да диктува качеството на живота. 
Според тази хипотеза въздействието на симптома е 
относително слабо, когато се проявява с малка сила, 
по-силно, когато интензивността му е умерена и по-
тенциално смазващо, когато действа с голяма сила. 
От това следва, че облекчаването на симптомите има 
по-значим ефект върху QOL, отколкото промените в 
силата на самия симптом. 

Продължителността на въздействие на симптомите 
също оказва съществено влияние върху качеството на 
живот. Това не бива да се смесва в клиничен аспект с 
хронифициране на симптомите. 

Хроничните въздействия на симптоми като болка, 
умора, гадене често се приемат клинично като все 
по-утежняващи състоянието. От друга страна адапта-
цията на човека е такава, че той е принуден по няка-
къв начин да привиква към симптомите. Продължи-
телното им действие причинява „съревноваващи се“ 
взаимоотношения между адаптация и хронифицира-
не/изтощение, които определят различните ефекти на 
продължителността на въздействие на симптома вър-
ху QOL. Адаптацията е възможна когато симптомът е 
с ниска интензивност. При по-тежки симптоми се на-
блюдава хронифициране (умора, изтощение). 

За първи път по същество през 1949 г. Карнофски по-
сочва, че оценката на новите химиотерапевтични сред-
ства при онкологични пациенти трябва да включват 
не само общото им състояние, продължителността на 
ремисия и удължаването на живота, но и субективно-
то подобрение на пациента по отношение на настро-
ението и нагласите, общите чувства на благополучие, 

както активността, апетита и облекчаването на тре-
вожни симптоми, като болка, слабост и задух.2  Пър-
вият инструмент за измерване на QOL, определен като 
такъв, е QL-индексът на Spitzer. Той се основава на 
идеята, че измеренията за социоличностни или QOL 
променливи, трябва да включват физическа, социал-
на и емоционална функция, отношение към болестта, 
лични характеристики на ежедневието на пациентите, 
включително взаимодействия в семейството, както и 
цената на заболяването.3

Концепцията за качество на живот при онологични-
те пациенти включва всички сфери от живота и лич-
ния опит, както и въздействието, оказано от болестта 
и лечението. Добро качество на живота може да бъде 
постигнато когато мечтите и очакванията на един 
индивид намират реална изява.4 Приоритетите и це-
лите на индивида трябва да бъдат реалистични и се 
предполага, че търпят промяна в течение на времето, 
промяна на възрастта и условията. За да се подобри 
усещането за добро качество на живот е необходимо 
да се положат усилия за намаляване на диспропорци-
ята между надежди/очаквания и реалност. „Доброто“  
качество на живот се характеризира с удовлетворе-
ност, смисленост, щастие, изпълненост и възможност 
за справяне. Тази дефиниция набляга на важността от 
личностно развитие. От нея следват няколко заключе-
ния: 

1. QOL може да бъде оценено и описано само от ин-
дивида/пациента.

2. Трябва да се вземат в съображение много аспекти 
от живота.

3. Трябва да се отнася до индивидуалните цели и 
планове.

4. Подобряването на QOL е свързано със способнос-
тта да се идентифицитрат и постигат тези цели.

5. Заболяването и лечението на индивида могат да 
променят предварително поставените цели. 

6. Целите следва да бъдат реалистични.

7. Необходими са действия за намаляване на разли-
ката между цели и реалност. Това може да бъде 
постигнато от пациента самостоятелно или с по-
мощта на други.

8. Разликата между очакванията и реалността може 
да бъде двигателната сила за някои индивиди.

9. При постигане на една цел се идентифицират 
нови,  като диспропорцията с реалността отново 
се увеличава – динамична промяна на ситуация-
та.

j.  За целите на обективното измерване на ка-
чеството на живот в клиничната практика и 
най-вече в клиничните изпитвания са разра-
ботени редица скали и въпросници,  така че 
информацията да бъде годна за обработване и 
анализиране. Те следва да отговарят на конкрет-



487

ни параметри, чрез които да се осигури макси-
мална адекватност на измерването на качество-
то на живота5: 

1.  Подходящо формулиране на качество на живота по 
подразбиране:

a.  Включват се елементи от физическия, физи-
ологичния, духовния и социалния домейн.

b.  Включват се точки и алтернативни отгово-
ри, даващи възможност за отразяване на пози-
тивните аспекти на QOL.

2.  Тестване на психометрични характеристики:

a.  Надеждност.

b.  Валидност – формулировка, съдържание, 
равностойност, предиктивност.

3.  Чувствителност за промени в качеството на живот:

a.  Включват се разумен брой точки в общия 
тест и поне 5 точки във всеки домейн.

b.  Включват се няколко алтернативи за отговор.

c.  Осигуряват субскали/резултати по домейни.

4. Базират се на информация, предоставена от паци-
ентите.

5. Приемливи за пациенти, здравни служители и из-
следователи:

a.  Кратко време за попълване.

b.  Лесни за попълване и оценяване – формат 
затворени въпроси.

c.  Разбираеми за болшинството индивиди.

d.  Въпроси, възприемани като важни от отго-
варящите.

Разработени са общи въпосници, здравно-специфич-
ни и тумор-специфични (в зависимост от локализа-
цията на малигнения процес). Основните домейни, 
оценявани от съществуващите въпросници за QOL са 
физикалния, психологичния и социалния. В някои въ-
просници се залагат и въпроси, свързани с духовност-
та на пациентите.

В исторически план, най-известните въпросници и 
скали за оценка на QOL са5: Karnofski (1948), Zubrod 
(1960), Izsak (1971), Roberts (1972), Burge (1975), 
Priestman & Baum (1976/80), Palmer (1980), Spitzer 
(1981), Irwin (1982), Shain (1983), Gough (1983), Padilla 
(1983), Coates (1983), Selby (1984), Schipper (1984), 
Bernheim (1984), Heinrich (1984); 

Част от скалите (Karnofski, Manitoba, Spitzer) предста-
вят събраната информация в линеен цифров формат. 
Другият тип въпросници са вариантните (EORTC, EQ-
5D), при които получените отговори на конкретните 
въпроси относно качеството на живот се свеждат до 
цифрова оценка – индекс, която позволява обективна-

та обработка, стандартизиране и сравнение на получе-
ните данни.

Към момента най-често използваните въпросници в 
клиничната практика и проучвания са: 

• EORTC QLQ-C30 – основно средство за оценка на 
общите аспекти на качеството на живот. Поради 
лимитиращия характер на въпросника са валиди-
рани или в процес на разработка модули към него, 
които са специфични за конкретно заболяване, 
използваните терапевтични модалности, както и 
конкретни аспекти на качеството на живот, които 
представляват специфичен интерес от страна на 
изследователите. Отделните модули се използват в 
допълнение към основния въпросник.

• FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness 
Th erapy or Cancer Th erapy) със специфични за за-
боляване или лечение въпросници – FACT-O (кар-
цином на яйчника); FACT-L (карцином на белия 
дроб); FACT-D (диария); FACT-NTX (невротоксич-
ност), 

• EQ-5D, оценяващ 5 въпроса по отношение на мо-
билност, самообслужване, обичайни дейности, 
болки/неразположения и напрегнатост/депресия. 

• EPIC (Expanded Prostate Cancer Index Composite for 
Clinical Practice) – въпросник, разработен за оцен-
ка на специфичните проблеми на мъже с простатен 
карцином. Въпросникът измерва симптоми, свър-
зани с уринарната, чревната, хормоналната и сек-
суалната функция.

•  Нито един от въпросниците не покрива всички 
изисквания по отношение равномерно разпределе-
ние на въпросите по домейни, надеждност и валид-
ност в еднаква степен и измерват различни аспекти 
от качеството на живот. Използването на тези въ-
просници е слабо застъпено в реалната клинична 
практика извън сферата на клинични проучвания 
поради липса на достатъчно време за събиране и 
обработване на информацията, получавана от тях и 
съответно липса на практическа полза за пациента. 
Разработени са алтернативни инструменти, позво-
ляващи онлайн-оценка на качеството на живот и 
едномоментна обработка на събраните данни. По-
настоящем се развиват следните платформи: 

PROMIS (www.healthmeasures.net/explore-measure-
ment-systems/promis)

Memorial Sloan Kettering Cancer Center (www.mskcc.
org) 

Adaptive testing – онлайн платформи, селектиращи въ-
просите в зависимост от вече дадените от пациента 
отговори (напр. при отговор на въпроса: Имахте ли 
диария?/не - не се популират въпроси за честотата на 
изхожданията, обема и т.н.)6

Внедряването и използването на инструменти, измер-
ващи качеството на живот на пациентите е ефективен 
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начин за подобряване на комуникацията между лека-
ря и пациента. Използвани ефективно, могат да спо-
могнат за вземането на информирани персонализи-
рани клинични и терапевтични решения. Към момен-
та няма въпросник за оценка на QOL, който да бъде 
универсален и общоприложим за всички онкологични 
пациенти, но използването на наличните валидирани 
въпросници би било по-ефективно от въздържането 
от оценка. 
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1. ПАЛИАТИВНИ 
ГРИЖИ, ЛЕЧЕНИЕ НА 
БОЛКАТА 
Н. ЙОРДАНОВ

Палиативни грижи

Въведение

• Палиативните грижи са активни грижи, които ин-
корпорират и активното лечение на изпитваните   
симптоми от болни с авансирало (нелечимо) забо-
ляване, при които основния фокус са облекчаване 
на болката и намаляване на страданията на болния 
с една основна цел – постигане и   поддържане на 
възможно най-добро качество на живот. 

• Фокусът насочен към поддържането на максимал-
но добро качество на живот е ключова характерис-
тика за палиативната медицина:

Фокусът на грижите и лечението е насочен към бо-
лния, а не към заболяването 

• Основните усилия са насочени към подобряване 
на качеството на живот , а не към удължаване на 
преживяемостта

• Целта е да се обърне максимално внимание на 
всички изпитвани от пациента проблеми, които 
биха повлияли негативно качеството му на живот 
– физически, психо-социални и духовни и екзис-
тенциални. 

• За постигане на целите се прилага холистичния 
подход при оказване на грижите – като се отделя 
внимание не само на физическите, но и на пси-

хо-емоционалните и духовни нужди на пациента и 
неговото социално обкръжение (семейство).

СЗО определя палиативните грижи като:

• „Специфичен подход, насочен към подобряване на 
качеството на живот на болните с нелечимо  живо-
то-застрашаващо  заболяване и техните  семейства, 
чрез превенция и облекчаване на страданията, 
което се постига   с помощта на ранно откриване, 
безупречна оценка и активно лечение на болката 
и другите физически, психологически и духовни 
проблеми породени от болестта.“

Палиативните грижи:

• Осигуряват облекчаване на страданията чрез кон-
трол на болката и другите съпътстващи симптоми.

• Утвърждават живота и разглеждат смъртта, като 
неразделни части на единен процес

• Нямат за цел да ускорят или забавят настъпването 
на смъртта.

• Интегрират психологическите и духовни аспекти 
на грижите за болния.

• Осигуряват подкрепа, която да помогне на болния 
да живее максимално активно, доколкто

• това е възможно.

•  Осигуряват подкрепа на семейството по време на 
боледуването и в периода на траур.

• Прилагат мултидисциплинарния екипен подход

• Подобряват качеството на живот и повлияват хода 
на болестта

• Прилагат се в началото на хода на боледуването 
заедно с диагностични процедури и терапевтични 
действия, които имат за цел удължаване на живота 
като химиотерапия, или лъчелечение.

• Чрез разбирането за цялостния процес на боледу-
ването и прогнозата , палиативните грижи,   дават 
възможност на болните с авансирали и нелечими 
заболявания, без значение от тяхната възраст, ди-
агноза, прогноза и очаквана преживяемост, да из-
живеят остатъка от живота си с възможно най-до-

01ГЛАВА

ПОДДЪРЖАЩА И 
СИМПТОМАТИЧНА 
ТЕРАПИЯ
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брото качество на живот. 

Мястото на Палиативните грижи е показано схема-
тично на долната схема :

Фиг.1 Отделните етапи в оказването на палиативни 
грижи от момента до поставянето на диагнозата до на-
стъпването на смъртта на болния и грижите за семей-
ството в периода на траур.

Хосписни, палиативни и подкрепящи грижи

• Концепцията за развитието на съвременните хос-
писни, палиативни и подкрепящи грижи се зараж-
да през 60-те години на ХХ в. във Великобритания, 
когато биват създадени и първите хосписи за бо-
лни с авансирало, нелечимо онкологично заболя-
ване. През 70-те години става ясно, че все пове-
че онкологично   болни биват хоспитализиране в 
болници за активно лечение поради високото ниво 
на страдание което изпитват. Тогава постепенно се 
оформя идеята за развитието на палиативните гри-
жи. Терминът „палиативни грижи“ е предложен от 

д-р Б. Маунт, който дефинира основните принципи 
на съвременната палиативна медицина, а именно:

• Комплексна оценка и лечение както на физическо-
то така и на емоционалното страдание изпитвано 
от болния.

• Мултипрофесионален екип оказва интердисци-
плинарни грижи съвместно и координирано с еки-
па, който провежда активното лечение на пациента

• Фокус на оказваните грижи са не само болните, но 
и техните семейства.

• През 90-те години на ХХв. започва да се оформя , 
като отделна под дисциплина „подкрепящата онко-
логична грижа (supportive oncology)“, предвид не-
обходимостта от оказване на максимална подкрепа 
за преодоляване на нежеланите странични реак-
ции, предизвикани от провежданото активно про-
тивотуморно лечение. В последствие и в „подкре-
пящите грижи“ се оформят отделни направления 
като психосоциални и духовни грижи, комуника-
ция и грижи за болните преживели онкологичното 
заболяване (survivorship care). 

• Съвременните разбирания за различията между 
понятията „хосписни“, „палиативни“ и „подкрепя-
щи“ грижи са показани на схемата на фиг.1. Вижда 
се, че различията между отделните понятия са във 
връзка с  момента на смъртта на болния и мястото 
на оказване на грижите. Трябва още да се има пред-
вид и стигмата, с която са натоварени понятията 
„хоспис“ и „хосписни грижи“.

Фиг. 2. Съвременното разбиране на терминологията -„подкрепящи“, палиативни“ и „хосписни“ грижи (според 
отношението на грижите  към траекторията на боледуване и мястото на оказването им) 

Литература: 

1. M. Watson; C. Lucas; A. Hoy; J. Wells; Oxford Hand-
book of Palliative Care; second edition; © Oxford 
University Press, 2009.

Диагноза, лечение и контрол на болката

Епидемиология на болката при напреднало заболяване

Болката е характерен симптом за терминалната фаза 
на много заболявания. Така например Солано, Гомез и 
Хигинсън определят основните симптоми, които  из-
питват  болните от злокачествени новообразувания, 
ХОББ, сърдечносъдови заболявания, бъбречна не-
достатъчност и СПИН, които са и  най-честите хро-
нични заболявания . Те установяват, че три симптома 
– болка, диспнея (задух) и астения (умора) се срещат 
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при повече от 50% от болните особено в терминална-
та фаза на болестта. Болката е водещ симптом както 
следва – при рак 35%-96% от болните (при анкетирани 
10379 болни); при СПИН 63% -86% (943 болни); Сър-
дечни заболявания 41 %-77% (882 болни); белодробни 
заболявания 33%-71% (372 болни) ; Бъбречни заболя-
вания 47%-52% (370 болни). 

Болка определение

• Болката според определението на IASP  е „неприят-
но индивидуално, сетивно и емоционално прежи-
вяване свързано с действително или потенциално 
увреждане на тъканите или (състояние) описвано 
в условията на такова увреждане “ 

• Това означава, че болката:

• Винаги е неприятна, т.е. е източник на страдание у 
пациента;

• Е  индивидуална – т.е. само болния може да опреде-
ли изпитва ли болка и колко силна е тя;

• Освен сетивна има и емоционална компонента, 
която ако не се отчете   може да бъде причина за 
нейния лош контрол;

• И особено важно - пациентът може да изпитва бол-
ка дори и при липса на обективни критерии,  доказ-
ващи увреждане на тъканите. 

Ето защо Б. Фарел казва „Болка е, когато пациента 
каже „Боли ме!“ 

Класификация на болката  

• Класифицирането на болката в отделни групи и 
категории подпомага нейната оценка и лечение.   
Съществуват различни видове класификация на 
болката, които често пъти се припокриват: 

По интензивност : 

Използват се различни скали за  оценка на магнитуда 
на изпитваната болка като : 

NRS10 - цифрова  скала от 0 до 10,  където  0  = „няма 
болка“ и 10  = „най-силната възможна болка“ ; 

VDS – вербално описателна скала, при която болният 
използва следните термини за да опише интензивност-
та на изпитваната болка:   „ лека “; „ умерена“; „силна“;   
„непоносима“. 

По време

Остра болка 

• Най-често е в резултат на остро нараняване или 
заболяване и представлява защитна реакция на ор-
ганизма към настъпващите увреждания. Има ясно 
начало, предсказуем ход и ограничена продължи-
телност - изчезва с оздравяването. 

• Характерна за този вид болка е повишената ак-
тивност на симпатикусовата нервна система -тахи-
кардия, тахипнея, повишено артериално налягане   
разширени зеници и др. 

• Значение на болката –  обичайно болните възпри-
емат появата на остра болка като знак за тласък на 
онкологичното заболяване. Ето защо не рядко към 
симптомите, характерни за острата болка се доба-
вят още  депресия, алиенация, тревожност и често 
нежелание да сътрудничат на лечението.

Хронична болка 

• Най-често срещаната болка при пациенти с онко-
логични заболявания. Има постепенно, неясно на-
чало,  хронично протичане и   непрекъснато нара-
стваща  интензивност. 

• Типичните  за острата болка симптоми на повише-
на симпатикусова активност не са характерни за 
пациентите с хронична болка. Болните са депре-
сирани и отчуждени, наблюдават се изменения в 
личността, дължащи се на променения начин на 
живот. Често срещани симптоми са: безсъние, ано-
рексия, апатия, летаргия, алиенация. Хроничната 
болка няма отношение към защитните механизми 
на организма . 

• Значение на болката – За онкологично болните 
пациенти хроничната болка е   израз на прогреси-
ращия ход на болестта, на влошената прогноза и 
наближаващата смърт. Ето защо едновременно с 
активното ú лечение се налага и оказването на по-
стоянна психологическа, духовна и социална под-
крепа на болните. 

Постоянна болка 

Това е болката, която пациентите изпитват през по-го-
лямата част от денонощието. Постоянната болка на-
лага редовен прием на обезболяващи лекарства „по 
часовник“.

Пробивна  болка (breakthrough pain) – 

• Това е болка, която се появява през време на 
действието на активно и ефективно аналгетично 
лечение. За контрол на този вид болка се прила-
га „при нужда”, „спасителна доза“ бързодействащ 
аналгетик. 

Инцидентна (провокирана) болка  -  

• Това   е болка, която се проявява при определени 
провокиращи я обстоятелства като движение, ка-
шлица, хранене и други.  Контролира  се с прилага-
нето на локални средства (имобилизация с лонгета, 
корсет и др.) , когато това е възможно . Ако болката 
се появява на фона на назначено лечение трябва да 
се приложи спасителна  доза аналгетик  преди въз-
действието на фактора, който отключва болката. 
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По  патофизиологичен механизъм

Ноцицептивна болка – 

Това е болка, която възниква в резултат на механично-
то или химично дразнене на терминалните окончания 
на сетивните нерви (ноцицептори). При ноцицептив-
ната болка периферната и централната нервна систе-
ми са интактни.  В зависимост от това , къде са разпо-
ложени ноцицепторите, болката се разделя на :

Соматична

• Рецепторите за болка са разположени в кожата, 
подкожието, фасциите, мускулите, сухожилията и 
периоста и реагират на механични, химически и 
термични дразнения. Типичен пример - болка  при 
фрактура. 

• Характеристика: Болката е остра, режеща, про-
биваща, пулсираща или с характер на тежест, но 
винаги е добре локализирана.    Повърхностно   
разположените източници на болка се локализират 
по-точно.

Висцерална

• Възниква в резултат на възбуждането на ноцицеп-
торите, разположени във вътрешните органи, като 
най-често причината за това са исхемия, механич-
но дразнение и/или разтягане на кух орган или на 
капсулата на вътрешен орган, и/или химическо 
въздействие. Типичен пример – болка при стено-
кардия или при разтягане на капсулата на черния 
дроб. 

• Характеристика :  Болката  е лошо локализирана, 
усеща се на голяма площ, излъчва се към определе-
ни кожни зони и често е съпроводена от изразена 
вегетативна симптоматка.   Болните описват бол-
ката като дълбока, стягаща или притискаща, остра 
или като тежест, когато е ангажирана капсулата на 
вътрешния орган. При запушване и разтягане на 
кух орган, болката  е коликообразна и разкъсваща 
по характер. 

Невропатична болка 

• Възниква в резултат на увреждане на периферна-
та и/или централната нервна система. Клинично 
се проявява като пареща, изгаряща, тръпнеща, 
като мравучкане или като електрически ток, ре-
жеща, пробождаща и стрелкаща болка, изпитвана 
най-често, но не и задължително, в зони с промене-
на сетивност. В зависимост от ангажираните нерв-
ни структури тя бива:

Централна 

• При  увреждане  на централната нервна система. 

• Характеристика: няма дерматомно разпределе-
ние. Засяга половината тяло като в зоната на про-
менена сетивност, не се установява локална причи-
на. Често при пациента има медицинска история   
за прекаран церебро-васкуларен инцидент.

Периферна

• При ангажиране структури на периферната нервна 
система – нервни сплетения или отделни нерви. 

• Характеристика: ангажира определени, един или 
повече от един, дерматоми. 

Симпатикусова  болка

• Невропатична по характер  болка в резултат  на ув-
реждане на тъканите и инервиращите ги симпати-
кусови нерви. 

• Характеристика: Невропатична, пареща болка и 
алодиния с белези на променена симпатикусова ак-
тивност в засегнатите зони – вазомоторни промени 
(промени в тонуса на съдовете – зачервяване, поб-
ледняване, оток, разлика в температурата) , судо-
моторни промени (дисфункция на потните жлези 
в зоната), и   трофични промени – изтъняване на 
кожата, редукция на подкожната мастна тъкан и на 
кожните придатъци. 

Психогенна болка 

• Подозира се при липсата на органична причина . 
Среща се при болни със съпътстващи психични 
заболявания. Не е наблюдавана чиста психогенна 
болка сред  онкологично болните пациенти. 

Етиологична класификация  

Болка предизвикана от тумора и неговата прогресия  - 
около 70% от всички болки 

• Инфилтрация на околните тъкани и органи, 
чувствителни на болка – най-често се дължи на 
прорастване на тумора към фасциите и периоста. 
При инфилтрация на кожата и лигавиците състоя-
нието се усложнява допълнително от насложената 
инфекция на мястото.

• Притискане на нервни окончания, нерви и нерв-
ни сплетения – при ангажиране на периферен нерв 
характерната за състоянието невропатична  болка 
се съпровожда от сетивни промени в зоната инер-
вирана от нерва. При ангажиране на нервно спле-
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тение е налице както промяна на сетивността, така 
и промяна на моторната функция в засегнатата 
зона. 

• Запушване или раздуване на кух орган или раз-
тягане на капсула  на орган –   типична болка при 
метастази в черен дроб или при чревна непроходи-
мост. Болката   е тъпа, дълбока, лошо локализира-
на често с характерна ирадиация  към определени 
зони. 

• Разрушаване на тъканите от патологичния про-
цес  – типичен пример е болката при патологична 
фрактура при която се наблюдават  разрушаване на 
костта, инфилтриране на околните тъкани  и ком-
пресия на нерви при засягане на гръбначния стълб.

Болка свързана с лечението на онкологичното заболя-
ване - около 20% 

• Болка след проведено  оперативно лечение

• Болка след мастектомия.

• Болка след торакотомия.

• Болка след шийна дисекция.

• Фантомна болка след ампутация.

• Болка след химиотерапия.

• Болка при мукозити, флебити и некроза на тъкани-
те след екстравазално приложение на цитостатика.

• Миалгия и артралгия след рязко спиране на кор-
тикостероидните препарати.

• Полиневропатия предизвикана от цитостатичното 
лечение 

• Болка след лъчетерапия.

• Пост радиационни невропатии и плексопатии

• Пост радиационни миелопатии.

Болка , която няма връзка с онкологичното заболяване 
и неговото лечение - под 10% - най-често това е болка в 
резултат на друго съпътстващо заболяване 

• Болки при артрити и артропатии 

• Исхемична болест на сърцето 

• Периферни съдови заболявания и др. 

Клинична болка. Оценка на болката

• Болката е психосоматичен феномен, който съпът-

ства човек от  раждането до смъртта. Тя има обучи-
телна, адаптираща и протективна функции и е от 
изключително значение за запазване   на целостта 
на тялото. Но когато е лошо контролирана болката 
е симптомът, който в най-голяма степен влошава 
качеството на живот на болните. 

• Възприемането на болката се влияе  от много и раз-
лични фактори, които въздействат както самостоя-
телно така и в комбинация. Най-често това  са:

• Силата (интензивността) и характеристиката на 
самата болка.

• Наличието на соматични симптоми и оплаквания.

• Психологически проблеми, като тревожност и де-
пресия.

• Нерешени социални проблеми.

• Етнически и културни фактори и различия.

• Религиозни вярвания, духовни предразсъдъци и 
страхове.

Цялостната оценка на болката при пациенти с рак 
включва оценяване влиянието на различните модифи-
циращи фактори, които повлияват   възприемането ú 
и имат отношение към  постигането на адекватен кон-
трол. Отделните фактори могат да окажат както по-
ложителен ефект  – т.е. да намалят клиничната болка, 
така и негативен ефект – да я усилят. 

• „Клиничната болка“ е болката, с която болният 
идва при екипа, заради която търси помощ и която 
трябва да бъде лекувана. Тя е физическата болка, 
модифицирана от изброените фактори.

• Физическа болка  – Интензивността на изпитвана-
та от пациента болка е най-важния фактор, влияещ 
върху клиничната болка, който влошава максимал-
но качеството на живот на болния.

• Съпътстващи симптоми – Болните, които стра-
дат от лошо контролирани симптоми, като дисп-
нея, безсъние , констипация и други съобщават за 
по-високо ниво на болка в сравнение с тези,  кои-
то нямат подобни оплаквания. Ето защо добрият 
контрол на съпътстващите оплаквания е условие, 
без което адекватния контрол на болката е невъз-
можен.

• Психически проблеми – Това са най-честите фак-
тори, които повлияват възприемането на болката 
и модулират нейната интензивност. В процеса на 
едно хронично заболяване проблемите от психоло-
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гическо естество са многобройни и не винаги ясно 
отчетливи. Неразпознаването и ненавременното 
им  лечение води до нарастване на общото страда-
ние на болния и  често са в основата на лошия кон-
трол на болката. Своевременното им лечение може 
значително да подобри ефективността на провеж-
даното аналгетично лечение.

• Социални проблеми оказващи влияние върху 

клиничната болка – онкологичното заболяване 
води до промени във взаимоотношенията в семей-
ството и в социалната роля на болния, които не 
рядко са източник на значителен психо-емоциона-
лен дистрес. В много случаи нерешените социални 
проблеми оказват пряко влияние върху болката, 
като водят да значително повишаване на нивото на 
клиничната болка.

• Етнически   и културни фактори - отделните ет-
нически и културни общности имат към различно 
отношение към страданието, болестта и болката. 
Към културните вярвания и традиции на пациента 
и семейството му трябва да се подхожда с внима-
ние и респект, като се имат предвид   възможните 
езикови бариери, които възникват при общуването 
с пациенти от други етнически групи.

• Духовни проблеми - Всеки човек, притежава 
собствена, уникална духовност.   С прогресията 
на хроничното заболяване духовните проблеми 
стават все по-важни за болния и все по-трудни за 
разрешаване. Възприемането на болестта и на бол-
ката, като наказание свише за действителни или из-
мислени грехове, може да попречи на адекватното 
ú лечение. Пренебрегването на духовния фактор 
и влиянието му върху възприемането на болката, 
често са причина за лошия  ú контрол.

Оценка и лечение на болката

Основни принципи

Вяра в оплакванията на болния – 

• Най-точното описание на болката дава самия па-
циент. Вярата в оплакванията на болния е първата 
и най-важна стъпка в изграждането на доверие и 
е основата, върху която се гради   по-нататъшната 
съвместна работа. Съмненията от страна на еки-
па са причина както  за укриване на информация, 
така и за агравиране на състоянието от страна на 
болния. 

Оценка на всяка болка – 

• Препоръчва се болният   да опише болката  със 
собствени думи и по начина , по който я чувства.   
Описанието е ориентир за  емоционално - афектив-
ната компонента на болката. 

Оценката на болката включва:  

• Измерване на магнитуда на болката,  характера на 
болката и протичането ú във времето, факторите, 
които я провокират и облекчават. 

• Оценяват се още  прилаганите до момента методи 
на  лечение и тяхната ефективност. 

• Обръща  се внимание на вида и дозата на използва-
ните медикаменти, появата на  странични ефекти и 
облекчението, до което са довели.  

• Оценяват се промените, причинени от болката в 
начина на живот на пациента като е желателно  да 
се разпитат  и други членове  от семейството. 

• Използването на схеми за отбелязване мястото   и 
излъчването  на болката, прегледа на цялостната 
медицинска  история на болния, физикалния и не-
врологичен прегледи и провеждане на лаборатор-
ни и образни изследвания облекчават диагнозата 
на болката. 

• Характерно за болните с авансирало онкологич-
но заболяване е, че често изпитват повече от една 
болка, които не рядко са различни по характер. В 
тези случаи трябва да се извърши щателна оценка 
на всяка една болките по отделно..
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Оценка на основното заболяване – 

• Появата  на нова или влошаването на стара болка 
не рядко бележи тласък на онкологичното заболя-
ване, което налага внимателна оценка на състоя-
нието на пациента.   Тогава,  когато  лечението на 
онкологичното заболяване не е възможно водещо 
е агресивното лечение на болката и на съпътства-
щите симптоми. При трудна за контролиране бол-
ка, при терминални пациенти, като крайна мярка 
може се наложи и провеждане на палиативно седи-
ране на болния. 

Оценка на факторите влияещи върху болката – кли-
ничната болка – 

• Оценка   на  влиянието на психически фактори, 
като страх, тревожност,   депресия и други вър-
ху възприемането  на болката е  част от   добрата   
медицинска практика при лечението на болката, 
която включва още и определяне на влиянието на 
соматичните симптоми,   социалните нужди, етни-
ческите и културните  различия и необходимостта 
от  духовна подкрепа. 

Периодична оценка на състоянието на болния и ефек-
та от лечението 

• Периодичността на контролните прегледи зависи 
от силата на изпитваната болка и успеха от прило-
женото лечение. 

• При болни, които обичайно изпитват лека болка 
( NRS10 < 4/10) на фона на провежданото активно 
аналгетично лечение се препоръчва контролните 
прегледи да се провеждат ежемесечно, 

• При пациенти изпитващи   умерена болка (NRS10   
> 4/10   и  < 7/10) се препоръчва провеждането на   
контролните прегледи да е  на  7-14 дни до постига-
не на адекватен контрол (NRS10 < 4/10)

•  Обичайно болка с магнитуд над NRS10  > 7/10 е със-
тояние, което налага активни медицински грижи и 
болнично лечение. 

• Контролните прегледи се извършват със същата 
акуратност, с която е извършена първоначалната 
оценка на болката

Прогностични фактори за постигане на ефективен 
контрол над болката 

• Повече от ¾ от пациентите с онкологични заболя-
вания, които се оплакват болка изпитват ноцицеп-
тивна болка, която отговаря на лечението с опио-
идни аналгетици и НСПВС. Ето защо е напълно 
реалистично да се прогнозира добър контрол от 
лечението на болката с лекарства при около 75% - 
85% от онкологично болните. Доста по-рядко (от 
15% -25%) се срещат болните, чиято болка не се по-
влиява добре от аналгетичното лечение.  

• Прогнозата за постигане на ефективен контрол на 
болката с медикаменти е лоша при:

• Болни с невропатична болка

• Болни с инцидентна провокирана болка

• Болни с нарушени когнитивни способности

• Болни с неконтролирано психологическо страда-
ние

• Анамнеза за злоупотреба с алкохол и наркотици.

Оценка на болката при болни със затруднения в кому-
никацията 

• Оценката на болката се основава на анамнезата и 
описанието на самия болен, но при  пациенти с на-
рушени комуникативни способности тя се базира 
на отговорите на следните въпроси:

• Има ли причина болният да изпитва болка или 
промените в поведението са в резултат на други 
процеси като трудно уриниране, запек или метабо-
литни нарушения като хипогликемия?

• Пациентът приемал ли е болкоуспокояващи ле-
карства в миналото? Ако отговорът е положите-
лен , какви и какъв е бил ефекта от приложеното 
лечение?

• Какво е обичайното поведение на болния при 
пристъп на болка,  как изразява болката си? 

• Какво смята болногледача на пациента за проме-
неното поведение? Смята ли, че болния наистина 
изпитва болка и кое го кара да мисли така?

• При установяването на контакт с болния е желател-
но да се уточни начина, по който ще съобщава за 
поява на болка. Това може да бъде затваряне на очи-
те, кимване или движение на пръстите и той трябва 
да бъде известно на тези, които оказват грижите.

• При съмнение за наличие на болка при болни със 
затруднена комуникация, да се пристъпи незабав-
но към нейното лечение.

• Ако приложеното лечение е ефективно и води до 
промяна в поведението на болния то трябва да 
продължи, съгласно правилата, през равни интер-
вали (по часовник).

• Ако няма ефект от приложните мерки, да се напра-
ви повторна ревизия на състоянието и да се търсят 
пропуснати причини за страдание.

• Основна роля за правилната оценка на болката при 
пациенти със затруднена комуникация играе оцен-
ката на така нареченото “ болково поведение”. 

• Симптоми  като стенания и възбуда  се срещат чес-
то и при други състояния като метаболитни нару-
шения, ретенция на урината или при делириум. 

• Нетипичното за пациента поведение и връщането 
му към обичайното състояние след обезболяване, 
може да бъде единственото доказателство за из-
питвана  болка.  

• При липса на ефект и при продължаващо „нети-
пично поведение“  се извършва    повторна оценка 
на състоянието, като се търсят и други причини 
за появата му, като: проблеми с тазовите резерво-
ари, метаболитни нарушения – хиперкалциемия, 
хипогликемия, уремия,    делириум,  чернодробна 
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енцефалопатия, мозъчни метастази и др. 

Лечение на болката при рак

Основни принципи на лечението на болката при паци-
енти с онкологични заболявания.

1. Болката е субективно преживяване със значими 
социални, психологични и духовни измерения. 
При онкологично болните пациенти не винаги 
изпитваната болка е в резултат  на онкологично-
то заболяване. Често болката може да има други 
етиологични причини, някои от които с голяма 
давност. 

2. Болните трябва да бъдат окуражавани участват 
активно в лечението на тяхната болка, като за 
целта им се предостави   цялата необходима ин-
формация. 

3. Успешното лечение на раковата болка се основа-
ва на точната ú  оценка, акуратно планиране, ин-
дивидуализирано лечение и редовни контролни 
прегледи за преценка на  ефективността на назна-
ченото лечение. 

4. Когато  е възможно се препоръчва оралният път 
на приемане   на обезболяващите лекарства. Те 
трябва да се прилагат така, че да не се допуска по-
явата на болка. 

5. Обезболяващите лекарства при постоянна бол-
ка се приемат редовно на определени интервали 
(по часовник), като задължително се назначават и 
бързодействащи опиоидни аналгетици, които да 
се приемат при нужда, за лечение на  пристъпите 
на пробивна болка

6. Лечението на раковата болка   в зависимост от си-
лата ú започва с  прилагането на опиоиден анал-
гетик от съответното стъпало на аналгетичната 
скала. 

7. Силните опиоидни аналгетици в малки дози мо-
гат да се прилагат успешно при умерени към сил-
ни болки, вместо слаби опиоиди от ІІ стъпало. 

8. При липса на ефект е по-добре да се премине към 
аналгетик от следващо стъпало, отколкото    към 
друго обезболяващо средство от същото аналге-
тично ниво.

9. Всички онкологично болни пациенти, които из-
питват умерена и силна болка, без значение от 
вида ú трябва да преминат курс на лечение с оп-
иоиди. 

10. При необходимост се  включва  мултипрофесио-
нален екип за  контрол на болката, като се прила-
гат и други видове лечение за модифициране на 
хода на онкологичното заболяване като лъчелече-
ние, химиотерапия или да се предложат нелекар-
ствени методи за постигане на контрол. 

11. За  контрол на раковата болка се препоръчва при-
лагането на комбинации от медикаменти, а не 
комбинирани медикаменти -НСПВС + опиоиден 
аналгетик. Назначаването им като отделни меди-
каменти, позволява повишаването на дозата на 
опиоидния аналгетик, без опасност от достигане 
на  токсични стойности на НСПВС.  

12. Спазване на правилата на СЗО – виж по-долу.

13. Използване на адювантни аналгетици – винаги, 
когато се подозира чувствителност на болката 
към  адювантни аналгетици.   Липсата на  ефект 
от приложеното лечение, не означава, че не тряб-
ва да се опитва лечение на болката с други адю-
вантни медикаменти. Ефектът на адювантните 
аналгетици обичайно настъпва бавно.

14. При лечението на раковата болка   не се прилага 
плацебо. Такова поведение е неетично спрямо 
болния и води до разрушаване на доверието, ако 
болният или семейството му разбере.

Медикаментозното лечение на хроничната болка 
включва:

• Избор на подходящия за дадения вид болка анал-
гетик -  различните видове болка са чувствителни  
към  различни обезболяващи  медикаменти.

Например:

Вид болка Подходящо лечение

Ноцицептивна

Висцерална болка  ☐  НСПВС или спазмолитици
☐  Опиоиден аналгетик или
☐  НСПВС + Опиоиден аналгетик

☐  Соматична - Костна болка  ☐  НСПВС
☐  При нужда + опиоиден аналгетик

☐  Соматична - Меки тъкани  ☐  НСПВС
☐  При нужда + опиоиден аналгетик

Невропатична

Нервна компресия ☐  Опиоиден аналгетик + кортикостероиди
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☐  Нервна инфилтрация 
☐  Нервна деструкция
☐  Симпатикусова болка

☐  Трициклични антидепресанти SNRI и/или
☐  Противоепилептични средства и/или
☐  Локален анестетик – при добър ефект орален локален анестетик
☐  α адренергичен миметик – Клонидин
☐  Кетамин – парентерално и/или орално
☐  +/- опиоиден аналгетик

Други видове болка

Главоболие от повишено 
вътречерепно налягане

☐  Кортикостероиди 
☐  Осмотични диуретици – Манитол

☐  Изразен мускулен спазъм ☐  Мускулни релаксанти 

Табл. 1 Избор на медикамент според вида на болката

• Избор на подходящото обезболяващо средство или комбинация от аналгетици в зависимост от силата на 
болката :

Вид на болката Сила на болката Вид на аналгетика

Ноцицептивна 

Висцерална Лека до умерена НСПВС

Умерена до силна Слаб опиоиден аналгетик +/- НСПВС

Силна до непоносима Силен опиоиден аналгетик +/- НСПВС

Соматична  Лека до умерена НСПВС

Умерена до силна  НСПВС + слаб опиоиден аналгетик

Силна до непоносима НСПВС +силен опиоиден аналгетик

Правила на СЗО за лечение на болката :
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Опиоидни аналгетици 

Класификация

Опиоидните  аналгетици се класифицират  по  различни начини : 

• По произход - природни, полусинтетични или синтетични; 

• По сила :  слаби (ІІ стъпало) и силни (от ІІІ стъпало) ;  

• В зависимост от   действието им по отношение на опиоиднири  – чисти агонисти, частични агонисти, смесени 
– агонист-антагонисти и чисти антагонисти

Сила Произход Действие

Слаби опиоиди Естествени алкалоиди Чисти агонисти

Кодеин
Декстропропоксифен
Дихидрокодеин
Трамадол
Тилидин

Кодеин
Морфин

Кодеин 
Декстроморамид
Фентанил
Суфентанил
Алфентанил
Хидроморфон
Морфин
Метадон
Оксикодон 
Петидин
Трамадол
Тилидин 

Силни опиоиди Полусинтетични алкалоиди Частични агонисти

Бупренорфин
Декстроморамид
Фентанил
Суфентанил
Алфентанил
Хидроморфон
Морфин
Метадон
Налбуфин
Оксикодон 
Пентазоцин
Петидин 

Бупренорфин
Диаморфин
Дихидрокодеин
Оксикодон

Бупренорфин

Синтетични Смесени агонист-антагонисти

Декстроморамид
Декстропропоксифен
Фентанил
Суфентанил
Алфентанил
Хидроморфон
Метадон
Налбуфин
Пентазоцин
Петидин
Трамадол
Тилидин 

Налбуфин
Пентазоцин

Чисти антагонисти

Налоксон

Табл. 3 Видове опиоиди и групи

Силни и слаби опиоиди

Като слаби опиоиди (опиоидни аналгетици от ІІ стъпало на СЗО) се определят опиоидните    аналгетици  из-
ползвани за лечение на умерена до силна по болка (NRS10 > 4 и < 7). Типични представители – Кодеин и Трамадол. 
Увеличаването  на дозата им над определено ниво, не подобрява аналгетичния ефект , но води до нарастване на 
риска от настъпването на нежелани странични реакции.  
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Силни аналгетици са тези използвани за лечението 
на силна към непоносима по интензивност болка – ІІІ 
стъпало на аналгетичната стълба на СЗО. Типичен 
представител – морфин. Към тази група спадат още 
Фентанил, Оксикодон, Метадон, Диаморфин – Херо-
ин, Бупренорфин, Петидин – Лидол и Хидроморфон.

Еквианалгетична доза  е  количеството от аналгетик  
А , което има същия обезболяващ ефект върху болния 
като количеството  аналгетик В (в лабораторни усло-
вия, при еднократно прилагане и при здрави добро-
волци).  При преминаване от един опиоиден аналгетик 
към друг с цел запазване на обезболяването се използ-
ват така наречените еквианалгетични или еквипотент-
ни дози. Те са ориентировъчни, което налага внима-
телно титриране на дозата на опиоидния   аналгетик   
до получаване на желания ефект или до настъпването 
на нежелани странични ефекти! 

Морфин  

Основен медикамент за контрол на онкологичната 
болка в терминалната фаза на болестта поради:

• Голяма терапевтична ширина при постепенно еска-
лиране на дозата

• Ефективен при различни пътища на прилагане - 
може да се прилага както орално, така и паренте-
рално – подкожно, венозно и спинално

• Различни лекарствени форми – бързодействащи 
форми, както и форми с контролирано във времето 
освобождаване.

• Предсказуем терапевтичен ефект 

• Ниска цена

• Достъпност 

Дозиране

• Няма стандартна доза при лечението на хронич-
на, онкологична болка.  Медикаментът има голяма 
терапевтична ширина и води до обезболяване при 
дози различни за отделните пациенти. Големината 
на дозата на морфина зависи от интензивността и 
вида на болката, от развитието на толеранс и ин-
дивидуалните физиологични и фармакологични 
различия.   Правилната  доза на морфина е тази, 
която води до аналгезия и не предизвиква неже-
лани странични ефекти. Постигането ú става чрез 
плавно титриране (увеличаване) на дозата при 
внимателно наблюдение на болния за появата на 
нежелани странични реакции.

Показания

• Морфинът е медикамент на избор, широко прила-
ган за лечение на силна  и много силна ракова бол-
ка. Последната може условно да се раздели на две 
големи групи: 

• Ракова болка чувствителна на лечение с опиоиди,

• Ракова болка  резистентна към опиоиди. 

• Не всяка болка в онкологията отговаря еднакво 
на лечението с опиоиди. Невропатичната болка е 
по-резистентна към лечението с опиоиди, откол-
кото ноцицептивната, а соматична ноцицептивна 
болка се повлиява по-добре от опиоиди в сравнение 
с висцералната болка. Различия към аналгетичния 
ефект на морфина   могат да се наблюдават и при 
болки от една и съща група, така соматична болка 
от костен произход е по-слабо чувствителна към   
опиоиди, отколкото соматичната блока с произход 
от меките тъкани.  Дали една болка е резистентна 
на опиоиди се разбира само след като опитите  за 
лечението ú с опиоидни аналгетици приложени в 
максимални дози са се провалили.

Морфинът трябва да се прилага с повишено внимание 
при болни с:

• Изразена бъбречна недостатъчност

• Тежко изразена чернодробна недостатъчност

• Болни с тежко изразена ХОББ, както и болни с 
бронхиална астма.

• Болни с подтисната функция на ЦНС, включител-
но и от медикаменти.

• Възрастни болни и болни в тежко общо състояние.

Вродена липса на толеранс  към морфин

• Възможната липса на толеранс се подозира, когато 
нежеланите странични действия на морфина като 
гадене, повръщане и седация не се овладяват от на-
значеното лечение, продължават повече от  седми-
ца и наличието им не може да бъде обяснено с дру-
га причина. Това състояние е много рядко и   налага 
преминаването към друг вид опиоиден аналгетик. 

Опиоидни аналгетици използвани при лечението на 
онкологичната болка

• Другите опиоидни аналгетици от ІІІ стъпало из-
ползвани широко за контрол и лечение на ракова-
та болка са: Оксикодон, Трансдермален Фентанил, 
Бупренорфин, Хидроморфон и Хероин. Последни-
те два медикамента не са налични в България. 

• На по-заден план остава прилагането на   Мета-
дон за контрол на хронична онкологична болка. 
За него  ЕАРС има следната препоръка: „ Метадон 
има сложен фармакокинетичен профил и труден за 
прогнозиране полуживот. Умерено се препоръчва 
неговата употреба като опиоиден аналгетик от ІІІ 
стъпало по СЗО за лечение на умерена към силна 
онкологична болка. Лекарството трябва да се при-
лага единствено от опитни професионалисти“.

Опиоидна ротация

Преминаването от един опиоиден аналгетик към друг 
се налага , когато:
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• Болните изпитват изразени странични действия 
като: 

• Неконтролирано повръщане.

• Труден за овладяване сърбеж по кожата.

• Когнитивни нарушения - тежко  объркване.

• Появата на миоклонични гърчове.

• Провокиране на бронхоспазъм след прием на мор-
фин.

• Болните не са в състояние да приемат лекарството 
през устата.

• Ако е установена   нарушена бъбречна функция и   
съществува риск от развитието на интоксикация, 
поради натрупване на метаболити, които нормал-
но се отделят през бъбреците. Тези болни трябва 
да бъдат лекувани с лекарства, чието отделяне не 
зависи от бъбречната функция като фентанил и/
или бупренорфин. 

Оксикодон

• Полусинтетично производно на тебаина широко 
използван   като алтернатива на морфина при ле-
чение на силна и много силна онкологична болка. 
В малки дози  може за се използва като аналгетик 
от ІІ-стъпало. 90% от приетото количество от ле-
карството се метаболизира в черния дроб и 10% 
се екскретира през бъбреците. Съотношението на 
преизчисляване Оксикодон : Морфин е = 1: 1,5 - 2.  
Страничните действия на Оксикодон са подобни 
на тези предизвикани при употребата на морфин. 

Оксикодон/Налоксон

• Комбиниран препарат - „single pill“ , съдържащ оп-
иоидния агонист Оксикодон и Налоксон -  опиои-
ден антагонист в съотношение 2:1. Комбинираният 
препарат има аналгетичното действие на корес-
пондиращата доза Оксикодон , но при значително 
по-слабо изразен ОІС (предизвикан от приема на 
опиоиди запек) предвид въздействието на антаго-
ниста Налоксон върху опиоидните μ-рецептори в 
червата.

Фентанил  

• Показан е (медикамент на избор) за лечението на 
пробивна болка, който е наличен под различни 
форми ( на назален спрей, сублингвални и   бу-
кални таблетки или като близалки). За контрол на 
постоянната, базова, ракова болка е разработена и 
намира широко приложение в практиката и тран-
сдермална система (ТДС) за прилагане на Фента-
нил, осигуряваща ефективен контрол на болката за 
72 часа. Ефективната аналгезия настъпва в рамки-
те на  12-24 часа след поставянето на пластира, т.е. 
след създаването на депо от лекарството в подко-
жието, което продължава да отделя Фентанил до 24 
часа след свалянето на пластира. Тези особености 
налагат особено внимание в началото и края на 

лечението с Фентанил ТДС. Аналгезията предиз-
викана от Фентанил ТДС може да бъде оценена 
най-рано 18-36 часа след поставянето на пластира, 
а ефективността на аналгетичния ефект на назна-
чената доза  се преценява след 6-9 дни. Увеличава-
нето на дозата става на всеки 72 часа. При 12-15% 
от болните се налага смяната на пластира да става 
на всеки 48 часа. 

Бупренорфин

• Частичен агонист,   който намира приложение за 
лечение на умерена и силна онкологична болка. Ре-
гистриран е под формата на сублингвални таблет-
ки и трансдермална форма - ТДС. Трансдермална-
та форма на Бупренорфин се използва за лечение 
на хронична болка. Не е подходяща за лечение на 
остра болка, болка, която се очаква да продължи 
само кратко време или пост-оперативна болка, 
както и не е подходяща за употреба при лечение на 
опиоидна зависимост. Таблетките са приложими 
сублингвално. В България са регистрирани за суб-
ституираща терапия, което ги прави неприложими 
при лечението на ракова болка. Има чернодробен 
път на екскреция, който позволява да се прилага 
безопасно при болни с бъбречна недостатъчност . 

Алфентанил и Суфентанил

• Прилагат се основно за лечение на остра оператив-
на и следоперативна болка и не намират широко 
приложение в палиативната медицина и за лечение 
на онкологичната болка в България.

Хидроморфон

Медикаментът не е регистриран и не се продава в Бъл-
гария.

Петидин

• Лидол - опиоиден аналгетик от ІІІ стъпало. Не се 
препоръчва продължителното му прилагане   (по-
вече  от 48 -72 часа), поради натрупването на не-
вро-токсичния метаболит 4-нор-меперидин, чието 
въздействие върху ЦНС и води до халюцинации и 
гърчове. Не е показан за лечение на хронична он-
кологична болка.

Метадон

• С продължително действие, синтетичен опиоиден 
аналгетик от ІІІ стъпало на СЗО, използван основ-
но за субституираща терапия, но който се използва 
с успех при лечението както на невропатична, така 
и на неспецифична онкологична болка. Причината 
е изразения антагонизъм на препарата към NMDA 
– рецепторите, отговорни за развитието на толе-
ранс и хипералгезия. Регистрацията на препарата 
в България е за провеждане на субституираща те-
рапия, което го прави практически неприложим за 
контрол на раковата болка (въпреки препоръките 
на ЕАРС). 

Алтернативни пътища на прилагането на опиоидните 
аналгетици
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СЗО препоръчва „основният път на приемане на лекар-
ствата при лечение на раковата болка е през устата“.

Подкожен път – подкожно приложеният морфин е 
3 пъти по ефективен в сравнение с приетия орално 
– морфин подкожно: морфин през устата = 1:3.  Осо-
бено  внимание трябва да се обърне на продължи-
телната подкожна инфузия (CSCІ), включително и на 
аналгетиците. Това е лесен за изпълнение и безопасен 
инвазивен метод за прилагане на основни лекарства в 
палиативната медицина, който не налага екстензивни 
сестрински грижи и е възможно да се прилага успешно 
в дома на пациента.

1. Ректален –   морфинът приет ректално под фор-
мата на супозитории е еднакво ефективен с този 
приет през устата по отношение на болката, като 
претърпява значително по-малък fi rst-pass мета-
болизъм. Ето защо не се налага преизчисляване 
на дозата. Разработените за еднократно приложе-
ние /24ч – Морфин сулфат хидрогел супозитории 
не са разрешени за употреба в България.

2. Трансдермално – Под формата на трансдермални 
системи се прилагат фентанил    и бупренорфин. 
Пластирите  се сменят на всеки 72 часа. Пиковите 
плазмени концентрации  се достигат в интервала 
18-24 ч от поставянето на пластира, като депото 
създадено в подкожието се запазва до 24 ч след 
премахването му.  Обичайната доза на приемания 
до започване на лечението с трансдермални сред-
ства опиоиден аналгетик се запазва през първите 
12ч, а след това дозата му се редуцира наполовина 
до навършване на 24ч от започването на лечение-
то с трансдермални   опиоиди. Трансдермалния 
път на прилагане е най-ефективен при стабилна 
болка. При някои от болните (< 10%) , при кои-
то болката е била контролирана с по-високи дози 
орални опиоидни аналгетици могат да настъпят 
симптоми на остър абстинентен синдром при 
преминаване към лечение с трансдермални опи-
оиди. Състоянието се овладява с малки дози оп-
иоиден аналгетик приет парентерално или през 
устата. При преминаване от орален морфин и 
оксикодон към трансдермален фентанил и/или 
бупренорфин е желателно да се намали дозата на 
приеманите профилактично лаксативни медика-
менти.

Ко-аналгетици – адювантни аналгетици

• Прилагат се тогава, когато опиоидното лечение не 
постига нужното обезболяване.   Най-често причи-
ната за това е наличието на  невропатична болка. 
Невропатичната по болка при онкологично болни 
пациенти се лекува съгласно утвърдените прави-
ла за добра медицинска практика. При този вид 
болка често се налага провеждането на лечение с 
адювантни аналгетици – антидепресанти – трици-
клични или SNRI , противоепилептични средства, 
Кетамин, α-адренергични блокери, кортикостерои-
ди, Лидокаин и др.

• Болните, които изпитват сложна и многокомпо-
нентна болка трябва да получат комплексно лече-
ние, още в най-ранните етапи на появата й. Паци-
ентите от тази група най-често страдат от лош кон-

трол на симптомите в хода на тяхното боледуване. 

• Липсата на ефект от лечението с един адювантен 
аналгетик налага смяната му с друг. Не са редки 
случаите, когато болката се повлиява добре при за-
мяната на един антидепресант или антикоагулант   
с друг или при смяната на антидепресанта с проти-
воепилептично средство.

• Не се препоръчва едновременното започване на   
лечение с няколко адювантни аналгетика.

Антиконвулсанти

Габапентин , Прегабалин, Карбамазепин , Валпроат 
- Na, Клоназепам – съществуват достатъчно на брой 
литературни данни, за прилагането на тези медика-
менти при лечението на различни видове невропатич-
на болка, с различна степен на ефективност.

• Габапентин – започва се с малка доза 100-300мг/24ч 
и постепенното и увеличаване до достигане на доза 
от 1800 мг/ 24ч – максимална доза от 3600мг/24ч. 
Високите дози над 1800мг/24ч се препоръчва да се 
прилагат само от специалисти . 

• Прегабалин и Габапентин са единствените проти-
воепилептични   средства лицензирани за лечение 
на невропатична болка.

Антидепресанти  

Трицикличните   антидепресанти  (ТСА)   намират 
най-широко приложение при лечение на невропатич-
ната болка, но имат и най-неблагоприятния профил на 
нежелани странични реакции. Започва се с:

• Амитриптилин преди сън в доза от 10мг и посте-
пенно титриране до  75мг до постигане на отговор 
или до появата на нежелани странични ефекти.

• Дулоксетин – показан за лечение при диабетна по-
линевропатия в доза 30мг -120мг/24ч (минимално 
ефективна доза 60мг за лечение на диабетна поли-
невропатия и фибромиалгия). Има по-добър про-
фил по отношение на нежеланите странични реак-
ции от трицикличните антидепресанти.

Важно!

Клиничният отговор на приложеното лечение както с 
антиконвулсанти, така   и с антидепресанти  може да 
се очаква след  3-7 дни от началото на лечението. При 
липса на ефект в рамките на 2-3 седмици лечението с 
дадения ко-аналгетик се прекратява и се заменя с друг.

Липсата на клиничен отговор от лечението с опреде-
лен антидепресант или антиконвулсант не означава, 
че всички медикаменти от съответната група също ще 
бъдат неефективни. 

Таргетен подход 

• Много често изборът на адювантен аналгетик се 
определя от заболяването на пациента и профила 
на вероятните странични ефекти от лечението.
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Специфични невропатични синдром и подходящите адювантни аналгетици

Състояние Предпочитан ко-аналгетик

Болка от централен произход Трициклични антидепресанти

Тригеминална невралгия Карбамазепин (Баклофен като втора линия)

Болка от горните етажи на корема – панкреас и стомах Блок на плексус целиакус

Симпатикусова болка  Симпатикусова блокада,

Табл.4 състояние и предпочитан ко-аналгетик

• С течение на времето се е утвърдило схващането, че думите на болния, с които описва изпитваната от него 
невропатична болка могат да бъдат използвани при избора на адювантен аналгетик. 

• Приема се, че трициклични антидепресанти (ТСА) се назначават, когато болният описва изпитваната от него 
болка като „постоянна, пареща“ болка, а антиконвулсантите се назначават при „пароксизмална, стрелкаща“ 
болка (няма  доказателства в подкрепа на подобен  подход).

• Някои адювантни аналгетици могат с успех да се приложат при определена група болни, като:

Съпътстващо клинично страдание Благоприятен ко-аналгетик

Депресия ТСА ; SNRI

Тревожност Клоназепам 

Епилепсия / припадъци / мозъчни метастази Противоепилептични средства

Мускулни спазми Клоназепам ; Баклофен

Нисък медикаментозен толеранс/изтощени /възрастни  болни Габапентин

Безсъние ТСА или Клоназепам

Нестабилен пикочен мехур  ТСА

Табл.5. Адюванти като аналгетици при болни със съпътстващи симптоми

• Негативен ефект на адювантните аналгетици при определени пациенти – да се избягва прилагането им при 
тези болни

Съпътстващо клинично страдание Ко-аналгетици, които трябва да се избягват

Запек  ТСА

Проблеми с простатата (простатизъм) ТСА

Сухота в устата ТСА

Сънливост и обърканост ТСА, Клоназепам, Кетамин

Чернодробни проблеми Противоепилептични средства с изключение на габапентин 

Сърдечни проблеми ТСА

Проблеми от страна на горните отдели 
на ГИТ

Карбамазепин, Натриев валпроат, SSRI

Припадъци и гърчове Кетамин, ТСА

Потискане на костния мозък  Карбамазепин 

Табл. 6. Неподходящи ко-аналгетици при болни с определени симптоми
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Кортикостероиди 

• Лечение с кортикостероиди се обсъжда при:  бол-
ка от повишено вътречерепно налягане;  болка от 
костен произход;  инфилтрация или притискане на 
нерви и  нервни сплетения;  оток и инфилтриране 
на меките тъкани от тумора; компресия   на гръб-
начния мозък;  болки от разтягане на капсулата на 
черния дроб. Обичайната доза е 8-16 мг Дексаме-
тазон /24ч приложени двукратно – сутрин и обед с 
цел запазване на нощния сън.

• Проследява се ефекта на приложеното лечение 
с цел редуциране на дозата на медикамента до 
най-малката ефективна доза, възможно най-рано .  

• Препоръчва се лечението с кортикостероиди да 
се извършва под закрилата на гастропротектори 
–    РРІ блокери (Омепразол) или PGE1 аналог - 
Мизопростол особено при болни над 65г възраст. 
Медикаментите от групата на Н2-блокерите нямат 
гастропротективни свойства!

Мускулни релаксанти

• При мускулни спазми с успех се прилагат   Диазе-
пам  в доза от 5мг р.о. , Мидазолам - 5мг р.о.  или 
Баклофен  в доза 3 х 5мг/24ч , като ефективната 
доза се  установява с постепенно титриране на до-
зата. Мидазолам може да се приложи и парентерал-
но – подкожно  под формата на CSCI в доза от  5 мг 
до 15мг/24ч.

Спазмолитици

• Коликообразната коремна болка   е трудно по-
датлива на лечение с опиоидни аналгетици, но се 
контролира добре от спазмолитици като Хиосцин 
бутилбромид – (Бусколизин) или Дротаверин хи-
дрохлорид (Но-шпа). Парентералното   приложе-
ние на спазмолитици за контрола на болката се 
препоръчва особено  при иноперабилна чревна 
непроходимост поради често наблюдаваната в тези 
случаи затруднена стомашно-чревна резорбция.

НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства 

• НСПВС имат противовъзпалителен ефект дължащ 
се на потискането на простагландиновата синтеза. 
Особено ефективни са при лечение на костна бол-
ка в комбинация с опиоидни аналгетици, с които 
имат синергичен ефект. Препоръчва се лечението 
с НСПВС са се провежда възможно най-кратко. 
Прилагат се с особено внимание при възрастни бо-
лни (над 65г възраст), при увредени болни и при 
пациенти с компрометирана бъбречна и чернод-
робна функция. За медикаментите от тази група 
е характерно наличието на таван на дозата и над-
вишаването му, както и продължителната им упо-
треба  водят до нежелани, понякога сериозни стра-
нични действия.   Прилагат се в следните обичайни 
дози:

• Ибупрофен 200-400мг3х/24ч

• Диклофенак 50мг 3х/24ч

• Напроксен 250-500мг 2х/24ч

• Кеторолак 90мг максимална доза с.к./24ч

• Пироксикам 20мг/24ч

• Нимезулид 100мг 2х/24ч

• Аспирин до 4 г/24ч

• Метамизол до 4г/24ч може да се прилага и парен-
терално

• Някои от изброените НСПВС могат да се прилагат 
под формата на супозитории, а също и като гел  или 
крем за локално приложение. Различните НСПВС 
проявяват и различни нежелани странични реак-
ции. Смята се, че Ибупрофен притежава най-до-
брия профил за безопасност. Независимо от това 
при възрастни болни (над 65г) и при болни с анам-
нестични данни  за  пептична язва прилагането на 
НСПВС следва да става с гастропротектори – РРІ 
блокери   (Омепразол) или PGE1 аналог (Мизопро-
стол). 

• Селективните НСПВС се свързват с повишен риск 
от развитието на нежелани тромботични инциден-
ти в сравнение с плацебо, като рискът се увеличава 
с ескалирането на дозата и продължителността на 
приложението им. 

Бифосфонати

• Медикаментите от тази група са мощни блокери 
на костната резорбция, свързана с активността на 
остеокластите. Има доказателства, че бифосфона-
тите притежават собствена аналгетична активност. 
Приложени при онкологично болни пациенти  на-
маляват риска от появата на патологични костни 
фрактури.  Прилагат се като бърза венозна инфу-
зия за 15-30мин (Золедронат) или като двучасова 
инфузия ( Паминдронат). Предвид възможното 
увреждане на бъбречната функция от бифосфона-
тите се препоръчва венозното им прилагане да ста-
ва след предварително рехидратиране на болния. 
По време на лечението с бифосфонати болните се 
окуражават да приемат много течности. При част 
от болните след лечение с бифосфонати  се наблю-
дават грипоподобни симптоми и преходна  болка 
в костите.  За  профилактика на тези оплаквания 
се препоръчва лечение с парацетамол. Бифосфо-
натите  намаляват нивото на серумния калций ето 
защо е желателно да се проследява нивото му и при 
необходимост да се провежда лечение с вит. Д и 
калций. При болни провеждали лечение с бифос-
фонати, при лоша хигиена на  устната кухина  или 
при провеждане на инвазивно дентално лечение по 
време на лечение с бифосфонати може да се развие 
остеонекроза на мандибулата. 

Лъчелечение
• Лъчелечението е ефективен метод за контрол 
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на раковата болка. Дори   еднократно облъчване   
води до намаляване на интензивността на болка-
та предизвикана от тумора. Особено ефективно е 
лъчелечението при болки от метастази в костите. 
При ангажирането на множество кости може да се 
приложи и метаболитна терапия с радиоактивни 
изотопи с остеотропен характер като Стронций 89 
или  Фосфор 35.

• Химиотерапия, хормонална терапия и други мето-
ди за лекарствено лечение на онкологичното забо-
ляване

• Тъй  като при около 70% от болните , болката която 
изпитват е в резултат от онкологичното заболяване 
или неговата прогресия, ето защо поставянето на 
болестта под контрол не рядко води и до контроли-
ране на болката. Модифицирането на хода на забо-
ляването е основен метод за симптоматичен кон-
трол в началните етапи на боледуване, който обаче 
губи своето значение и е на практика неприложим 
при пациентите в терминален стадий. 

Кетамин 
• NMDA – рецепторен антагонист, който намира 

широко приложение в анестезиологичната практи-
ка като венозен анестетик. Приложен в субанесте-
тични дози повлиява добре предимно невропатич-
ната болка. Препоръчва се да се прилага   само от 
специалисти при трудна за контролиране болка , 
предвид нежеланите странични ефекти. 

Поведение при лошо контролирана   ракова 
болка 
• Ревизия на предполагаемата причина за възниква-

не на болката. 

• Резистентна на лечение с опиоидни аналгетици 
болка

• Псевдо-резистентна болка  :

• Недостатъчна доза обезболяващо лекарство – уве-
личаване на дозата, опиоидна ротация , преминава-
не към опиоиден аналгетик от по-високо стъпало

• Лоша чревна резорбция (много рядко, най-вече 
при пациенти с не-адаптирана илеостома) – пре-
минаване към трансдермален или парентерален 
път на приемане

• Лошо прием  на лекарството през устата напр. при 
повръщане – смяна на пътя на прилагане 

• Пренебрегване на психосоциалните компоненти   
на изпитваната болка – психосоциална консулта-
ция и подкрепа 

• Полу-резистентна болка:

• Костна болка – увеличаване на дозата на опиоида,  
добавяне на НСПВС , кортикостероиди, адювант-
ни аналгетици 

• Коликообразни коремни болки – спазмолитици, 
увеличаване на дозата, опиоидна ротация 

• Притискане на нерв или нервен плексус – НСПВС, 
адювантни аналгетици, кортикостероиди, увелича-
ване на дозата на опиоида , опиоидна ротация 

• Невропатична болка – добавяне на адювантни 
аналгетици , ескалиране на дозата на опиоида , Ке-
тамин 

• Болка предизвиквана от определена активност – 
изпреварващо прилагане на спасителната доза оп-
иоиден аналгетик 

• Резистентна на лечение с опиоиди болка:

• Мускулни спазми – мускулни релаксанти

• Коремни спазми – спазмолитици, поставяне на 
сонда, газова тръба, палиативна хирургия 

• Духовна болка –екзистенциална криза - духовна 
подкрепа

• Психосоциална болка – бягство в болката - пси-
хосоциална подкрепа , антидепресанти, антипси-
хотици

• Главоболието, което изпитват болните при пови-
шено вътречерепно налягане може да бъде отнесе-
но към групата на полурезистентните за лечение с 
опиоиди болки . Това налага преди започването на 
лечението с опиоиди   да се проведе курс  на лечение 
с парацетамол или други НСПВС особено, когато 
прилаганите кортикостероиди са неефективни или 
приложението им е неприемливо от медицинска 
гледна точка. Може да се използват различни пъ-
тища на прилагане на лекарствата – като ректални 
супозитории (Диклофенак) или като орално дис-
персни таблетки (Парацетамол), ампулите  Дикло-
фенак и Кеторолак могат да се прилагат подкожно.

Анестезиологични методи на лечение на болката – 
нервни блокове 

• Прилагат се, когато болката  не е добре контроли-
рана с фармакологични средства, било поради не 
достатъчната им ефективност, било поради трудни 
за контролиране нежелани странични действия. 
Нервните блокове и невролитични процедури се 
използват с успех при локализирана и  сегментар-
но  ирадиираща  болка. Най-често използваните 
анестезиологични техники за контрол на болката 
включват:

Регионална аналгезия :  

Прилагани средства – локални анестетици +/- кор-
тикостероиди +/- морфин. Този начин на аналгезия 
осигурява временна аналгезия и се прилага при след-
ните състояния:

• Миофасциална болка – инфилтрация на trigger 
points
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• Единични метастази в ребрата – блок на интер-
костален нерв

• Костни метастази в прешлени – паравертебрален 
блок 

• Сакроилиачни стави - вътре ставна инжекция

• Болка от гръдната стена – паравертебрални блокади

• Блок на лумбалния плексус при патологична фрак-
тура на бедрена шийка.

• Болка в областта на главата и шията – блокада на 
цервикален плексус

• Постхерпетична невралгия блокада на засегнатия 
нерв

• Блок на плексус целиакус при тумори от горните 
етажи на корема.

Невролитични процедури  

Прилагане на 6% воден разтвор на фенол, 950 алкохол 
или температура (радиофреквентна или крио-абла-
ция). Характерното за тези процедури е , че предизви-
каната блокада е необратима.

• Прилагането на този вид техники на обезболяване 
става след направата на временен блок   и ако бо-
лният е съгласен с нарушената сетивност, до която 
временната блокада е довела. 

• Най-често използваната невролитична процедура 
е перманентен блок на плексус целиакус при зло-
качествени новообразувания на горните етажи на 
коремната кухина – карциноми на стомаха и пан-
креаса.

• Към анестезиологичните техники за контрол на 
болката се включват и спиналната аналгезия – 
епидурална и интратекалната аналгезия. И двете 
техники могат да осигуряват временна аналгезия с 
помощта на локални анестетици, кортикостероиди 
и др. медикаменти , а също и да бъдат извършени с 
помощта на невролитични агенти , като алкохол и/
или фенол и да доведат до перманентна аналгезия.

Нефармакологични методи и техники за контрол на 
болката

• Съществуват различни техники и методики, разра-
ботени да допълват фармакологичните методи за 
контрол  предимно на хроничната болка ,  но които 
намират и приложение при комплексното лечение 
на болката при рак. Използването им е в основата 
на  комплексния подход за лечение на болката и се 
явяват съществена част от цялостните грижи за бо-
лния. Не всички техники и подходи са подходящи 
за прилагане  при всеки болен, но винаги трябва да 
се има предвид , че съществуват и такива болни , 
при които традиционната медицина няма какво 
повече  да предложи.

Комплементарни и алтернативни методи на лечение 

Това са част от голямата група от нефармакологични 
методи   и техники, които намират приложение при 
контрола на онкологичната болка и модифицират ней-
ното възприемане: 

• Акупунктура.

• Рефлексотерапия.

• ТЕНС –трансдермална електрическа нервна стиму-
лация.

• Лечебно докосване.

• Ароматотерапия .

• Арт терапия.

• Музикотерапия.

• Релаксираща терапия.

• Дистракция - отвличане на  вниманието – развле-
чения.

• Психологическа  подкрепа.

• Духовна консултация и подкрепа.

Резюме:

Прецизната диагноза на болката при рак е необходи-
ма, за изграждане   на правилното лечение. В хода на 
диагностичния процес  освен вида на болката  трябва 
да се оцени и влиянието на различни фактори от физи-
ческо, социално, психологическо и духовно естество, 
които модифицират нейното възприемане. Определя-
нето на вида на болката е от изключително значение за 
правилното ú лечение.     

Основни медикаменти използвани за контрол на онко-
логичната болка са опиоидните аналгетици приложе-
ни през устата, трансдермално или парентерално. Въ-
ведения през 1985г от СЗО Стъпаловиден алгоритъм  
(аналгетичната скала на СЗО) е базата върху която се 
изгражда  лечението на  болката.  Само прецизното до-
зиране на опиоидните аналгетици и  правилното им 
комбиниране с подходящите адювантни аналгетици 
може да гарантира   постигането на добър симптома-
тичен контрол. 

Приложение 1

КОНТРОЛ НА ТУМОРНА БОЛКА

препоръки на национален експертен борд море 2015

Степен на препоръчителност А

• За лечение на лека по интензивност туморна болка 
се препоръчва Paracetamol и/или нестероидни про-
тивовъзпалителни средства (НСПВС). 

• При всяка туморна болка, независимо от интензив-
ността й, се препоръчва прилагането на Paracetamol 
и/или НСПВС, поне в краткосрочен план, при лип-
са на противопоказания.
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• За профилактика и лечение на индуциран от опио-
идно лечение запек, се препоръчват редовен прием 
на слабителни лекарствени средства. 

• При епизоди на обостряне на контролирана базо-
ва туморна болка (пробивна болка) се препоръчва 
лечение с опиоидни аналгетици с бързо действие. 

• При пробивна туморна болка се препоръчват па-
рентерални опиоиди и Fentanyl, приложен неинва-
зивно под различни форми (назално, букално или 
сублингвално).

• При болезнени костни метастази се препоръчва 
обсъждане на възможностите за провеждане едро-
фракционирано лъчелечение с еднократна фрак-
ция от 8 Gy. 

• При малигнена спинална компресия се препоръч-
ват едрофракционирани режими на лъчелечение. 

• При болни със или без болка от костни метастази 
се препоръчва приложение на Denozumab. 

• При невропатична болка се препоръчват прилага-
нето на опиоидни и неопиоидни адювантни анал-
гетици – антидепресанти – TCA и SNRI или ан-
тиконвулсанти.

Степен на препоръчителност B

• За оценка на наличие на болка при пациенти с ког-
нитивни нарушения се препоръчва наблюдение за 
болково поведение и наличен дискомфорт. 

• Препоръчва се разглеждане и редовно оценяване 
на всички компоненти на страданието, като психо-
социален дистрес. 

• Препоръчва се болните да бъдат информирани 
за възможна поява на болка, за възможностите за 
контрол и да бъдат окуражавани да играят активна 
роля в процеса на нейното лечение.

• Препоръчва се аналгетичното лечение да започва 
с подходящи, съобразени със силата на изпитвана 
болка, лекарства, посочени в съответното стъпало 
на аналгетичната скала на WHO. 

• Като ефективна алтернатива на орални опиоиди се 
препоръчват трансдермални опиоиди, особено при 
болни, при които оралният път на прилагане е не-
приложим. 

• Като алтернатива на опиоидни аналгетици от вто-
ро стъпало на WHO се препоръчват малки дози 
опиоиди от трето стъпало (Morphine ≤ 30 mg/24 h, 
Oxycodone ≤ 20 mg/24 h, Hydromorphone ≤ 4 mg/24 
h), самостоятелно или в комбинация с НСПВС. 

• Препоръчва се дозата на опиоидните аналгетици, 
приложени парентерално (венозно или подкожно), 
да се отнася към дозата на същите, приети перо-
рално, в съотношение 1:2 или 1:3.

• За титриране на дозата се препоръчват и двете 

орални форми (бързодействаща и SR) на morphine, 
Oxycodone и Hydromorphone; независимо от из-
ползваната форма, се препоръчва допълването й с 
бързодействащ опиоид като „спасителна доза“ при 
необходимост.

• Като подходяща доза на опиоиди се препоръчва 
тази, която облекчава болката на пациента в ин-
тервала между два приема, без да води до нежелани 
странични реакции, трудни за контролиране.

• При болни с рискови фактори (ХОББ, нарушена 
проходимост на горни дихателни пътища, бъбреч-
на или чернодробна недостатъчност, лош пърфор-
манс статус) се препоръчва титриране на дозата с 
повишено внимание.

• За достигането на „steady state“  на опиоиден анал-
гетик се препоръчва приемането на стабилна доза 
от медикамента за период, пет пъти по-дълъг от 
времето на неговия елиминационен полуживот.

• Ако се налага намаляване на дозата на опиоидния 
аналгетик, се препоръчва снижението да е с 10%-25%.

• При неконтролируеми странични реакции и бол-
ка VAS ≤ 3/10 се препоръчва редукция на дозата с 
10%-25%. 

• При прием на опиоидни лекарства се препоръчва 
стриктно наблюдение за прояви на аберантно по-
ведение. 

• При продължителна туморна болка (≥ 10 часа в де-
нонощие) се препоръчва редовен прием на обезбо-
ляващи лекарства, към които са предвидени и дози 
за контрол на пробивна болка.

• За базово обезболяване се препоръчват аналге-
тици с модифицирано (удължено) действие (SR 
MR-форми), като началната им доза е 50-100% от 
калкулираните дневни нужди.

• За базово обезболяване и за контрол на пробивна 
болка се препоръчва при възможност прилагане на 
препарати от един и същи вид. 

• При често прибягване към „спасителни“ дози оп-
иоиди или при невъзможност да оказват аналге-
тичен ефект в интервала между отделните дози се 
препоръчва повишаване на дозите на препаратите 
с удължено действие прилагани за базово обезбо-
ляване.

• Препоръчва се големината на „спасителната“ доза 
да е между 10% и 20% от общата денонощна доза 
(Количеството опиоид приет като „базово“ обезбо-
ляване + сбора от количеството опиоид използван 
за  „спасителни“ дози /24ч). 

• При прогнозирани епизоди на провокирана про-
бивна болка (болка при преместване, тоалет или 
хранене) сe препоръчва Morphine с бързо действие, 
приложен най-малко 20 минути преди потенциал-
ната й поява. 
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• При малигнена спинална компресия се препоръчва 
лъчелечение; при добре подбрани случаи се препо-
ръчва хирургично лечение. 

• При подбрани болни с малигнена спинална ком-
пресия се препоръчват дребно-фракционирани ре-
жими на лъчелечение. 

• При малигнена спинална компресия се препоръчва 
лечение с Dexamethasone. 

• При подбрани болни с множествени остеобластни 
костни метастази се препоръчва радиоизотопно 
лечение. 

• При болни със или без болка от костни метастази 
се препоръчва приложение на бифосфонати. 

• Преди започване на лечение с бифосфонати или 
Denozumab се препоръчва задължително провеж-
дане на превантивни дентални мероприятия. 

• При невропатична болка от костни метастази се 
препоръчва обсъждане на лъчелечение с различни 
дози и фракции. 

• За контрол на туморна болка се препоръчва об-
съждане на невроаксиални техники на обезболява-
не или блокиране на Plexus Coeliacus.

Степен на препоръчителност C

• Като първи избор се препоръчва орален път на 
прилагане на аналгетични лекарства. 

• При умерена туморна болка се препоръчват сла-
би опиоидни аналгетици като Tramadol, Codeine и 
Dehydrocodeine, самостоятелно или в комбинация 
с неопиоидни аналгетици.

• При болни с бъбречна недостатъчност се препо-
ръчва всички опиоиди да се прилагат с повишено 
внимание и/или с редукция на дози и честота на 
приеми.

• Като опиоиди на избор при болни с хронична бъ-
бречна недостатъчност стадий ІV и V (глумерулна 
филтрация < 30 ml/min) се препоръчват Fentanyl и 

Buprenorphine, приложени парентерално или тран-
сдермално.

• Препоръчва се индивидуалното титриране на до-
зата да става с бързодействащ Morphine, приеман 
през устата на всеки 4 часа, като се предвижда и 
часова „спасителна“ доза, която да се приема при 
нужда. 

• Препоръчва се редовната доза на опиоиди със за-
бавено освобождаване да се определя според при-
етата сумарна доза базов + спасителен аналгетик за 
24 часа. 

• За профилактика и лечение на гадене и повръ-
щане, предизвикани от опиоиди, се препоръчва 
Metoclopramide и/или антагонисти на допамино-
вите рецептори (Haloperidol, Olanzapine).

Степен на препоръчителност  D

• Препоръчва се силата (интензивността) на тумор-
ната болка и ефекта от приложеното лечение да се 
документират редовно с помощта на утвърдени 
стандартни скали за оценка – VAS (Визуално-ана-
логова скала), VRS (Описателна рейтингова скала) 
или NRS (Цифрова рейтингова скала).

• За контрол на хронична туморна болка се препо-
ръчва обезболяващите лекарства да се назначават 
и приемат редовно (по часовник) от болните; не се 
препоръчва прилагането им само при нужда.

• Препоръчва се към обичайното базово обезболя-
ващо лечение да се назначи и „спасителна доза“ 
бързодействащ аналгетик, който да се приема при 
необходимост (в случай на пристъп на пробивна 
болка).

• При болезнени костни метастази се препоръчва 
стереотактична радиохирургия в рамките на кли-
нични проучвания. 

Като възможен избор може да се прилагат и други 
инвазивни анестезиологични регионални техники за 
контрол на болката.

„Нива на доказателственост“,   „Степен на препоръчителност“ и тяхната корелация (национален експертен 
борд МОРЕ 2015)

Нива на доказателственост

Ниво Тип на доказателство \ НАЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН БОРД 2015  

1 Доказателство, получено от системен обзор или рандомизирани проучвания.

2 Доказателство, получено от отделно рандомизирано проучване или наблюдателно проучване с 
драматичен ефект.

3 Доказателство, получено от нерандомизирани контролирани кохортни проучвания.

4 Доказателство, получено от серии на случаи, контроли на случаи или исторически контролирани 
проучвания.

5 Аргументи, основани на рутинна практика.
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         Степени на препоръчителност

Степен Съвместимост с ниво на доказателственост \ НАЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН БОРД 2015  

A Съвместима с проучвания с ниво на доказателственост 1

B Съвместима с проучвания с ниво на доказателственост 2 или 3 или екстраполации* от проуч-
вания с ниво на доказателственост 1.

C Проучвания с ниво на доказателственост 4 или екстраполации от проучвания с ниво на дока-
зателственост 2 или 3.

D Ниво на доказателственост 5 или непоследователни или неубедителни проучвания на всяко 
ниво.

Препоръчвана литература: 

• M. Hanna ; Zb. (Ben) Zylicz; Cancer pain; © Springer-Verlag London 2013

• N. Sykes; M. Bennett; Chun-Su Yuan; Clinical Pain Management; Cancer Pain; 2nd edition; 2008 Hodder & Stought-
on Limited

• P. S. Staats; M. S. Wallace; Pain Medicine and Management - Just the Facts; Second Edition; Copyright © 2015 by 
McGraw-Hill Education

• Nathan I. Cherny; Marie T. Fallon; Stein Kaasa; Russell K. Portenoy; David C. Currow; Common symptoms and dis-
orders: pain Oxford Textbook of Palliative Medicine; 5th edition; © Oxford University Press 2015 

• Национален експертен борд МОРЕ 2015; Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията; 2015; 
https://more-conference.com/documents/26

Анорексия - Кахексия синдром

Увод

„Анорексия – болестно състояние, което се характеризира с нарушения в дейността на центровете на ситост 
и глад в мозъка и което се проявява със загуба на апетит и отказа от приема на храна“

„Кахексия е състояние на крайно изтощение, което протича с отпадане на жизнено важни физиологически дей-
ности, прогресиращо изтощение, нарастващо безсилие (астения), което в терминалните стадии преминава в 
апатия“.  

• Анорексия - Кахексия синдром (АКС) е типичен за злокачествените заболявания и е особено характерен в 
терминалните стадии на боледуване. АКС е по-характерен е за солидните тумори и е особено чест при неоп-
лазмите  на храносмилателната система и белите дробове.  Към момента на поставяне на диагнозата повече от 
80% от болните с малигнени заболявания от органите на горните отдели на гастроинтестиналния тракт и над 
60% от тези със злокачествени новообразувания на белите дробове съобщават за загуба на тегло. 

• За разлика от тях, болните с рак на млечната жлеза или с малигнени хематологични заболявания не съобщават 
за загуба на тегло,  а ако такава  се прояви, то тя е признак за навлизането на болестта в нейния последен етап . 

• Обичайно, загубата на телесна маса е по-отчетливо видима при деца и болни в напреднала възраст. Установя-
ва се при почти 80% от болните със солидни тумори в последните дни от живота им. 

• Появата на АКС е лош прогностичен белег предвид факта, че болните при които настъпи неволева загуба на 
5%  и повече от телесното тегло за по-малко от 3 месеца имат значително по-малка преживяемост спрямо тези 
при които такава загуба на телесна маса не се наблюдава.

• Загубата на телесна маса влошава физическата годност на пациента и намалява толеранса към провежданите 
химиотерапия и лъчелечение. АКС в значителна степен влошава качеството на живот на болните и със своето 
негативно  въздействие върху катаболизма е причина  за повече от 20% от умиранията от онкологични забо-
лявания. 

• Характерно за липсата на апетит при АКС е, че се проявява независимо от повишените калорийни нужди на 
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организма. Причината за това е нарушения баланс 
между чувството за глад и енергийните нужди на 
болния. Не се установява зависимост между липса-
та на апетит и загубата на телесна маса, която може 
да настъпи и при запазен апетит на болния. 

• За   анорексията при рак е характерно, че може да 
има различни клинични проявления, било като 
загуба на апетит, нарушен вкус , бързо засищане, 
променени хранителни навици или да се яви като 
комбинация от няколко различни фактори. 

• Независимо , че АКС при напреднал рак   обеди-
нява двете физиологични явления, те не споделят 
общ патофизиологичен механизъм. Ето защо двете 
понятия анорексия и кахексия не се приемат за си-
ноними в онкологичната практика. 

Патофизиология на Кахексията 

• Кахексията е системен  отговор на организма към 
възпалителния процес, предизвикан от  отделяни-
те от тумора цитокини  или специфични кахекти-
ни, които водят до нарушен метаболизъм на въгле-
хидратите, мазнините и белтъчините в организма. 

• Кахексията при рак се различава по патофизиоло-
гичен механизъм от загубата на телесна маса, коя-
то настъпва при гладуване, поради което трябва 
да се прави разлика между кахексия , вследствие 
напреднал рак и загубата на телесна маса при ме-
ханично нарушен прием на храна от други патоло-
гични състояния като повръщане, малабсорбция, 
дисфагия или чревна непроходимост. В случаите 
на гладуване увеличаването на калорийния при-
ем с хранителни добавки и парентерално хранене, 
би довело до добър ефект върху нутритивния ста-
тус на болния, за разлика от болните с клиника на 
кахексия, при които подобни действия са обречени 
на неуспех. 

• Глюкозата е основен енергиен източник за тумора, 
който в своя  патологично променен метаболизъм 
генерира голямо количество лактат, който отново 
се превръща в глюкоза в черния дроб посредством 
цикъла на Кори. В нормални условия чрез цикъла 
на Кори се метаболизира около 20% от глюкозата, 
за разлика от болните с авансирал рак , при които 
повече от 50% от оборота на глюкозата преминава 
през този път. Самият процес на глюконеогенеза от 
лактат е енергийно неефективен и е една от причи-
ните за високите енергийни разходи по организма 
при напреднал рак.  

• Освен това при рак се наблюдава повишен разход 
на енергия в покой, особено когато енергийните 
разходи се изчислят върху чистата телесна маса 
(lean body mass), а не върху индекса на телесна 
маса.  Повишените разходи на енергия в покой 
също се влияят от повишения симпатикусов тонус, 
характерен за болните с онкологични заболявания, 
както и на повишената термогенеза в мастната тъ-

кан, мускулите и черния дроб 

• При пациентите с напреднал рак се установяват и 
промени в метаболизма на мазнините, което обу-
славя и обичайната повишена инсулинова резис-
тентност при тези болни. Това води до повишена 
липолиза и хиперлипидемия, която не отговаря на 
инфузията на глюкоза.  Повишената  продукция на 
интерферони , на цитокини и тумор-некротизиращ 
фактор (TNF), характерна за напредналото онколо-
гично заболяване, води до намалена липопротеин-
липазна активност,  до блокиране на натрупването 
на липиди в мастните клетки и до повишено ниво 
на триглицеридите. 

• Загубата на мускулна маса, характерна за прогре-
сиращото онкологично заболяване, най - често се 
дължи на промени в регулаторните механизми, 
които водят до засилване на катаболните процеси  
в мускулните клетки при намаляване синтеза на 
протеини. Върху катаболните процеси в мускули-
те оказват влияние и редица хормонални фактори  
като кортикостероидите, докато други като TNF 
например блокират образуването на нова мускул-
на маса. 

• Онкологичното заболяване влияе и върху апети-
та посредством намалената синтеза и влошената 
качествена характеристика на невропептида Y от 
хипоталамуса, който е отговорен за чувството на 
глад. Така чувството за глад е намалено , но е за-
силено чувството на ситост, което се обуславя от 
повишената продукция и активност на меланокор-
тини. Главните медиатори на анорексията са интер-
левкин-1, серотонин и TNF. 

Оценка 

• Оценката на нутритивния статус включва храни-
телна история, преглед по системи със специално 
внимание върху симптомите от страна на гастро-
интестиналната система, физикален преглед, био-
химични изследвания – албумин,   С реактивен 
протеин и антропометрични измервания.  

• За оценката на АКС и тяхното влияние върху ка-
чеството на живот на болния се използват различ-
ни  инструменти като  – 

• Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Th erapy; 

• Subjective Global Assessment; 

• Bristol-Myers Anorexia/Cachexia Recovery 
Instrument. 

• За съжаление, нито един от тях няма валидиран 
превод на български, което не позволява рутинно-
то им използване в практиката. 

• Биоелектричният  импеданс, чрез отчитане на елек-
трическото съпротивление (nonlean body mass) и 
капацитет (lean body mass) на тъканите, измерва 
по-точно кахексията и в частност саркопенията, 
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отколкото   индекса на телесната маса и антропо-
метричните измервания. 

• Като цяло оценяването на нутритивния статус на 
пациента трябва да бъде  многомерно, особено ако 
има за цел най-пълното отразяване на клиничната 
реалност. Резултатите от лечението, които използ-
ват едно или две измерения като индекс на телесна 
маса , апетит или антропометрични измервания, не 
осигуряват точна оценка на клиничните ползи от 
проведените интервенции. 

Поведение

• Лечението на АКС трябва да е насочено към от-
страняване на обратимите причини за загуба на те-
лесна маса като: чревна непроходимост, дисфагия 
или мукозит. 

• Прилагането на стимуланти на апетита, антици-
токинини   и антитуморни кахектини имат важна 
роля в облекчаване на анорексията и предотвра-
тяват или възстановяват загубата на телесно тегло, 
особено когато се използват в комбинация . 

• Допълнителното увеличаване на калорийния при-
ем има добър ефект особено при установими вто-
рични причини. 

• Нутритивното подпомагане под формата на ен-
терално или парентерално хранене при болни с 
ракова кахексия има ограничено приложение и 
несигурен ефект. Нутритивното подпомагане не е 
в състояние да възпре катаболния механизъм на 
кахексията при напреднал рак . 

• Стимулантите на апетита като прогестерони или 
кортикостероиди имат известен положителен 
ефект върху оплакванията на болния, който е до-
казан в рандомизирани клинични проучвания . 
За съжаление обаче кортикостероидите ускоряват 
загубата на мускулна маса , а прогестероните сти-
мулират повече натрупването на мастна тъкан от-
колкото образуването на мускулна маса (lean body 
mass), като никой от тях не повлиява значително 
върху качеството на живот.  

• Вещества, които потискат възпалителния отговор 
предизвикан от собствени или от образувани от 
тумора кахектини, могат да окажат добър ефект 
върху подобряването на апетита и обръщането на 
катаболизма. Към антикахетичните средства   спа-
дат Ейкозапентаеноевата киселина, Мелатонин , 
Талидомид, НСПВС, Анаболните стероиди и 5-де-
окси-5-флуороуридин  . Все още няма обаче добре 
изпълнени клинични проучвания с достатъчен 
брой пациенти, които да потвърдят тяхната ефек-
тивност и да посочат препоръчителните дози за 
приложение. 

Препоръчвана литература:
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Диспнея (задух)

Увод и определение

• Дишането е синоним на живота. То е толкова ес-
тествено, че става обект на внимание едва, кога-
то се появят проблеми. А проблемите свързани с 
дишането са мощен генератор  на страдание у бо-
лните и  източник на усещане за безпомощност у 
техните близки. 

• Терминът «Диспнея» отразява субективното чув-
ство за затруднено, не комфортно дишане и се оп-
исва от болните като чувство на задух, недостиг на 
въздух, скъсяване на дъха. 

• Диспнеята е най-често срещания симптом в тер-
миналната фаза на онкологичното заболяване и е 
причина за прилагането на „терминално седиране“ 
при умиращи болни  в 25 % до 53% от случаите.  

• Лечението на подлежащата причина е в основата 
на терапевтичното поведение за  контролиране на  
диспнеята, но в хода на болестта, обичайните ин-
тервенции могат да станат твърде натоварващи за 
пациента, което да  наложи прилагането и на друг 
вид терапевтично поведение. 

Патофизиология

• Диспнеята е строго субективно преживяване със 
силно изразени физически, психически, емоцио-
нални и социални компоненти, ето защо подобно 
на болката, няма обективни   методи (пулсокси-
метрия, Функционално изследване на дишането 
(ФИД), образно изследване или кръвно-газов ана-
лиз), които да обективно да отразяват степента на 
нейната тежест. 

• Дори болен , при който се установяват нормална 
дихателна честота, нормален кръвно-газов анализ 
или рентгеново изследване, може да изпитва дисп-
нея. Проучванията са установили, че слабостта на 
дихателната мускулатура  е тази, която играе роля в 
развитието на симптома и която единствено може 
да корелира със степента на изпитваната диспнея. 

• При онкологично болни пациенти причините, кои-
то водят до появата на диспнея биват от самото он-
кологично заболяване, от лечението му и от други 



511

съпътстващи, неонкологични заболявания. 

• Причините  могат също да се групират съобразно органите и системите ангажирани появата на симптома. 
Най-често диспнеята е в резултат на (табл. 1) :

1. Ангажиране на дихателната система и белите дробове ; 

2. Причини от страна на сърцето и сърдечно- съдовата система;

3. Други причини – анемия , кахексия и т.н.

Самото онкологично  
заболяване

Лечението на онкологич-
ното заболяване

Предизвикани  онколо-
гичното заболяване  
изтощение и залежаване

Друга неонкологична 
причина

Плеврален излив Оперативни интер-
венции – лобектомия, 
пулмонектомия

Анемия  ХОББ

Обструкция на дихател-
ни пътища

Лъчева фиброза на бели-
те дробове

Белодробна ателектаза, 
вследствие затруднено 
изкашляне 

Астма

Заместване на белодроб-
ния паренхим от тумора 

 Пневмонит и фиброза 
на белите дробове след 
химиотерапия

Белодробен емболизъм 
при залежаване

Сърдечна недостатъч-
ност

Карциноматозен лим-
фангит и туморни ми-
кроемболи на съдовете 
на белия дроб

Увреждания на миокарда  
от цитостатичното   

Пневмония при залежа-
ване

Нарушения в АКР - 
ацидоза

Метастази и инвазия на 
сърцето и перикарда  -  
Перикарден излив

Лечение с прогестогени 
– стимулират вентилаци-
ята и повишават чувст-
вителността към СО2

Белодробен емпием Фебрилитет

Компресия   на горната 
празна вена

Мускулна слабост пора-
ди изтощение и кахексия

Пневмоторакс

Парализа на диафраг-
малните нерви

Слабост на дихателната 
мускулатура – паранеоп-
ластични състояния

Тревожност и Депресия

Напрегнат асцит  Кахексия Паникови атаки

Раздути чревни бримки 
и големи туморни маси в 
корема

Паническо разстройство

Табл.1  Диспнея - причини
Оценка на болен в състояние на диспнея

• Поведението и целите на грижите се определят от 
прогнозата по отношение на продължителността 
на живот на пациента. Първата стъпка се основава 
на изясняването на:

• Интензивността  на изпитваната от пациента дисп-
нея  - използват се описателни скали и цифрова ска-
ла от 0= няма задух до 10= най-силния възможен за-
дух;  Използва се и е утвърдена 5 степенна вербална 
скала – няма , лека, умерена, силна, ужасна

• Началото на симптома – постепенно развитие или 

внезапно начало; 

• Фактори и лекарства, които облекчават и влошават 
протичането на симптома – промяна на позицията 
на тялото, лекарства и др.; 

• Асоциирани   с диспнеята съпътстващи симптоми 
и оплаквания – кашлица, болки в гърдите , темпе-
ратура, втрисане.

Поведение

• Най-лесно се контролира, изпитваната от болни-
те диспнея при установяване на следните причи-
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ни довели до появата й –   хипоксемия, анемия и 
бронхоспазъм ,  ето защо към рутинната оценка на 
симптома трябва да се добавят и следните изслед-
вания – пълна кръвна картина, пулсоксиметрия. 

• При хоспитализирани болни страдащи от диспнея 
се поръчва рутинното извършване на Функцио-
нално Изследване на Дишането и образно рентге-
ново изследване. 

• При очаквана продължителност на живот на бо-
лния измервана в часове и дни провеждането на 
изброените изследвания би довело до повече стра-
дания на пациента, отколкото би била очакваната 
полза от диагностичния процес за терапевтичното 
поведение .

• Препоръчва се лечението на подлежащите причи-
ни довели до появата на симптома да се извършва 
при болни с очаквана по-добра преживяемост - 
седмици и месеци . 

• Симптоматичното лечение на изпитваната от па-
циента диспнея, трябва да се извършва винаги и 
независимо от очакваната преживяемост, плани-
раните диагностични тестове и терапевтични ин-
тервенции. 

• На първо място може да се приложат нефармаколо-
гични мерки като промяна на позицията на тялото 
– поставяне в седнало положение, прилагането сту-
ден въздух върху лицето – отваряне на прозорците 
или включване на вентилатор.

Опиоиди  

• Медикамент на избор за контролиране на диспнея-
та при авансирало онкологично заболяване е Мор-
фин или алтернативен опиоиден аналгетик. 

• Дозиране и прилагане:

• При опиоидно наивни болни ( болни не приемали 
до момента опиоиди) стартовата доза на Морфина 
е 5мг приети през устатата или 1мг приложен под-
кожно. 

• Продължителна подкожна инфузия CSCI на Мор-
фин в доза 0,5-1мг/ч се прилага по-скоро като опит 
за постигане на контрол над  диспнеята в покой, от-
колкото за лечение на епизодични пристъпи. 

• Първоначално опиоидите се прилагат само при 
необходимост, като в последствие при по-честото 
им прилагане се преминава към редовен прием на 
препарати с контролирано във времето освобож-
даване. 

• Дозата на Морфина се увеличава постепенно до 
постигане на ефект , като се внимава за появата 
на нежелани странични ефекти или за прояви на 

токсичност. При внимателно титриране на дозата 
на Морфина риска от развитие на респираторна де-
пресия е минимален. 

• Със стартирането на опиоидното лечение се започ-
ва и профилактичното лечение на предизвиканата 
от опиоидите констипация. 

• Опитите за прилагане на небулизиран (чрез инха-
латор) Морфин  са противоречиви, като ползите не 
са убедително доказани в контролирани клинични 
проучвания. 

Кортикостероиди - дозиране

• Не са доказани ползи от прилагането на кортикос-
тероиди за лечение на диспнеята при напреднал 
рак. 

• Препаратите от тази група се прилагат с добър 
ефект при облекчаване на диспнеята при болни с 
белодробен лимфангит, белодробна токсичност 
след химиотерапия или лъчелечение, както и при 
синдром на компресията на горната празна вена. 

• Стандартната доза е 4 – 8 мг Дексаметазон, приети 
през устата 2 х дневно - сутрин и обед. При ефект 
лечението продължава. 

• Продължителното прилагане на кортикостероиди 
се прилага внимателно, след отчитане на съотно-
шението полза : риск и под защита на стомаха с  PPI 
блокери. 

Бронходилататори 

• Често при провеждане на функционално изследва-
не на дишането на болни с напреднало заболяване 
се установява наличието на неподозиран бронхос-
пазъм.  

• Поради това и поради невъзможността от рутинно 
провеждане на ФИД при голяма част от болните с 
авансирало заболяване е практически невъзмож-
но, се препоръчва провеждането на профилакти-
чен курс на лечение с бронходилататори, прилага-
нето на които трябва да се прекрати при липсата на 
положителен симптоматичен ефект. 

Анксиолитици

• Определено е установена връзка между пристъпи-
те на   тревожност и появата на диспнея , но при-
чинно следствената връзка  между двата симптома 
не е напълно изяснена. 

• Това прави и ролята на бензодиазепините в лече-
нието на диспнеята недостатъчно ясно дефинира-
на. 

• В проучване сравняващо ефекта Мидазолам при-
ложен през устата с този на орален Морфин по от-
ношение на диспнеята установява, че няма разли-
ка в ефективността на двата медикамента, но пък 
значително повече  странични ефекти в групата на 
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болните получаващи орален Морфин. 

• Хлорпромазин има сходен на морфина ефект по 
отношение на облекчаване на диспнеята. При не-
обходимост Хлорпромазин   може да се приложи 
като монотерапия  особено  в случаите, при които 
се налага  прилагане на палиативно седиране. 

Кислород 

• Лечението с кислород на болни с диспнея е проти-
воречиво.   Смята се , че въпреки ползите, прила-
гането му ограничава значително мобилността на 
болния, предизвиква сухота на лигавиците, което 
води до чести пристъпи на назално кървене, пречи 
на храненето и комуникацията особено , когато се 
приема под формата на дихателна, лицева маска.  

• Не  е доказан положителен ефект от прилагането на 
кислород върху оплакванията на болните с аванси-
рало онкологично заболяване, които не са били в 
хипоксия .  Поради това, че няма връзка между ин-
тензивността на изпитваната диспнея и нивото на 
кислород в организма, рутинното му прилагане при 
болни, които не са в хипоксия не се препоръчва. 

• Въпреки това не може да се пренебрегне поло-
жителния плацебо ефект, който този вид лечение 
оказва върху болни, които не са в хипоксемия. 

• Препоръчва се прилагането на кислород при паци-
енти , чиято О2 сатурация е под 89% ,най - вече като 
профилактика на развитието на Кардио-пулмонал-
на  декомпенсация, чрез  минимизиране на пулмо-
налната хипертония. 

Лечение на подлежащите причини довели до поява-
та на диспнея 

• Лечението на състояния като анемия, пневмония, 
сърдечна недостатъчност и други, които водят до 
появата на симптома или влошават неговото про-
тичане, се извършва съобразно правилата за добра 
медицинска практика и не са обект на настоящото 
изложение. 
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Запек (Констипация)

Епидемиология

• Приблизително около 40% от болните с напредна-
ло заболяване се оплакват от запек.  Честотата  на 
симптома е най-голяма сред болните, провеждащи 
опиоидно лечение. 

• В проучване обхванало 498 терминално болни па-
циенти с напреднал рак показва, че редовно прием-
ат разслабителни лекарства  87% от болните, които 
се лекуват със силни опиоидни аналгетици, 74% от 
болните, които приемат слаби опиоиди и 64% от бо-
лните , които не приемат опиоидни медикаменти, 
което показва, че в генезата на симптома при тези 
болни може би участие вземат и други фактори. 

• Понастоящем като нормална честота на дефекация 
се приемат от три изхождания дневно до три из-
хождания за седмица. Според Римските критерии 
за диагноза на констипацията, болните трябва в 
последните три месеца да имат: 

• Напрежение и подуване на корема; 

• Изхождане на твърди изпражнения; 

• Чувство за непълно изхождане ; 

• Ано-ректално запушване; 

• Необходимо е било извършване на асистирано из-
празване на  червото 

• Имали са по-малко от 3 изхождания седмично. 

• В допълнение не трябва да са изхождали редки из-
пражнения и не трябва да изпълняват критериите 
за синдрома на раздразненото черво. 

Етиология

Причините за развитието на симптома запек варират 
от обратими и поддаващи се на корекция етиологични 
причини до необратими причини , които включват : 

• Неврологични нарушения – лезия и компресия 
на гръбначния мозък, нарушения на автономната 
нервна система; 

• Метаболитни нарушения като - хипокалиемия, хи-
перкалциемия,  уремия, захарен диабет,

• Структурни аномалии – фиброза и обструкция; 

• Медикаменти – опиоидни аналгетици, антихипер-
тензивни средства, антидепресанти,   диуретици,  
витамини и минерали, приемани допълнително 
като хранителни добавки. 

Оценка 

• Най-честото оплакване на болните е намаляване-
то на честотата на изхожданията. Освен това чес-
ти оплаквания са подуване на корема, чувство за 
тежест и пълнота в корема, гадене и повръщане, 
диария, болки в корема. Медицинската история 
трябва да изясни обичайния модел на изхождане   
на пациента преди развитието на симптома, на-
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личието на съпътстващи заболявания и текущото 
медикаментозно лечение. 

• Клиничния преглед включва внимателна оценка на 
състоянието на корема и коремните органи и задъл-
жително ректално туширане, за да се установи или 
отхвърли фекално запушване на ануса и ректума. 

• В необходимия диагностичен минимум влизат още 
лабораторни и образни изследвания. При показа-
ния могат да се приложат и допълнителни диагно-
стични процедури. 

Лечение 

• Нефармакологичните методи за профилактика 
включват преди всичко увеличаване на приема 
вода и течности, увеличена физическа активност 
и опити да се запази характерната за пациента де-
нонощна схема на дефекация ,като се следи да се 
спазват обичайните часове. 

• Стимулирането на болните да увеличат ежеднев-
ния прием на фибри , не е много уместно от прак-
тическа гледна точка   при болните с напреднало 
заболяване, защото за да се увеличи честотата на 
изхождане с 50% ,дневният прием на фибри трябва 
да се увеличи с 450%.

• Най-често използваните лаксативи, включват след-
ните групи: 

1. Баластни вещества - лаксативи като метил целу-
лоза, медицински трици; 

2. Омекотители (омекотяващи средства ) – Докузат 
натрий; 

3. Осмотични лаксативи (Лактулоза, Сорбитол, По-
лиетиленгликол) ; 

4. Солеви лаксативи  ( магнезиев сулфат, магнезиев 
цитрат); 

5. Енеми (натриев луарилсулфат и натриев фосфат); 

6. Контактни лаксативи (Бисакодил, Дантрон, рици-
ново масло, Сена); 

7. Антагонисти на периферните опиеви рецептори 
(Метилнатрексон и Алвимопан).

• При пациенти със запек поради автономна 
дисфункция на гастроинтестиналния тракт с ус-
пех може да се приложи курс на лечение с проки-
нетик – метоклопрамид, който обаче не може да се 
използва като заместител на лаксативното лечение 
поради механизма му на действие, който е предим-
но върху рецепторите на горните отдели на тракта. 

• При болните , които провеждат аналгетично ле-
чение с опиоиди с успех се прилагат опиоидни 
антагонисти като Налоксон или Метилнатрексон. 
Съществуват комбинирани препарати опиоиден 
аналгетик + Налоксон във фиксирани комбинации 
, които с успех се прилагат за лечение на болката 

при значително по-малка честота на индуцираната 
от опиоиди констипация и без риск от развитие на 
абстинентен синдром или влошаване на качество-
то на аналгезията. 

• Въведени в употреба са още специфични антаго-
нисти на периферните опиоидни рецептори – Ме-
тилнатрексон и Алвимопан. 

Гадене и повръщане

Увод и епидемиология

• Гадене и повръщане са два от симптомите, които са 
особено чести сред  болните с авансирало, онколо-
гично заболяване. Честотата им варира в доста ши-
роки граници като  в последните седмици от живо-
та приблизително 60-70% от болните се оплакват от 
гадене, а при около 30% се наблюдава повръщане. 

• Гаденето е субективно усещане,  характеризиращо 
с постоянно желание за повръщане. 

• Повръщането е форсирано изпразване на стомаха 
от неговото съдържимо през устатата, а повдигане-
то е опит за изхвърляне на стомашно съдържимо 
съпроводено от спазми на коремната и чревната 
мускулатура и хиперсаливация . 

• В специализираната литература по-голямо вни-
мание се обръща на гаденето и повръщането като 
симптоми, свързани с прилагането на химиотера-
пия и доста по-малко на предизвикването им от 
други причини. 

Патофизиология 

• В развитието на симптомите гадене и повръщане   
вземат участие множество структури  от централ-
ната нервна система (центъра за повръщане, ядро-
то на солитарния тракт и ретикуларната форма-
ция в продълговатия мозък) и стомашно чревния 
тракт. 

• Аферентните пътища включват : 

• Хеморецепторна тригерна зона (ХТЗ) разположена 
в зоната на ІV мозъчен вентрикул, която има ре-
цептори за Допамин (D2), серотонин (5НТ3) аце-
тилхолин (АСН) и неврокинин – 1 (NK-1). 

• Стомашно –чревен тракт – където има D2, АСН и 
5НТ3  рецептори ; 

• Вестибуло-кохлеарния нерв (хистамин и АСН) и 

• Мозъчна кора. 

• Разбирането на подлежащата физиология отговор-
на за развитие на гадене и повръщане , нервните 
пътища и фармакологичните възможности за по-
влияване, са основни за избора на правилното ле-
чение с цел минимизиране на нежеланите странич-
ни ефекти. 

Етиология
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• Най-честите причини за появата на симптома гадене 
и повръщане при авансирало заболяване включват:  

• Метаболитни   нарушения – (чернодробна недос-
татъчност, хиперкалциемия, хипонатриемия, уре-
мия); 

• Мозъчни  метастази и развитието на повишено въ-
тречерепно налягане, 

• Чревна  непроходимост, 

• Запек 

• Провеждани  лечения – химиотерапия и лъчелече-
ние, различни лекарства ( антибиотици, НСПВС, 
опиоиди, витамини и минерални хранителни до-
бавки).

• Емоционални причини като тревожност, също мо-
гат да предизвикат появата на симптома. 

• Голям брой от болните с авансирало заболяване из-
питват болка, за лечението на която се използват 
опиоидни аналгетици. Доказано е наличието на оп-
иоидни рецептори в ХТЗ , възбуждането на които 
води до появата на гадене и повръщане. 

Оценка 

• Контролът на симптомите гадене и повръщане  се 
базира на щателната медицинска история и кли-
ничния преглед. 

• Сутрешното повръщане съпроводено от главобо-
лие са чест симптом при мозъчни метастази, осо-
бени при тези разположение в зоната на малкия 
мозък. 

• Голямо по обем повръщане, съпроводено от коли-
ки и болки в корема най-често е в резултат на чрев-
на непроходимост. 

• Гадене и повръщане предизвикано от движение 
най-често е или израз на увреждане на вестибулар-
ния апарат, или на мезентериални метастази. 

• Опиоидните   аналгетици и антибиотиците са най 
честите причини за появата на гадене и повръщане 
при болни, които провеждат медикаментозно лече-
ние. 

• В диагностичния минимум освен медицинската 
историята и клинични преглед се налага извърш-
ването още на лабораторни тестове и образни из-
следвания, които да потвърдят или отхвърлят про-
гнозираните етиологични причини. 

Лечение

• Антагонистите D2, рецептори като фенотиазино-
ви производни ( хлорпромазин ; прохлорпромазин 
и прометазин), както и тези от групата на бутиро-
фенона ( халоперидол) са основни групи медика-
менти използвани за лечението на гадене и повръ-
щане. 

• Халоперидол има значително по-слаб седиращ 
ефект върху болните в сравнения с медикаментите 
от групата на фенотиазиновите производни. 

• Оланзапин антипсихотик, който оказва въз-
действие върху допаминовите и серотониновите 
рецептори може да се използва с успех , особено 
при отложеното гадене и повръщане, което се на-
блюдава в дните сред провеждане химиотерапия.  

• Метоклопрамид представлява субституиран бен-
замид с изразени прокинетични свойства, кой-
то във високи дневни дози над 120мг притежава 
свойства както на антагонист на допамина така и 
на серототнина. При приложението му могат да се 
появи екстрапирамидална симптоматика, която да 
не е зависима от приложената доза. 

• Антихистаминовите препарати се прилагат за 
лечение на световъртеж, гадене и повръщане при 
болест на пътуването, при лечение на мениеров 
синдром, както и при повръщане при чревна не-
проходимост и при мозъчни метастази. Най-често 
срещания страничен ефект на лекарствата от тази 
група е сънливостта. 

• Дорабинол – алкалоид на марихуаната оказва въз-
действие върху централните канабиноидни рецеп-
тори тип 1 и върху периферните канабиноидни ре-
цептори тип 2 като намаляват чревния мотилитет 
и по този начин намаляват гаденето и повръщане-
то. Най-честите странични ефекти са промените в 
настроението и то най-вече проявите на дисфория 
при по-възрастни пациенти. 

• 5НТ3 рецепторните антагонисти (като грани-
сетрон, доласетрон, ондансетрон или палоно-
сетрон) са изключително ефективни в превенция-
та и лечението на повръщането след провеждане на 
химиотерапия или лъчетерапия. Комбинирането 
им с антагонисти на неврокинин 1 (NK1) рецепто-
ри (апрепитатнт и фосапрепитант) и дексаметазон 
значително повишават ефективността им в контро-
лирането на страничните ефекти от приложената 
силно еметогенна химиотерапия както в острата 
фаза така и контролирането на отложеното гадене 
и повръщане.  Доказано  е , че NK1 са много по-ак-
тивни в контролирането на късните симптоми след 
химиотерапия отколкото са 5НТ3 рецепторните ан-
тагонисти. 

• Октреотид (Сандостатин) октапептид наподобя-
ващ действието на  хормона соматостатин, прило-
жен парентерално значително намалява секреция-
та в гастроинтестиналния тракт, особено при чрев-
на непроходимост, като по този начин облекчава 
гаденето, повръщането и коремните болки.

• Гаденето и повръщането при чревна непроходи-
мост, които не се контролират добре от проведе-
ното медикаментозно лечение, могат да се облекчат 
с поставянето на перкутанна ендоскопска гастрос-
тома (PEG). 

Литература:
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Умора (Безсилие, Астения) 

Увод, определение, честота

Субективното усещане за умора, описвано от болни-
те като „безсилие“, „отпадналост“, „липса на енергия 
и жизненост“, е сред най-характерните симптоми за 
напредналото онкологично заболяване и засяга между 
60% и 90% от всички болни. 

Според NCCN предизвиканата от онкологичното за-
боляване умора се определя като „необичайно по-
стоянно, субективно чувство на умора свързана с 
онкологичното заболяване и неговото лечение, което 
в значителна степен влошава обичайната годност на 
пациента“. 

Етилогия

• Предполага се, че умората при напреднало забо-
ляване е в резултат на комплексното въздействие 
на различни патологично променени метаболитни 
пътища.  Поради това, че кахексията и умората при 
авансирало онкологично заболяване често възник-
ват едновременно се предполага, че в генезата и на 
двата симптома активно участие вземат цитокини-
те ( Тумор-Некротизиращ фактор (TNF) и интер-
левкини), което не е убедително доказано. 

• Умората при болни с напреднал рак често е в резул-
тат на въздействието на много и различни факто-
ри. Тук се включват: 

3. Провежданото противотуморно лечение (хими-
отерапия и лъчетерапия( , 

4. Развитието  на различни паранеопластични синд-
роми в хода на боледуването , 

5. Коморбидни   състояния като – хипотиреоиди-
зъм, застойна сърдечна недостатъчност, дихател-
на недостатъчност, 

6. Раковата кахексия и загубата на мускулна маса, 

7. Развитието на анемия, 

8. Нарушения на съня и почивката, 

9. Психологически фактори като тревожност и де-
пресия, 

10. Други симптоми характерни за напредналото он-
кологично заболяване като болка, диспнея, гадене 
и повръщане и не на последно място 

11. Различните видове медикаменти , които се при-
емат от болния като наркотични аналгетици или 
антихистамини. 

Оценка

• Поради силно субективния характер на симптома 
щателно снетата медицинска история за неговото 
начало и развитието му във времето, факторите 
които го повлияват и влиянието което оказва вър-
ху качеството на живот на пациента са в основата 
на неговото оценяване, още повече, че често пъти 
самите болни не възприемат умората като симптом 
и трябва целенасочено да бъдат разпитвани за на-
личието ú.  

• Оценяването на симптома се използват различни 
утвърдени инструменти и скали за едностранна 
(цифрова скала, вербална скала ) и многостранна 
оценка (кратък въпросник за умората и Скала за 
оценка на умората при рак). 

• Измерването на функционалното състояние на 
болния (Performance status) се извършва като се 
използват следните инструменти – Индекс на Кар-
нофски за функционалната годност на пациента и 
Тест за функционална оценка – Едмънтън. 

Лечение 

• Не рядко установяването на   причина за появата 
на симптома на умора и нейната корекция в зна-
чителна степен може да подобри функционална-
та годност на пациента и да намали магнитуда на 
симптома. 

• Обучението на пациентите как да преодоляват 
симптома значително подобрява тяхната функцио-
нална годност. 

• Най-доброто нефармакологично поведение е из-
вършването на повторяеми аеробни упражнения, 
като тяхната интензивност трябва да се съобрази 
с функционалния капацитет на болния. Този вид 
упражнения трябва да се прилагат постоянно, за да 
се отчете добър ефект. 

• Другите алтернативни методи на лечение включ-
ват още – методи на релаксация, визуализация и 
дистракция, както и рекреационни дейности като: 
работа в градината, медитация или посещения в 
църква. 

• Прилагането на психостимуланти като Метилфе-
нидат подобряват  умората и повлияват депресия-
та. При болни с мултиплена склероза добър ефект 
по отношение на повлияването на симптома на 
умора оказва прилагането на Модафенил, подобен 
е и неговият ефект върху болни с авансирало онко-
логично заболяване.  Други  медикаменти, за които 
има съобщения, че намаляват интензивността на 
симптома на умората при болни с напреднал рак са 
Метилпреднизолон и Мегестрол ацетат. Ефектът 
от тяхното прилагане и кратковременен поради 
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предизвиканата от кортикостероиди протеолиза 
на скелетната мускулатура и слабост на долните 
крайници. Мегестрол ацетат прилаган продължи-
телно време също може да доведе до развитието на 
нежелани странични ефекти – Кушингоиден тип. 
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Делириум

Увод и епидемиология

• Появата на делириум сред болните с авансирало 
онкологично заболяване   е обичаен и доста чест 
проблем , с който се сблъскват екипите оказващи 
палиативни грижи. 

• В проучване за честотата и причините за възник-
ването на симптома при терминално болни е ус-
тановено, че 42% от болните са били в състояние 
на делириум при хоспитализирането им, при 45% 
от болните състоянието е настъпило по време на 
престоя им в лечебното заведение , а към момента 
на настъпване на смъртта делириум е бил наблюда-
ван при 88% от болните. 

• Състоянието често остава неразпознато и пора-
ди това и нелекувано , което води до значително 
страдание у тези болни, които си спомнят прежи-
вяното. Страданието е още по-голямо за близките 
и персонала, които са ангажирани в оказване на 
грижите за болния. 

Диагноза 

• Разграничават се ясно три форми на делириум: 

• Хиперактивен делириум – лесен за разпознава-
не, възбуден, ажитиран и потенциално агресивен 
болен

• Хипоактивен делириум – често може погрешно да 
се приеме за депресия и като така да остане нераз-
познат и съответно нелекуван;

• Смесена форма на делириум 

• Диагнозата на делириума се основава на следните 
четири основни елемента:

1. Нарушения на съзнанието

2.  Влошена способност за концентрация

3.  Нарушена способност да се измести внима-
нието 

4.  Намалена яснота във възприемане на факто-
рите околната среда

2. Промени в когнитивната функция, които не мо-
гат да бъдат обяснени с предишно съществува-
ла или развиваща се деменция

1.  Влошена памет

2.  Дезориентация 

3.  Езикови нарушения

4.  Нарушения във възприятията

3. Развива се за относително кратко време

1.  Часове и дни

2.  Протичането на състоянието флуктуира в 
денонощието

4. Има доказателства, че   нарушенията са  физио-
логични последствия от общо медицинско със-
тояние.

• Разработени за множество инструменти, които се 
прилагат за скрининг и оценка като Рейтингова 
скала за оценка на делириума, Метод за оценка де-
лириум , Метод за минимална оценка на менталния 
статус. 

• Независимо от това, кой метод за оценка   ще се 
предпочете, то той трябва да се прилага още при 
приемането на пациента  и състоянието му рутин-
но да се проследява в хода на боледуване и то  най 
- вече, когато се извършва промяна в текущото ме-
дикаментозно лечение.  

Причини

• Проучванията показват, че появата на делириум 
най-често е в резултат на неврологични промени, 
водещи до промяна на нивата на различни неврот-
рансмитери, но като цяло симптомът е отражение 
на крайното въздействие на множество фактори. 

• Появата на делириум зависи от наличието на ре-
дица предразполагащи фактори, произтичащи от 
самия болен като: напреднала възраст, вече съ-
ществуващо когнитивно нарушение, проблеми със 
слуха и зрението, метаболитни и нутритивни  на-
рушения, непозната  обстановка. 

• Факторите, които отключват проявата на делири-
ум включват: лекарства, насложена инфекция, хи-
рургическа интервенция, метаболитни нарушения, 
хипоксия, болка, рязко спиране на приема на пси-
хотропни лекарства и алкохол; физически ограни-
чения и други. 

• Най честите причини за развитието на делириум в 
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палиативната медицина са медикаменти, малигнен 
процес в мозъка и възникване на инфекция. 

• Повечето, ако не и всички лекарства, които се 
прилагат   за контрол над симптомите на болните 
с напреднало заболяване могат да доведат до поя-
вата на делириум, като израз на потенциалната им 
токсичност.  

• При появата на делириум трябва да се оцени въз-
можността на болните да вземат самостоятелни 
решения. Това е един от най-трудните за решаване 
проблеми, с които се сблъскват екипите в процеса 
на оказване на грижите в палиативната медицина. 

• Делириумът в терминалната фаза най-често е не-
обратим и   няма патогномонични белези, по кои-
то да бъде разграничен от обратимите форми на 
състоянието. Разграничаването на двата вида 
най-често е ретроспективно. Ето защо при появата 
на симптома, целите на лечението трябва да се об-
съдят от екипа и семейството на пациента. Трябва 
да се изясни дали това е състояние   на терминал-
на  възбуда, което налага седиране на болния или 
е необходимо извършването на диагностични про-
цедури с цел установяване на обратими причини, 
които могат да отговорят на приложеното специ-
фично лечение? 

• Целите на лечението на делириума се определят от 
състоянието на болния преди появата на симптома, 
качеството на живот и очакваната продължител-
ност на живот на болния. Това налага да се потър-
сят отговори на въпроси от рода на : „Болният би 
ли понесъл оперативното лечение, ако се установи 
наличието на мозъчни метастази?“ или „Трябва ли 
да се лекува наличната инфекция, в контекста на 
очаквана продължителност на живот?“ или „Как-
во е било качеството на живот на пациента в дните 
преди появата на инфекциозния процес?“

Лечение

Лечението на делириума се основава на опитите за ле-
чение на подлежащата причина (ако това е показано) 
и контролиране на симптома с помощта на невролеп-
тици като Халоперидол . 

С успех при лечението на  хипер-  и  хипоактивен де-
лириум също са прилагани оланзапин, респеридон, но 
не са показали по-добри резултати в сравнение с ха-
лоперидол. И  двата медикамента обаче имат по-добър 
профил по отношение на появата на екстрапирамидна 
симптоматика. 

Бензодиазепините рядко намират успешно приложе-
ние при лечението на болните с делириум. Въпреки 
това Мидазолам е прилаган с успех при провеждането 
на терминално седиране 
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Голям депресивен епизод

Определение :

• Американската психиатрична асоциация  определя 
като  „голям  депресивен епизод“ постоянно подти-
снато настроение, или ахедония (тотална загуба на 
интерес и/или удоволствие), която продължава по-
вече от две седмици и се съпровожда от най-малко 
4 от следните 9 симптома: 

1. Нарушения на съня и по-специално безсъние 
рано сутрин; 

2. Загуба на тегло или промяна в апетита; 

3. Психомоторна ретардация (забавяне) или

4. Психомоторна ажитация (възбуда); 

5. Умора или бзсилие; 

6. Чувство за безполезност или 

7. Чувство на свръх вина; 

8. Намалени способности за концентрация; 

9. Повтарящи се мисли за смърт или желание за са-
моубийство.   

• Съществуват достатъчно доказателства за наличие 
на двустранна връзка между изпитваната от паци-
ентите умора и депресията тъй като инфламатор-
ните цитокини са в основата и на двете състояние 
при пациенти с авансирал рак . 

Епидемиология

• Най-голяма е честотата на депресията при болни с 
рак на панкреаса, гърдата и на орофаринкса. 

• Болните с анамнеза за депресия са в най-голям 
риск от развитието ú в хода на онкологичното за-
боляване. 

• Към факторите, които допринасят за развитието се 
включват млада възраст, лоша социална подкрепа, 
лош функционален статус и болка.  Медикаменти и 
провеждани лечения като: кортикостероиди, тамо-
ксифен, интерферон, антиандрогенно лечение, хи-
миотерапевтични  медикаменти като Винкристин, 
Винбластин и Прокарбазин , както и патологични 
състояния като хипо- или хипер-тиреоидизъм, 
анемия, мозъчни метастази също могат да се явят 
предразполагащи фактори за развитие на депре-
сия. 

• Установена е и връзка между проявата на депресия 
и по-кратката преживяемост при пациенти с   оп-
ределени видове онкологични заболявания като 
хематологични заболявания и след костно-мозъч-
на трансплантация, както и при болни с нискосте-
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пенни глиоми.  

• Депресията като цяло се свързва с по-лош толеранс 
и по-малка склонност на болните да се придържат 
и да провеждат противотуморното лечение. Тя е в 
основата на удължения болничен престой, влоше-
ното качество на живот и желанието евтаназия или 
суицидни намерения. Установено е, че почти 59% 
от терминално болните пациенти, които настояват 
за асистирано самоубийство са с депресия. 

Оценка

• Обичайният скрининг се извършва, като се разпи-
та болния чувства ли се в депресия? Положителен  
отговор е напълно достатъчно основание  да се за-
почне целенасочено интервю за определяне нали-
чието на изброените по-горе симптоми, както и да 
се разпита за наличие в личната и фамилна анамне-
за за наличие на депресия, което е ключов рисков 
фактор. 

• Болните трябва да се наблюдават за наличие на 
симптоми на психомоторна ретардация или за 
депресивен афект, тъй като не са малко болните, 
чиято депресия е много по- дълбока, отколкото те 
самите смятат. 

• Характерни за онкологично болните пациенти в 
депресия са още и следните симптоми: плачливост, 
социална изолация, намален праг на болка, раз-
дразнителност, пръснати болки по тялото, чувства 
на безпомощност и безнадеждност. 

• Безнадеждността и безпомощността се определят 
с помощта на въпроси, като „Как вижда болния 
своето бъдеще?“ или „ Може ли   да повлияе вър-
ху оказваните му грижи?“, докато въпроси като 
„Страхувате ли се да не се превърнете в тежест за 
своите близки?“ определят чувството за малоцен-
ност и вина. 

• Болните трябва целенасочено да бъдат разпитани 
за суицидни намерения и да се прецени вероят-
ността от развитие на злоупотреба с медикаменти 
особено с опиоидни аналгетици. 

• Не рядко се налага да се направи диференциална 
диагноза  между депресия и „изпреварващото“ тъ-
гуване. И двете състояния се асоциират със сома-
тично страдание, промени в съня и апетита, лоша 
концентрация и социално отчуждение. Но болни-
те, които тъгуват са запазили способността да се 
радват на живота и въпреки пасивните мисли за 
самоубийство, са в състояние да правят планове 
за бъдещето. За разлика от тях болните в депре-
сия  изпитват тотална ахедония, не са способни да 
гледат напред и са склонни към активни опити за 
самоубийство.  

Лечение 

• Противно на очакванията депресията е състояние, 
което може да се коригира дори при болни в тер-

минално състояние. За целта преди лечението на 
депресията се налага постигане на оптимален кон-
трол над всички съпътстващи соматични симпто-
ми и да се разсеят страховете на болния. 

• Поради относително малкия риск от настъпване-
то на усложнения експертите препоръчват „При 
съмнение за депресия, лечение!“. Златен стандарт 
при лечението на депресия е  комбинация от меди-
каментозно лечение , подкрепяща психотерапия и 
обучение на болния и семейството 

• Ефективността на антидепресантите при лечение-
то на депресията при авансирало заболяване  е ка-
тегорично доказана в няколко рандомизирани кли-
нични проучвания. 

Фармакотерапия

• Антидепресантите, които се прилагат при болни 
с напреднало заболяване са дадени на таблицата 
по-долу. 

• Изборът на медикамент се определя от цената, про-
фила на безопасност, взаимодействията с цитох-
ром Р450, анамнеза за ефективност и очакваната 
продължителност на живот на болния (не по-мал-
ка от 2 седмици)

 Психостимуланти

• Метилфенидат и подобните на него психостиму-
ланти, се използват широко в палиативната ме-
дицина като средства подобряващи апетита, на-
строението, енергичността и познавателната спо-
собност. Стимулантите оказват въздействието си 
бързо в рамките на 24-48 часа, противодействат на 
предизвиканото от опиоидното лечение седиране и 
подобряват техния аналгетичен ефект. 

• Те са медикаменти на избор при ограничено време 
(кратка преживяемост) и успешно се комбинират с 
SSRI антидепресанти в случаите на тежък депреси-
вен епизод. 

• Психостимулантите от групата на Метилфенидат 
се свързват с повишен риск от внезапна сърдечна 
смърт, което в значителна степен ограничава тях-
ното прилагане. 

SSRI 

• Селективните  инхибитори на обратното захваща-
не на серотонина са медикаменти на избор за лече-
нието на депресия при очаквана продължителност 
на живот на пациента повече от три седмици, пора-
ди добрия профил на безопасност добре толерира-
ното лечение, дори от болни с напреднало онколо-
гично заболяване. 

• SSRI са особено ефективни при лечението на голям 
депресивен епизод съпроводен от раздразнител-
ност и /или тревожност. 

• С цел минимализиране на страничните ефекти 
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лечението започва за 4-7 дни с доза по-малка от 
терапевтичната, с последващо ескалиране на до-
зата. Болните трябва да бъдат уведомени, че пър-
воначалният отговор настъпва в рамките на 10-14 
дни, а пиковия ефект на лечението се очаква след 
4-6 седмици. При болни , при които се наблюдава 
частичен ефект при приемане на обичайната доза 
по-дълго от месец, дозата трябва да се увеличи, за 
постигане на пълен отговор. 

• При липсата на терапевтичен ефект, след първо-
начално лечение от 2-3 седмици се преминава към 
лечение с  друг медикамент от същата група. Болни, 
състоянието на които не се подобрява, или се по-
добрява частично, от лечение с два различни SSRI 
медикаменти, приложени в максимални дози, при 
добра очаквана преживяемост, болните трябва да 
се насочат към специализирана психиатрична по-
мощ за по-нататъшно лечение. 

SNRI 

• Инхибиторите   на обратното захващане на серо-
тонин – норепинефрин SNRI са ефективни като 
медикаменти на избор при пациенти с депресия и 
невропатична болка.

• И двете групи медикаменти SSRI и SNRI могат да 
удължат времето на кървене, и като така трябва 
да се прилагат с повишено внимание при болни с 
риск от кървене от страна на органите от ГИТ и 
при риск от мозъчна хеморагия. Нежеланите стра-
нични ефекти са редки и не трябва да са причина 
от въздържане от прилагането им в онкологичната 
практика. 

Други антидепресанти 

• Миртазапин е удачен избор , който може да помог-
не за контролирането на много симптоми като де-
пресия, загуба на апетит, болка, гадене, тревожност 
и безсъние. 

• Бупропион доказано намалява умората при болни 
от рак, чрез намаляване на нивото на Тумор-некро-
тичен фактор алфа (TNFα), но поради риск от раз-
витие на гърчове при увредени болни с авансирало 
заболяване се явява медикамент от ІІ-ра линия. 

• Трицикличните антидепресанти са ефективни в 
контролирането на депресия при болни с аванси-
рало онкологично заболяване, но поради изразе-
ните странични ефекти също се прилагат като ме-
дикаменти от ІІ-ра линия. (таблица)

Психотерапия

• Няколко малки клинични проучвания, доказват, 
ефективността на психотерапията и в частност на 
СВТ, при облекчаване на симптомите свързани с 
депресия при болни с авансирало онкологично за-
боляване.

Тревожност 

Увод и видове

• Паническите разстройства включват – 

• Генерализираната  тревожност, 

• Смесено тревожно - депресивно разстройство, 

• Обсесивно-компулсивно разстройство, 

• Специфични   фобии например:   от игли,  кръв и 
т.н. 

• Посттравматично  стресово разстройство (PTSD). 

Епидемиология

• Симптомите на тревожност се наблюдават при 25% 
до 48% от онкологично болните пациенти, като 
между 2% и 14% от тях изпълняват критериите за 
паническо разстройство. Табл. 1). 

• Паническите разстройства могат да се предизвикат 
още от злоупотреба с медикаменти и вещества, да 
са в резултат на странични действия на лекарст-
вата, делириум, недобре контролирани физически 
симптоми и по-специално лошо контролирана 
болка. 

• Лекарствата, които могат да провокират появата 
на симптомите най-често са от групата на антипси-
хотиците - фенотиазини и бутирофенони, използ-
вани за лечение на делириум и/или като антиеме-
тици като прохлорперазин или метоклопрамид. 
Тези вещества блокират централните допаминови 
рецептори и водят до акатезия . 

• Рязкото прекратяване на лечението с опиоидни 
аналгетици, кортикостероиди, антиконвулсанти, 
бензодиазепини , никотин и клонидин също могат 
да са причина за отключване на тревожност. 

Оценка

• Болните със висока ситуационна тревожност често  
повтарят зададените им въпроси, не могат да се съ-
средоточат върху подадената информация и могат 
или да проявят свръх-реакция към страничните 
реакции на приложеното лечение или обратното 
да демонстрират стоицизъм и незаинтересованост, 
като не реагират на наставленията на лекаря и да 
не задават въпроси и това да се дължи на парали-
зиращ страх. 

• Болните, изпитващи тревожност предизвикана от 
злоупотреба с вещества, от странични ефекти на 
провежданото медикаментозно лечение и/или ряз-
кото му спиране, по-често са физически възбудени, 
раздразнителни,   може да се оплакват от диария, 
тахикардия, хиперефлексия, хипертония и изпотя-
ване (диафореза). 

Лечение

• Започва   се лечение с SSRI или   бензодиазепини 
при особено тревожни болни. 
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• Опитите за изграждане на увереност при тези бо-
лни често пъти не намаляват изпитваната от тях 
тревожност, а напротив я усилват. По-добрият под-
ход  е активното изслушване на пациента, разбира-
нето на неговите тревоги и страхове. При липсата 
на ефект от приложените мероприятия следва да се 
потърси специализирана психиатрична помощ. 

• Подкрепящо - експресивната терапия е най-до-
брия подход за контролиране на тревожността при 
болните с напреднал рак.   Целта  е да се намалят 
симптомите изпитвани от пациента като в същото 
време да се запази неговата автономност. Доказано  
е, че подкрепящо-експресивната терапия е ефек-
тивна при облекчаване на симптомите при жени с 
напреднал рак на млечната жлеза.  
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2. НЕВРОЛОГИЧНИ 
СИМПТОМИ НА 
ОНКОЛОГИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
И. МИЛАНОВ

1. Метастази в нервната система

Нервната система е предразположена към метастази 
при пациенти с дисеминирана системна малигненост 
(9). Метастатично засягане на нервната система и ней-
ните подлежащи структури се установява при 45% от 
пациентите със системен карцином и неврологични 
симптоми. Най-чести (16%) са мозъчните, следвани от 
костните (10%) и епидурални (9%) метастази.

1.1. Метастази в централната нервна система и свър-
заните структури

1.1.1. Мозъчни метастази

При възрастни хора метастазите са най-честите ин-
тракраниални тумори (9). Мозъчните метастази въз-
никват при 10% от пациентите с първичен карцином и 
са по-чести при афроамериканската етническа група. 

Етиологията е свързана с белодробен карцином (20%), 
меланом (7%), карцином на гърдата (5%) и колоректа-
лен карцином (2%), туморите от бъбречни и зародиш-
ни клетки. При 14% от пациентите не може да се уста-
нови първичния карцином (9).

Патогенезата най-често е свързана с хематогенна ди-
семинация от първичното огнище (9). Разпределение-
то на метастазите е свързано с количеството на кръв-
ния ток към мозъка (201). Това обяснява предимното 
засягане на мозъчните хемисфери (в 80%), малкия мо-
зък (15%) и ствола (5%). Когато карциномните клетки 

пътуват през артериалната циркулация те се захващат 
в крайните артерии на границата между сивото и бяло 
мозъчно вещество (9). Туморните клетки се развиват 
и в анатомично специфични места, вследствие на не-
вротропични фактори и взаимодействие с нервната 
субстанция. Базалната мембрана на кръвоносните 
съдове под влиянието на съдовия ендотелен растежен 
фактор (VEGF) на туморните клетки предизвиква 
ангиогенеза и пролиферация на туморните клетки. 
Мозъчните метастази възникват и поради инвазия от 
интракраниални дурални метастази или метастази от 
базата на черепа.

Патоанатомично мозъчните метастази са добре отди-
ференцирани и обградени от оток на бялото мозъчно 
вещество (9). Най-често кръвоизливи в метастазите 
настъпват при меланома, хориокарцином и бъбречни 
метастази. Хистологично метастазите отговарят на 
първичния тумор. Метастазите от гърдата, бъбреци-
те и colon са обикновено единични, а тези от мелано-
ма и белодробен карцином – множествени. При 30% 
метастазите са множествени, при 30% са 2-3 и при
30% са единични.

Клинично при 15% от пациентите метастазите проти-
чат безсимптомно. При 80% от пациентите е известно 
наличието на първичен карцином, при 10% първич-
ния карцином и метастазите се откриват едновремен-
но и при 10% мозъчните метастази са първа проява 
на карцинома. 

Неврологичните симптоми настъпват подостро или 
са хронично прогресиращи. Могат да бъдат фокални 
(при 40%) – поради изместване и деструкция на мо-
зъчната паренхимна тъкан от тумора или отока. Об-
щомозъчните симптоми настъпват поради повише-
ното интракраниално налягане и хидроцефалията (9). 
Най-честия (при 50%) първи симптом е главоболието, 
което е най-силно сутрин. Епилептичните припадъци 
(при 20-35%) са по-чести в детска възраст (7). При 20% 
от пациентите епилептичните припадъци са вслед-
ствие на паренхимни мозъчни метастази. Епилептич-
ните припадъци могат да бъдат свързани с усложнения 
на карциномите (7). Възникват поради мозъчносъдови 
инциденти, предизвикани от хиперкоагулационното 
състояние или небактериален тромботичен ендокар-
дит при системен карцином. Причина могат да бъдат 
и инфекции на ЦНС (включително гъбични и пара-

02ГЛАВА

ПОДДЪРЖАЩА И 
СИМПТОМАТИЧНА 
ТЕРАПИЯ
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зитни), поради имуносупресията от химиотерапията. 
Химиотерапията рядко води до епилептични припа-
дъци, след приложение на etoposide, L-asparaginase, ал-
килиращи медикаменти (chlorambucil и busulfan), иму-
нотерапия, methotrexate и cytosine arabinoside. Други 
причини са метаболитните нарушения предизвикани 
от карцинома, паранеопластичен енцефалит, обезбо-
ляващите медикаменти и антибиотици.

Бъбречноклетъчния карцином дава мозъчни и малко-
мозъчни метастази, със засягане на когницията, по-
ведението, координацията, езика и мускулната сила. 
Метастазите в хипофизата предизвикват интравен-
трикулен кръвоизлив. Могат да възникнат метастази в 
гръбначния мозък, с болки в гърба, парапареза и тазо-
ворезервоарни нарушения.

Инфилтрацията на бъбреците с не-Хочкинов лимфом 
предизвиква тубуларна компресия и некроза, бъбреч-
на тубуларна ацидоза с хипокалиемия и вяла квадри-
пареза (11).

МРТ установява метастазите в гънките на сивото мо-
зъчно вещество като сферични Т1 изоинтензни или 
хипоинтензни лезии, усилващи се от контраст (9). 
Заобикалящият ги оток е Т2 и FLAIR хиперинтензен. 
Търсенето на първичното огнище, ако не е известно 
започва с КТ на белите дробове. Позитронната еми-
сионна томография с [18F] флуородеоксиглюкоза има 
ниска специфичност за разграничаване на малигнени 
от бенигнени възпалителни лезии (9). В някои случаи 
се налага мозъчна биопсия.

Диференциална диагноза включва високо диферен-
цирана глиома, лимфома, абсцес, инсулт и демиелини-
зиращи заболявания (9).

Лечението е насочено към повлияване на основния 
карцином, който е най-честа причина за смъртта, а не 
мозъчните метастази (9).

Лечението на мозъчния оток се провежда с 
dexamethasone 4-16 mg дневно (9).

Хирургичната резекция на единична метастаза се при-
лага за нормализиране на вътречерепното налягане и 
с оглед хистологична диагноза (9). При множествени 
метастази се оперира най-застрашаващата живота на 
пациента. Последва се от лъчетерапия на целия мозък 
(7). В тези случаи в периоперативния период за 7-14 
дни се прилагат профилактично антиепилептични ме-
дикаменти, най-често phenytoin. Пациентите с лъчете-
рапия на целия мозък са с повишен риск от синдром на 
Stevens Johnson и при тях се предпочита levetiracetam.

Не се прилагат профилактично антиепилептични 
медикаменти при липса на клинични епилептични 
припадъци. При поява на епилептични припадъци 
се започва антиепилептична терапия. Прилаганите 
химиотерапевтици усложняват избора на антиепиле-
птични медикаменти. Phenobarbital и phenytoin скъся-
ват полуживота на прилаганите кортикостероиди, а те 

от своя страна променят серумната концентрация на 
phenytoin (7). Phenytoin, phenobarbital и carbamazepine 
индуцират чернодробните цитохром Р450 ензими и 
ускоряват метаболизма на химиотерапевтиците. Ан-
тиепилептичните медикаменти с чернодробен мета-
болизъм намаляват ефекта на химиотерапевтиците с 
чернодробен метаболизъм и обратно. За да се избе-
гнат тези взаимодействия се прилагат levetiracetam, 
gabapentin, pregabalin и lacosamide, които не индуци-
рат чернодробните ензими (9).

Лъчетерапията на целия мозък се прилага за повлия-
ване на големите и микроскопични метастази, особе-
но след хирургична резекция (9). Намалява локалните 
и отдалечени метастатични рецидиви, но не увеличава 
преживяемостта при единични метастази и е по-добре 
да не се прилага (3). При множествени метастази удъл-
жава преживяемостта с 3-4 месеца. Основното услож-
нение са неврокогнитивни нарушения, вариращи от 
леки и краткотрайни паметови нарушения до тежка 
деменция (при дневни дози над 2 Gy), която настъп-
ва веднага или е отдалечена във времето. Най-често 
се прилагат 30 Gy разделени на 10 фракции или 20 Gy 
разделени на 5 фракции. 

Стереотаксичната радиохирургия се прилага при 
метастази под 3 cm, в дълбокото мозъчно вещество, 
които не могат да се отстранят хирургично. Рискът от 
неврокогнитивни усложнения е по-малък (9). 

Химиотерапията е метод на първи избор при чувст-
вителни към нея метастази, като герминативно кле-
тъчни тумори и не-Хочкинови лимфоми (9). Прилага 
се като спасителна терапия след като се изчерпят въз-
можностите на лъчетерапията при тумори, които не са 
високочувствителни на химиотерапия, като карцином 
на гърдата, недребноклетъчен белодробен карцином и 
меланома. Локалната химиотерапия, с инжектиране в 
тумора е ефективна в някои случаи (9). 

Молекулярните таргетни терапии са обещаващ метод 
на лечение при някои видове мозъчни метастази (9).

Прогнозата зависи от възрастта, типа на първичния 
тумор и неговата разпространеност (9).

1.1.2. Метастази в базата на черепа

Възникват при 4% от пациентите, късно в хода на за-
боляването (9). 

Етиологията най-често е свързана с белодробен (6%), 
простатен (38%), карцином на гърдата (20%) и лимфо-
ма (8%). 

Патогенезата е свързана с директна хематогенна раз-
сейка на карциномни клетки или с ретроградно метас-
тазиране през плексуса на Batson, най-често при прос-
татен карцином (9). Костните метастази компресират 
околните краниални нерви и кръвоносни съдове, кои-
то преминават през отворите на черепните кости. Че-
репната основа се засяга и посредством директно раз-
пространение от карциноми на главата и шията.
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Клинично протичат с краниофациална болка и нев-
рологични симптоми (9). Краниалните невропатии са 
първи симптом при 28% от пациентите. Анатомичната 
локализация води до специфични неврологични синд-
роми, като селарни и параселарни (29%), на средната 
черепна ямка (6%) или на foramen jugulare (3,5%).

МРТ е метод на избор, но литичните лезии се визуали-
зират по-добре чрез КТ (9). В някои случаи се налага 
ликворно изследване и биопсия.

Диференциалната диагноза включва първични тумо-
ри, като остеом и хондросарком (9).

Лечението се провежда с лъчетерапия, стереотаксич-
на радиохирургия, химиотерапия и хормонална тера-
пия в зависимост от вида на тумора (9).

Хирургично лечение се провежда при резистентни на 
лъчетерапия тумори, като меланом, бъбречен карци-
ном и сарком и при бързо прогресиращи неврологич-
ни симптоми, като загуба на зрение (9).

Прогнозата е лоша, със средна преживяемост 31 месе-
ца, в зависимост от вида на тумора.

1.1.3. Метастази в интракраниалната dura matter

Карциноматозната инфилтрация на дурата и епиду-
ралното пространство се установява при 9% от паци-
ентите с малигненост (9). 

Етиологията е свързана с карциноми на гърдата, 
простатата и белите дробове (9).

Патогенезата е свързана с директно разпространение 
от черепни метастази и по-рядко (40%) с хематогенни 
разсейки (9). Нетравматични субдурални хематоми 
настъпват при до 40% от пациентите поради руптура 
на чупливите туморни кръвоносни съдове или меха-
нична обструкция на външните дурални кръвоносни 
съдове, водеща до дилатация и руптура на дуралните 
капиляри. Хроничните субдурални хематоми наруша-
ват бариерните качества на dura matter, което улеснява 
разсейването на тумора. Симптомите са свързани с 
компресията на dura, инвазиране на венозните синуси, 
повишеното интракраниално налягане, компресия на 
подлежащия мозъчен паренхим, кавернозни синуси 
или околни нервни структури (9).

Клинично възникват главоболие, краниални невропа-
тии, зрителни и ментални нарушения и епилептични 
припадъци (9). До 20% от пациентите нямат клинични 
симптоми и метастазите се установяват инцидентно 
при невроизобразяващо изследване.

МРТ показва единични или множествени усилващи се 
с контраст лезии (9). Виждат се като локално или ди-
фузно уплътнение на dura. 

Диференциалната диагноза е с менингеом и пахиме-
нингеални метастази (9). 

Лечението се провежда с хирургична резекция, хими-
отерапия или лъчетерапия (9).

Прогнозата е лоша със средна преживяемост до 9,5 
месеца в зависимост от вида на тумора (9). 

1.1.4. Метастази в гръбнака и гръбначния мозък

Костите са най-честата локализация за метастазите, 
като най-често (70%) се засяга аксиалния скелет (9). 
Спиналните метастази са 20 пъти по-чести от спинал-
ните тумори.

Етиологията е свързана с карцином на гърдата (73%), 
на простатата (68%), щитовидната жлеза (42%), бъбре-
ците (35%) и белите дробове (36%).

Класификацията според анатомичната локализация 
разделя спиналните тумори на екстрадурални (94%), 
интрадурални екстрамедуларни и интрамедуларни 
(3,5%). Екстрадуралните произхождат от телата на 
прешлените и се разпространяват към спиналния ка-
нал, като компресират гръбначния мозък или cauda 
equina (9). Интрадуралните екстрамедуларни метаста-
зи са редки и най-често са третични, разпространява-
щи се чрез ликвора от мозъчни метастази към cauda 
equina (“паднали метастази”). 

Епидуралната спинална компресия най-често въз-
никва при карцином на белия дроб и простатата и 
множествен миелом (9). Най-често (70%) се засяга то-
ракалния гръбнак, следван от лумбалния (20%) и цер-
викалния (10%). При до 40% от пациентите възникват 
множествени, несъседни лезии.

Патогенезата е свързана най-често (85%) с хема-
тогенна разсейка (9). Венозният плексус на Batson 
дренира прешлените и черепа и формира анастомо-
зи с вените дрениращи торакалните, абдоминални и 
пелвисни органи и гърдите. Тази безклапна венозна 
система служи като път за разпространение на ме-
тастатичните клетки към гръбначния стълб. Тумор-
ните клетки се разпространяват и чрез артериалната 
циркулация към телата на прешлените, които имат 
относително голям кръвоток. Метастатичните клетки 
предизвикват деструкция на телата на прешлените и 
могат да прораснат в епидуралното пространство (9). 
По-рядко туморните клетки в параспиналната област 
достигат епидуралното пространство директно през 
интервертебралните форамени, предимно при паци-
енти с лимфом и невробластом. Рядко има директни 
хематогенни метастази в епидуралното пространство. 

Директната механична увреда на аксоните и миелина 
и вторичното съдово увреждане на епидуралния вено-
зен плексус и спиналните артерии предизвиква оток, 
инфарциране и нарушаване на функциите на гръб-
начния мозък (9). Продуцираният от тумора съдов 
ендотелен растежен фактор води до хипоксия на гръб-
начния мозък. Инвазията на тумора към гръбначния 
стълб води до неговата дестабилизация, с увреждане 
на гръбначния мозък. 

Клинично най-често (95%) възниква хронична про-
гресираща болка в гърба около засегнатите прешлени 
(9). Влошава се при маньовъра на Valsalva и в легна-
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ло положение, поради разтягане на венозния плексус. 
При засягане на нервните коренчета се появява ради-
кулерна болка или стягане около гърдите или корема. 
Остра болка настъпва при патологична компресионна 
фрактура.

Вторият по честота (85%) е двигателният дефицит, 
последван от сетивни нарушения (60%). Мускулната 
слабост се дължи на засягане на горния двигателен 
неврон поради компресия на гръбначния мозък над 
нивото на L1-2 прешлен (9). Може да се дължи и на ув-
реда на долния двигателен неврон при компресия на 
cauda equina, ако лезията е под това ниво. Над 50% от 
пациентите не могат да се движат самостоятелно при 
поставянето на диагнозата. Може да има нарушена се-
тивност с ниво на или над нивото на епидурално за-
сягане, придружено или не от дерматомно нарушение 
на сетивността поради компресия на задните корен-
чета. При компресия на задните колони на цервикал-
но или горно торакално ниво възниква феномена на 
Lhermitte. По-късно възникват тазоворезервоарни и 
сексуални нарушения и ортостатична хипотония (9).

Диагнозата трябва да се постави спешно, защото 
симптомите прогресират бързо (9). МРТ показва хи-
поинтензни Т1 и хиперинтензни Т2 лезии усилващи се 
от контраст.

Лечението включва 8-16 mg dexamethasone дневно, 
който подобрява болката и неврологичните симпто-
ми (9). Прилага се хирургична интервенция или сте-
реотаксична радиохирургия, последвана от лъчетера-
пия - 30 Gy разделени на 10 фракции. Лъчетерапията 
повлиява болката и неврологичните симптоми при 
чувствителните на лъчелечение тумори, като миелом, 
лимфом, семином, карцином на гърдата и простатата. 
Резистентните на терапия метастази включват мела-
ном, остеосарком и бъбречен карцином. Химиотера-
пията има ограничено приложение, защото е необхо-
дима спешна спинална декомпресия.

Прогнозата е лоша със средна преживяемост до 6 ме-
сеца, в зависимост от типа на тумора (9).

Интрамедуларните спинални метастази са редки, 
единични и могат да засегнат всеки сегмент на гръб-
начния мозък (9). Повечето пациенти имат и мозъчни 
метастази и 25% имат лептоменингеална карцинома-
тоза. 

Етиологията при 50% е свързана с дребноклетъчен 
белодробен карцином, меланом, лимфом, колоректа-
лен, бъбречен и карцином на гърдата (9). 

Патогенезата е свързана с хематогенна дисеминация 
към паренхима на гръбначния мозък, директно раз-
пространение от лептоменингите, по нервните корен-
чета или през пространството на Virchow-Robin (9).

Клинично мускулната слабост е най-честа (90%), 
последвана от сетивни и тазоворезервоарни наруше-
ния, болки в гърба и коренчева болка (9). Невроло-
гичният дефицит се развива по-бързо, отколкото при 

пациенти с епидурална спинална компресия. Може да 
се развие синдром на Brown-Sequard или асиметрична 
миелопатия.

Диагнозата се поставя чрез МРТ, която показва хи-
поинтензни Т1 и хиперинтензни Т2 лезии усилващи се 
с контраст, обградени от оток (9). Може да се установи 
и лептоменингеално засягане.

Диференциалната диагноза включва миелопатия 
след лъчетерапия (9). 

Лечението е с фракционирана лъчетерапия и хирур-
гично (9).

Прогнозата е лоша със средна преживяемост 4 ме-
сеца (9).

Лептоменингеалните метастази (неопластичен ме-
нингит) представлява дисеминация на карцином-
ни клетки в ликвора, pia matter и арахноидеята (9). 
Според малигнения процес се нарича лептоменин-
геална карциноматоза, лимфоматозен или левкеми-
чен менингит. 

Установява се при до 5% от пациентите със солидни 
карциноми, до 15% от тези с хематологични малиг-
нености и до 2% от пациентите с първични мозъчни 
тумори (9).

Етиологията най-често е свързана с карциноми на 
гърдата (43%) и белите дробове (31%), лимфома (57%) 
и левкемия (41%).

Патогенезата е свързана с хематогенна разсейка 
през плексуса на Batson или артериалната система, 
разпространение по съседство и миграция от систем-
ни тумори през периневралното или периваскуларно 
пространство (9). След като туморните клетки достиг-
нат до лептоменингите те се разпространяват в ЦНС 
посредством ликвора, с мултифокално засягане (5). 
Туморната инфилтрация е най-изразена в областта 
на черепната база, задната повърхност на гръбначния 
мозък и cauda equina, което води до пареза на крани-
ални нерви и радикулопатии. Възниква обструкция на 
ликворния ток с хидроцефалия и повишено интракра-
ниално налягане или оклузия на кръвоносните съдове 
преминаващи през субарахноидното пространство, с 
последващо мозъчно или спинално инфарциране.

Клинично се разграничават три синдрома (9). Първи-
ят синдром протича с главоболие, нарушен ментален 
статус, гадене, повръщане, нарушение на походката 
и малкомозъчни симптоми. Вторият синдром се про-
явява със засягане на краниалните нерви, диплопия, 
нарушено зрение, промени в слуха и лицева слабост. 
Третият синдром протича със спинална мускулна сла-
бост, парестезии, радикулерни болки в шията и гърба 
и тазоворезервоарни нарушения. Повечето пациенти 
имат мултифокални симптоми. 

Диагнозата се поставя чрез МРТ което установява 
линеарно или нодуларно усилване на лептоменингите, 
видимо в мозъчните сулкуси, малкомозъчните фолиа, 
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базалните цистерни и cauda equina. Установява се и 
усилване на субепендима, краниалните и спинални 
нерви и хидроцефалия. Установяването на малигне-
ни клетки в ликвора има ниска чувствителност (9). 
Ликворното налягане, левкоцитите и протеина са по-
вишени, нивото на глюкоза е намалено.

Лечението се провежда с лъчетерапия, към която са 
чувствителни пациентите с карцином на гърдата, лев-
кемия и лимфома (9). Поради множеството странич-
ни ефекти и липса на ефект върху преживяемостта 
се прилага рядко. Може да се приложи системна или 
интратекална химиотерапия. Прилагат се симптома-
тично кортикостероиди за повлияване на вазогенния 
оток и повишеното интракраниално налягане, антие-
пилептични и аналгетични медикаменти.

Прогнозата е лоша с преживяемост до 8 месеца (9). 

1.2. Метастази в периферната нервна система

1.2.1. Плексуси

Метастатична плексопатия на цервикалния, брахиал-
ния или лумбосакралния плексус възниква при 1% от 
пациентите с карциноми (9).

Патогенезата е свързана с директно прорастване от 
съседни тумори или от метастази в меките тъкани, 
кости или лимфни възли (9). Рядко настъпва директно 
метастазиране в нервите на плексуса. 

Клиничното протичане зависи от засегнатия плексус. 
Възниква локална пареща болка, която прогресивно 
нараства в рамките на дни или седмици (9). Добавят се 
мускулна слабост, сетивни нарушения и арефлексия.

Цервикалната плексопатия е по-рядка от брахиал-
ната и лумбосакралната (9). Често настъпва в резул-
тат на директна инвазия от тумори в съседните меки 
тъкани на шията. Може да настъпи и чрез инвазия от 
метастази в регионалните лимфни възли при сквамоз-
ноклетъчен карцином на главата и шията или адено-
карцином на белите дробове или гърдата. 

Клинично пациентите се оплакват от болка в субман-
дибуларната и субглотисна област, задната и латерал-
на част на шията или около рамото (9). Болката се за-
силва при кашляне, движение на врата и при лягане. 
Сетивните нарушения засягат С2, С3 и С4 дерматоми. 
Засягането на n. accessorius предизвиква слабост на m. 
trapezius и m. sternocleidomastoideus. Засягането на n. 
phrenicus води до парализа на половината диафрагма 
с диспнея при физически усилия и в супинирана по-
зиция.

Брахиална плексопатия настъпва при 0,43% от паци-
ентите с карциноми, най-често при карциноми на гър-
дата и белите дробове (9). Долният клон на плексуса 
(С8-Т1) е в тясна близост с аксиларните лимфни възли 
и често се засяга от метастази. Горният клон на плексу-
са не е в близост до лимфни възли и се засяга рядко, но 
първичните сквамозноклетъчни карциноми на глава-
та и шията го инвазират откъм горната му страна.

Клинично болката е най-честият първи симптом (9). Тя 
е умерена или силна, започва от раменния пояс и ира-
диира към лакътя, медиалната част на предмишница-
та, IV и V пръст. Засилва се при движение на рамото. 
Появяват се мускулна слабост, хипотрофии и сетивни 
нарушения в С7-Т1 дерматомите. Засягането на долния 
клон на плексуса и медиалния му ствол от карцином 
на белодробния връх води до синдром на Pancoast или 
на горния сулкус. Протича с болка и сетивни наруше-
ния в улнарната част на китката и предмишницата и 
слабост на малките мускули на китката. Може да се 
палпира туморната маса в супраклавикуларната об-
ласт или в аксилата. Туморите в близост до Т1 нерв-
но коренче засягат ganglion stellatum и предизвикват 
ипсилатерален синдром на Horner. Установява се при 
25% от пациентите със синдром на Pancoast. При 17% 
от пациентите има лимфедема поради обструкция на 
лимфния ток.

Лумбосакралният плексус се засяга при 0,7% от паци-
ентите (9).

Патогенезата е свързана с директно инвазиране от 
тумори в корема и pelvis, най-често тумори на матката 
и шийката на матката, колоректален, простатен и кар-
цином на пикочния мехур, ретроперитонеални сарко-
ми и лимфоми (9). 

Клинично при 90% от пациентите се проявява с бол-
ка (9). Засягането на лумбалната част на плексуса 
води до болка в костовертебралния ъгъл. Засягането 
на сакралната част води до болка в бедрата и ханша 
или ирадиираща по ипсилатералния крак. Болката се 
засилва при маньовъра на Valsalva, носене на теже-
сти, ходене, седене или супинация. При 60% от паци-
ентите се развиват двигателни и сетивни нарушения. 
Най-чести симптоми са слабост на крака (86%), сетив-
ни нарушения (73%), арефлексия (64%) и оток на крака 
(47%). При 25% от пациентите има инконтиненция на 
урина и сексуални нарушения, свързани с двустранно 
увреждане на плексуса. 

Диагнозата се поставя чрез МРТ, която показва тумор-
на маса в съседство с плексуса или метастатична инфил-
трация с хипоинтензни Т1 и хиперинтензни Т2 лезии, 
засилващи се при контрастиране с gadolinium (9).

Неврографията установява локализацията и тежестта 
на аксонната плексусната лезия и я отдиференцира от 
плексопатията при лъчетерапия, за която е характерно 
наличието на миокимии (9). 

Диференциалната диагноза е с плексопатията след 
лъчетерапия, интраартериална химиотерапия, диабет, 
инфекции и кръвоизливи и паранеопластични синд-
роми (9). 

Лечението включва опиоидни аналгетици, инфузи-
онни помпи, локални и регионални нервни блока-
ди, блокади на симпатиковите ганглии и епидурални 
анестезии за болката и лъчелечение за контрол на на-
растването на тумора (9). Дизестезиите и парестезии-
те се повлияват от транскутанна електростимулация, 
трициклични антидепресанти и антиепилептици. При 
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някои пациенти се налага ризотомия или невротрак-
тотомия за повлияване на болката.

1.2.2. Периферни нерви

Метастазите в периферните и краниални нерви са 
редки (9). 

Етиологията е свързана най-често с тумори на гърда-
та, простатата, белия дроб, бъбреците и щитовидната 
жлеза (9).

Патогенезата е свързана с компресия от съседни кост-
ни или мекотъканни структури, като черепната осно-
ва, прешлени, pelvis, лимфни възли, мускули, съедини-
телна тъкан или съседни органи (5). N. ulnaris се засяга 
от тумори в лакътя или аксилата, n. radialis от humerus, 
интеркосталните нерви от метастази в ребрата, n. 
ischiadicus от костите на pelvis, n. fi bularis от тумори 
на caput fi bulae. Засягането на медиастиналните лимф-
ни възли води до дрезгав глас и пареза на гласните 
връзки поради засягане на n. laryngeus recurrens. Бе-
лодробните карциноми засягат n. laryngeus recurrens, 
n. phrenicus и цервикалните симпатикови нерви (9). 
Директни метастази в периферните нерви от солидни 
тумори или хематогенна разсейка в заднокоренчевите 
ганглии са много редки.

Друг механизъм е оклузия на кръвоносните съдове на 
нерва с исхемия при вътресъдова лимфома и не-Хоч-
кинов лимфом (9). Инфилтрацията на периферните 
нерви от външната страна на арахноидната обвивка с 
лимфомни клетки се обозначава като невролимфома-
тоза. Този механизъм е различен от субарахноидната 
инфилтрация при периневрални тумори, както при 
епидурална лимфома. Малигнените лимфоцити при 
невролимфоматоза са струпани периваскуларно, за 
разлика от менингеалната лимфома, когато се натруп-
ват в епиневриума. Най-честа причина е голямата 
В-клетъчна лимфома, по-рядко са Т-клетки, натурал-
ни килърни клетки и лимфома на Hodgkin (9). 

Клинично протичат със силна разкъсваща болка, 
мускулна слабост, хипотрофии, нарушена сетивност, 
фасцикулации и крампи, арефлексия в територията 
инервирана от съответния нерв. В областта на метас-
тазата симптома на Tinel е позитивен и има локална 
болезненост. 

Невролимфоматозата протича с болезнено засягане на 
нервите или нервните коренчета, болезнена или небо-
лезнена краниална невропатия, засягане на перифер-
ните нерви без болка и болезнено или безболезнена 
засягане на един периферен нерв (9). Неврологичните 
симптоми предшестват диагностиката на системната 
лимфома и се повлияват от кортикостероиди. Харак-
терни са тежката болка, асиметрията на симптомите и 
бързата еволюция. 

Диагнозата се поставя с МРТ, която показва хиперин-
тензни Т2 лезии в периферните нерви (9). Неврографи-
ята показва аксонна невропатия. Ликвора е нормален 
или с повишено съдържание на протеин или с плео-

цитоза. Биопсията на периферен нерв показва инфил-
трация с туморни клетки на ендоневриума и перине-
вриума.

Лечението се провежда с химиотерапия и локална 
лъчетерапия (9).

1.3. Мускули

Скелетните мускули рядко (1,2%) са локализация за 
метастазиране поради вариабилността на кръвния ток 
към тях, която затруднява задържането на туморните 
клетки (9). Мускулите продуцират противотуморни 
фактори, като левкемия инхибиторен фактор и интер-
левкин-6. Микроваскулатурата на мускулите унищо-
жава биохимично раковите клетки и скелетните мус-
кули елиминират млечната киселина, която има роля в 
неоваскуларизацията.

Етиологията най-често е свързана с гастроинтести-
нални, белодробни, генитоуретрални и тумори на гър-
дата, лимфом и меланом (9).

Патогенезата е свързана с хематогенно разсейване на 
артериални емболи, венозно разсейване (през плексу-
са на Batson), прорастване от лимфни възли или пери-
неврално разпространение (9). Метастазите най-чес-
то се локализират в паравертебралните мускули, m. 
iliopsoas и глутеалните мускули.

Клинично в повечето случаи протичат безсимптомно 
(9). При 13% от пациентите възникват локална болка 
и оток при по-големи метастази. При 10% от пациен-
тите се установяват безболезнени туморни маси при 
палпация (9).

Диагнозата се поставя чрез КТ или МРТ (9).

Диференциалната диагноза включва мускулни хе-
мангиоми, ганглиони, миксоми, ишиоректален бур-
сит, бенигнени мускулни калцификации, като myositis 
ossifi cans, калцифициран тендинит, ангиоматоза, сис-
темна склероза и калцифицирана мионекроза (9).

Лечението се провежда с лъчетерапия и химиотера-
пия (9). Хирургично лечение се провежда при тумо-
ри над 4 cm, които растат бързо и дават неврологична 
симптоматика.

2. Паранеопластични синдроми

Представляват хетерогенна група от редки услож-
нения на злокачествените неоплазми, с нарушена 
функция на органи и тъкани, които не са свързани с 
директни ефекти от тумора (4,14). Могат да засегнат 
всеки орган и тъкан, включително и нервната система 
(14).

По-чести са при жени около 60 годишна възраст. Над 
80% от пациентите със злокачествени неоплазми по-
лучават едно и повече паранеопластични усложнения, 
но по-рядко се засяга ЦНС. Неврологичните симпто-
ми настъпват при 1% от пациентите с карциноми (12).

Етиологията най-често е свързана с белодробните 
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(дребноклетъчния карцином), туморите на гърдата, 
овариалните и лимфомата.

Патогенезата е свързана с имуномедииран пристъп, 
тригериран от неоплазма, насочен към централната 
и периферна нервна система (8,14). Тъканите се ув-
реждат от продуцираните антитела, които реагират 
кръстосано с протеини, експресирани от тумора и от 
нервните тъкани (14,16,17). Туморите експресират ек-
топично антигени, които нормално се експресират от 
нервната система (14). Въпреки че антигените в тумор-
ните клетки са идентични на нормалните неврални 
антигени те се разпознават от имунната система като 
чужди, което води до образуване на паранеопластич-
ни антитела. В резултат на това имунната система кон-
тролира нарастването на тумора, но рядко може да го 
ликвидира. На второ място имунният отговор атакува 
нервната система. 

Антигените се разделят на вътреклетъчни (цитоп-
лазматични и ядрени) и антигени на повърхността 
на невроните или синапсите (14). В патогенезата на 
първата група участва Т-клетъчно медииран отговор 
и те не се повлияват от лечение. Включват анти-Hu, 
анти-Yo, Sox 1, Zic, анти-декарбоксилаза на глутамат-
ната киселина (анти-GAD) и някои други антигени, 
които се установяват и при здрави хора. Във втората 
група се включват подгрупа от повърхностни антиге-
ни, които понякога предизвикват паранеопластични 
синдроми, като волтажно зависимите калиеви-свър-
зани протеини (LGII, CASPR2) и подгрупа от повърх-
ностни антигени които винаги са свързани с паране-
опластични синдроми.

Други автори разделят антителата на три групи (14). 
Първата група включва антитела, които разпознават 
вътреклетъчни ядрени или цитоплазматични анти-
гени. Втората група антитела разпознава клетъчни 
повърхностни синаптични антигени. Третата група 
антитела разпознава вътреклетъчни синаптични ан-
тигени.

Повечето от паранеопластичните антитела таргетират 
вътреклетъчни антигени в ядрата или цитоплазмата, а 
увреждането на нервната система възниква в резултат 
на клетъчно медиирана увреда на невроните и аксони-
те. Антигените в туморните клетки се разпознават от 
имунната система когато туморните клетки претърпят 
апоптоза и бъдат фагоцитирани от дендритните клет-
ки. Паранеопластичните антитела в серума и ликвора 
корелират с вида на неоплазмата, а не с неврологичния 
синдром. Туморите при пациентите с паранеопласти-
чен синдром са идентични с тези при пациентите без 
този синдром, но инфилтрирани с Т, В и плазматични 
възпалителни клетки (14). 

Клинично неврологичните симптоми при 50% от па-
циентите предшестват диагностицирането на тумора 
(12). Настъпват подостро за седмици или месеци (8). 
Следва период на стабилизиране на симптомите, но 
ремисии не настъпват (14). Често се засягат множе-
ство области на нервната система с тежка инвалидиза-

ция. Може да се появи полиневропатия, малкомозъчен 
синдром, лимбичен енцефалит, стволова дизфункция 
и дизавтономия. 

Изследването за паранеопластични антитела в серу-
ма и ликвора е важно за поставяне на диагнозата, но 
негативните тестове не изключват паранеопластичен 
синдром (8). Синдромите са свързани с идентифици-
руеми антигени и автоимунни антитела и установява-
не на малигнено новообразувание (13). Установяване-
то на паранеопластични антитела не може да предвиди 
неврологичния синдром, но някои антитела се свърз-
ват със специфични неврологични синдроми и специ-
фични карциноми (12).

В ликвора на пациенти с паранеопластични синдроми, 
засягащи ЦНС (лимбичен енцефалит) се установява 
плеоцитоза, с леко повишен протеин (14). IgG индекса 
е повишен и са налице олигоклонални фракции, ня-
кои от които са паранеопластични антитела. Специ-
фичната активност на паранеопластичните антитела в 
ликвора е релативно по-висока от тази в серума, защо-
то те са синтезирани в ЦНС, а не са преминали през 
кръвномозъчната бариера. 

След установяване на паранеопластичен синдром 
трябва да започне търсене на неоплазмата с рентгено-
графия на бял дроб, КТ, МРТ и ПET (позитронна еми-
сионна томография). 

Лечението е насочено към повлияване на карцинома 
и премахване на антигена предизвикващ паранеоплас-
тичния синдром (14). Вторият подход е насочен към 
повлияване на имунния отговор чрез имуносупресия 
с кортикостероиди, плазмафереза, IVIG (интравеноз-
но приложение на имуноглобулин), cyclophosphamide, 
cyclosporine или tacrolimus. Имунотерапията повлия-
ва антителата към клетъчни повърхностни антигени 
(анти-NMDA рецептори, анти-VGCG), но част от тези 
пациенти нямат карцином. Няма добър ефект при ан-
титела насочени спрямо вътреклетъчни, често ядрени 
антигени (анти-Yo и анти-Hu). Отговорът към имуно-
терапията е несигурен при пациенти с антитела сре-
щу антигени разположени вътреклетъчно в синапсите 
(анти-GAD и анти-amphiphysin).

2.1 Специфични паранеопластични синдроми, зася-
гащи нервната система

2.1.1. Лимбичен енцефалит

Етиологията е свързана с различни тумори, включи-
телно дребноклетъчен белодробен карцином, герми-
нативно клетъчен карцином на тестисите, рак на 
гърдата, тимома, лимфома на Hodgkin и овариална 
тератома (14). Може да възникне и при пациенти без 
карцином.

Патоанатомично се установява деструкция на хипо-
кампалните неврони и възпалителни инфилтрати (14).

Клинично се характеризира с остро или подостро на-
чало, с прогресия в продължение на дни до седмици. 
Протича с промени в настроението (депресия, ажи-
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тираност), поведението и личността, загуба на крат-
котрайната при запазена дългосрочна памет и други 
когнитивни нарушения (синдром на Офелия), гене-
рализирани или комплексни парциални епилептични 
припадъци и делир (14). Пациентите са с нарушен мен-
тален статус, ажитирани и объркани, с халюцинации 
(13). Нарушенията на съзнанието могат да прогреси-
рат до сопор и обратима кома, особено характерна за 
овариален тератом свързан с анти-NMDA рецепторни 
антитела. Поради засягане на хипоталамуса възникват 
хиперсомнолентност и ендокринни нарушения. Могат 
да възникнат Паркинсонизъм, миоклонии, засягане на 
краниалните нерви и фокален сензомоторен дефицит.

Анти-NMDA рецепторния енцефалит е свързан 
най-често с тератом на яйчниците (1). Засяга всички 
възрастови групи, но по-често млади жени. Може да 
се развие като паранеопластичен или непаранеоплас-
тичен синдром (17).

Клинично протича с неспецифични продроми, като 
главоболие, повишена температура, гадене или симп-
томи от горните дихателни пътища, бързо последва-
ни от психични и паметови нарушения и влошаване 
на езиковите способности (13). По-късно се развиват 
епилептични припадъци, дизавтономия, абнормни 
движения на тялото и лицето, като дистония на до-
лната челюст, орофациална дизкинезия, хорея, миори-
тмия (1-3 Hz), опистотонус, кататония и окулогирни 
кризи (17). Прогресира бързо и може да завърши фа-
тално (4). Екстирпацията на тумора и прилагането на 
имуномодулираща терапия водят до драматично по-
добрение (4).

МРТ е нормална или показва неспецифични хиперин-
тензни Т2 лезии в мезиалните темпорални лобове. ЕЕГ 
показва фокално или генерализирано забавена мозъч-
на активност и епилептиформена активност предим-
но в темпоралните области (13). Ликворната находка 
в началото на заболяването е нормална или неспеци-
фична с лимфоцитна плеоцитоза, леко повишен про-
теин и нива на IgG и понякога с олигоклонални фрак-
ции (13,14). 

Най-често се откриват анти-Hu или анти GABAB (дреб-
ноклетъчен белодробен карцином), анти-CRMP5/CV2 
(дребноклетъчен белодробен карцином, тимом), ан-
ти-Ma2 (карцином на тестисите) и анти AMPA (рак на 
гърдата и тимома) антитела (13,14). При паранеоплас-
тичния синдром се установяват IgG антитела срещу 
NR1 подединицата на NMDA рецепторите (овариален 
тератом). При пациенти които нямат карцином се ус-
тановяват антитела срещу аденилат киназа 5 (AK5), 
LGI1 и CASPR2. LGI1 са свързани и с типичен паране-
опластичен лимбичен енцефалит при дребноклетъчен 
белодробен карцином и тимома, а CASPR2 – с хипер-
възбудимост на периферните нерви и рядко с тумори 
на тимуса. 

Лимбичния енцефалит е много честа проява на паране-
опластичните енцефалопатии, но те могат да засегнат 
и други области на мозъка. В тези случаи наличието 

на антиневронни антитела налагат търсене на тимома, 
на антиневронни ядрени антитела тип 1 (ANNA-1 или 
анти-Hu) на дребноклетъчен белодробен карцином и 
на ANNA-2 (анти-Ri) - на дребноклетъчен белодробен 
карцином или карцином на гърдата. 

Диференциалната диагноза включва herpes simplex 
енцефалит и остра психоза (14). Трябва да се отдифе-
ренцират тумори и мозъчни метастази или инсулт в 
темпоралния лоб, системен lupus erythematosus, енце-
фалопатия на Hashimoto, човешки herpes вирус тип 6 
(особено след костно мозъчна трансплантация) и ме-
таболитни нарушения предизвикващи делир. 

Трябва да се има предвид и лимбичния енцефалит 
при реакцията на отхвърляне на транспланта при 
трансплантация на хемопоетични стволови клетки. 
Клинично идентично протича непаранеопластичния 
автоимунен лимбичен енцефалит, при наличие на ан-
титела срещу волтажно зависимите калиеви канали 
(включително LGI1 антитела). 

Лечението е свързано с подлежащия тумор и имуно-
супресивна терапия (14). Прилага се IVIG, перорални 
или интравенозни кортикостероиди, плазмафереза, 
cyclophosphamide и rituximab (13).

2.1.2. Енцефаломиелит

Клинично протича с подостра сетивна невронопатия, 
полиневропатия, малкомозъчна дегенерация, лимби-
чен енцефалит или миопатия (14). 

2.1.3. Хипоталамична дизфункция

Настъпва в рамките на енцефаломиелит и рядко е из-
олирана (14). 

Етиологията е свързана с анти-Ma2 (анти-Та) анти-
тела и карцином на тестисите, анти-CRMP5 (CV2) ен-
цефаломиелит при тимом и анти-NMDA рецепторен 
енцефалит при овариален тератом. Може да настъпи 
при деца с невробластом или без карцином.

Клинично протича със сомнолентност, нарушена ре-
гулация на температурата с хиперхидроза, ендокри-
нопатия с diabetes insipidus и хипотироидизъм, нарко-
лепсия, напълняване и нарушено либидо (14). 

МРТ показва данни за възпаление в хипоталамуса, за-
силващи се от контраст (14).

Лечението с IVIG може да бъде ефективно (14).

2.1.4. Стволов енцефалит или енцефалит на базал-
ните ганглии

Протича като част от дифузен енцефаломиелит (14). 
По-рядко се проявява изолирано или доминиращо в 
клиничната картина. 

Етиологията е свързана с невробластома и с различни 
антитела, включително анти-Hu (протичащ с широ-
ко разпространен енцефаломиелит), анти-Ri (с опсо-
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клонус), анти-Ма2 (с дисфункция на диенцефалона и 
средния мозък) и анти-NMDA (с централни респира-
торни нарушения и кома). 

Клинично се характеризира с подостро развитие на 
симптоми от ствола, средния мозък и базалните ган-
глии. Засяга преференциално долната част на ствола с 
диплопия, вертиго, осцилопсия, дизартрия, дизфагия, 
хиповентилация, нарушение на слуха, лицева слабост 
и сетивни нарушения, миокимия или опсоклонус в 
различни комбинации (14).

Когато се засегне горната част на ствола или базал-
ните ганглии, възникват двигателни нарушения, като 
хорея, дистония, брадикинезия, миоклонус, паркинсо-
нов синдром и дневна сънливост (14). 

Паранеопластичен паркинсонизъм с брадикинезия, 
ригидност и тремор възниква при пациенти с ан-
ти-Ма2 антитела, с лимбичен и стволов енцефалит (6). 
Възниква по-рядко при пациенти с колапсин-отгова-
рящ медиаторен протеин (CRMP-5), антиневронни яд-
рени автоантитела тип 2 (анти Ri/ANNA 2) и антитела 
срещу волтажно зависимите калиеви канали (4). 

Патоанатомично се установява дегенерация на 
substantia nigra без телца на Lewy. 

Клинично протича с атипичен паркинсонов синдром, 
с бърза прогресия, понякога наподобяващ прогресив-
на супрануклеарна парализа (17). Може да се придру-
жава от дистония, хиперрефлексия, тремор, миокло-
нии, инконтиненция, импотентност, хипофония и 
сомнолентност (4). 

Диференциално диагностично трябва да се има пред-
вид паркинсонов синдром при мозъчен тумор, лъче-
терапия на мозъка, комуникираща и некомуницираща 
хидроцефалия и хроничен субдурален хематом (6). 

2.1.5. Малкомозъчна дегенерация

Етиологията е свързана с дребноклетъчен белодробен 
карцином, карцином на гърдата, матката или яйчни-
ците, лимфома на Hodgkin (14) и по-рядко при много 
други тумори (4).

Патохистологично се установява загуба на клетки-
те на Purkinje в малкомозъчната кора (14), дълбоките 
малкомозъчни ядра и долните оливарни ядра (4,17).

Клинично симптомите варират от тежка атаксия, до 
лек дефицит на двигателния контрол и в повечето 
случаи възникват преди да бъде установен карцинома 
(14,17). Първите симптоми са замаяност, гадене, све-
товъртеж и повръщане, свързани с периферна вести-
буларна увреда. Бързо се добавя диплопия, прогресив-
но влошаваща се атаксия на тялото и походката. След 
дни или месеци се добавят нарушена координация 
на крайниците и тялото с дизметрия и нарушения на 
бързите алтерниращи движения, дизартрия, дизфагия 
и нистагъм при хоризонтални погледни движения с 
осцилопсия поради стволова увреда. Осцилопсията 
прави невъзможно четенето и гледането на телевизия. 

Нарушени са проследяващите очни движения, има 
сакадична дизметрия. Заболяването достига пик за 
няколко месеца, след което се стабилизира. Повечето 
пациенти не могат да седят, да ходят и да пишат, реч-
та е неразбираема, самостоятелното хранене е трудно. 
Обикновенно симптомите са двустранно симетрични. 

При пациенти с болестта на Hodgkin заболяването 
протича по-леко. Анти-Yo и анти-Tr антителата поня-
кога се свързват с чиста малкомозъчна дизфункция. 
При пациенти с анти-Yo антитела заболяването може 
да протече като част от по-широко разпространен ен-
цефаломиелит и да преобладава сетивна невронопа-
тия. При пациенти с анти-Ма антитела заболяването 
протича като част от по-широко разпространен ен-
цефаломиелит, с предимно засягане на ствола и хипо-
таламуса. Най-често възниква при карцином на гър-
дата и colon. При пациенти с анти Ri антитела може 
да протече с опсоклонус-миоклонус-атаксия. Атаксия 
възниква и при лимбичен енцефалит с анти-Ма2 анти-
тела и по-рядко е първи симптом на заболяването (4).

При 50% от пациентите освен малкомозъчни, се ус-
тановяват и по-леко изразени симптоми от други 
системи (14). Включват сензоневрално нарушение на 
слуха, дизфагия, хиперрефлексия с или без патологич-
ни рефлекси от групата на Babinski, екстрапирамидни 
симптоми, полиневропатия и когнитивни нарушения 
до деменция.

МРТ в периода на максималните неврологични симп-
томи показва мозъчна атрофия (14). Ликворното из-
следване в началото на заболяването показва повишен 
протеин, IgG индекс и лимфоцити и олигоклонални 
фракции. Антителата се установяват в по-голямо ко-
личество в ликвора, отколкото в серума, защото се 
синтезират интратекално от В-клетки преминали през 
кръвномозъчната бариера (14). При гинекологичен 
или карцином на гърдите най-често се установяват ан-
ти-Purkinje клетъчни антитела (анти-Yo APCA), които 
се свързват с антигенен протеин CDR2 в клетките на 
Purkinje в малкия мозък. При пациенти с карцином 
на гърдата се установяват и HER2, а при болестта на 
Hodgkin и анти-Tr антитела. По-рядко се намират 
анти-Ма антитела които разпознават Ма1 и Ма2 ан-
тигени в мозъка и тестисите. Могат да се установят и 
анти-Ri антитела, свързани със синдрома на опсокло-
нус-миоклонус. При пациенти с тимом, дребноклетъ-
чен белодробен карцином и гинекологични тумори се 
установяват анти-CRMP5 (анти-CV2) антителата на-
сочени срещу антигени в някои глиални клетки и в пе-
риферните нерви. Могат да се установят анти-волтаж-
но зависимите канали P/Q VGCC антитела, свързани с 
дребноклетъчен белодробен карцином и синдрома на 
Eaton-Lambert. Анти-mGluR1 антителата се установя-
ват при пациенти с болест на Hodgkin. Анти-Zic4 ан-
титела има при пациенти с дребноклетъчен белодро-
бен карцином, които имат анти-РСА2 и анти-ANNA-3 
антитела. Други рядко установявани антитела са ан-
ти-CARP VIII (при меланом), анти-протеозомни заед-
но с анти-Yo антитела (карцином на овариите и гърда-
та), анти-PKC gamma (недребноклетъчен белодробен 
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карцином), анти-Са (не е идентифициран карцином) 
и ненаименовани антитела при простатен карцином. 
Могат да се установят анти-Hu и анти-amphiphysin 
антитела както при миастеноподобния синдром на 
Lambert-Eaton (4).

Диференциалната диагноза включва паренхимни 
и лептоменингеални метастази, инфекции, интокси-
кация с cytarabine, вирусен стволов енцефалит, це-
ребелит, демиелинизиращи заболявания, болест на 
Creutzfeldt-Jakob, мозъчно инфарциране, хипотиро-
идизъм, дефицит на thiamine или витамин E, инфек-
циозен и постинфекциозен церебелит, синдром на 
Miller-Fisher, GAD-свързана и глиадин-свързана мал-
комозъчна атаксия, алкохолна или наследствена мал-
комозъчна дегенерация и спорадичната невродегене-
ративна малкомозъчна атаксия с късно начало (14,17). 
Клинично идентична непаранеопластична малкомо-
зъчна дегенерация възниква и без наличие на карци-
ном.

Лечението е насочено към повлияване на подле-
жащия тумор и имуносупресия (14,17). Прилага се 
methylprednisolone 1000 mg дн., последван от “опаш-
ка” от намаляваща доза на перорален prednisolone. 
Могат да се приложат повтарящи се курсове от IVIG 
2 g/kg за 2-5 дни всеки месец. Прилагат се плазмафе-
реза, cyclophosphamide, tacrolimus (0,15-0,3 mg/kg 
дн.), rituximab (375 mg/m2 седмично за 4 седмици), 
mycophenolate (1-1,5 g 2 пъти дн.). Clonazepam 0,5-1,5 
mg дн. подобрява атаксията (14).

Прогнозата зависи от наличните антитела, като 
най-лоша е при анти-Hu и анти-Yo антитела (14).

2.1.6. Опсоклонус-миоклонус

Опсоклонусът представлява неволеви, неконтроли-
руеми, неритмични, хаотични, мултидирекционни, 
високоамплитудни, конюгирани очни сакадни дви-
жения, без интервал между сакадите (14). Често се 
придружава от дифузни или фокални миоклонии и 
титубация на трункуса, с или без други малкомозъчни 
симптоми. Миоклонуса е внезапно, шокообразно не-
волево движение, предизвикано от абнормна неврон-
на активност. Произхожда от коровите, подкоровите 
или спинални (сегментни или проприоспинални) не-
врони. Засягат се един или повече съседни спинални 
сегменти.

Етиологията при деца често е свързана с вирусна 
инфекция засягаща ствола (денга, cytomegalovirus, 
Epstein-Barr, herpes-6, varicella-zoster, HIV вирус), 
streptococcus, mycoplasma pneumonia, salmonella и 
Лаймска болест. При 40% от децата заболяването е па-
ранеопластично. Най-честият тумор (50% от случаи-
те) е невробластома с анти-Ri антитела, но само 2% от 
децата с невробластома имат опсоклонус. Прогнозата 
на невробластома е по-добра при наличие на паранео-
пластичен синдром. Засягат се повече момичета.

При възрастни заболяването е по-рядко и при 20% е 
паранеопластично при дребноклетъчен белодробен 

карцином, овариален тератом и аденокарцином на 
гърдата (14,17). При някои пациенти се установява 
паранеопластична малкомозъчна дегенерация. При 
непаранеопластичен синдром етиологията е свързана 
с вирусна инфекция, параинфекциозни синдроми, ин-
фекция с HIV, токсични и метаболитни причини (14). 

Патогенезата на синдрома след инфекции е автоимун-
на и протича като самоограничаващо се заболяване. 

Клинично началото на заболяването при деца е около 
18 месечна възраст (14,17). Неврологичните симптоми 
при 50% от пациентите възникват преди да бъде уста-
новен тумора. Проявява се с възбудимост, раздразни-
телност, гадене, повръщане, малкомозъчна атаксия, 
падания, миоклонии, опсоклонус-миоклонус, наруше-
но зрение, тремор, дизартрия и изтичане на слюнка от 
устата (3). Могат да се добавят хипотония, инсомния, 
нарушена реч, нежелание за седене и ходене. 

При възрастни се проявява около 47 годишна възраст 
(3). Неврологичните симптоми често предшестват ус-
тановяването на тумора и прогресират бързо. Опсо-
клонуса се придружава от атаксия на тялото, миокло-
нии на главата и апендикуларен миоклонус, сакади, 
дизартрия, вертиго, гадене и енцефалопатия с деме-
нция (11). Рядко има офталмоплегия.

В ликвора се установява лека плеоцитоза и повишен 
протеин (14).

При децата с невробластома се установяват множество 
антитела реагиращи с антигени в ЦНС, но не са патог-
номонични (14). При деца с или без невробластома са 
установени антитела срещу антигени на повърхността 
на малкомозъчните грануларни неврони и невробла-
стомните клетки (17). 

При възрастни с паранеопластична етиология се уста-
новяват анти-Ri (антиневронни ядрени автоантитела 
тип 2 или ANNA-2) антитела свързани с карцином на 
гърдата или гинекологични тумори (14). Тези анти-
тела се свързват с протеини регулиращи кодирането 
на синаптични протеини. Могат да се установят и ан-
ти-Ма2, анти-Hu и антиамфифизин антитела (6). Не се 
установяват антитела при пациенти с дребноклетъчен 
белодробен карцином и овариален тератом.

Лечението с prednisone, ACTH, плазмафереза, IVIG, 
имуноадсорбционна терапия с протеин А колона, 
cyclophosphamide или rituximab и химиотерапията на-
сочена към тумора повлияват симптомите (14,17). Ми-
оклониите се подобряват при лечение на подлежащото 
малигнено заболяване и от антиепилептични медика-
менти. При 50% от децата възникват нови пристъпи 
на заболяването, свързани с инфекции или прием на 
медикаменти. Често има остатъчен сериозен когнити-
вен дефицит (17).

2.1.7. Паранеопластични синдроми със засягане на 
зрението

Възникват поради засягане на ретината или на оптич-
ния нерв, самостоятелно или като част от енцефаломи-
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елопатия (14). Засягат фоторецепторите (пръчиците и 
конусите) или предизвикват васкулит на ретината. 

Ретинопатията е най-честото паранеопластично зри-
телно нарушение (14). Най-чести са карциномно-свър-
заната и меланомно-свързаната ретинопатии. 

Карциномно-свързаната ретинопатия възниква при 
дребноклетъчен белодробен карцином и гинекологич-
ни тумори. Проявява се клинично преди да бъде уста-
новен тумора. Установява се загуба на фоторецептори 
и ганглийни клетки. Зрителните симптоми могат да 
започнат едностранно, но прогресират симетрично и 
водят до безболково нарушение на зрението с епизо-
дично зрително затъмнение, нощна слепота, фотосен-
зитивност, заслепяване от светлина и нарушено цвет-
но зрение (14). 

Офталмологичното изследване показва периферни и 
пръстенообразни скотоми и нарушена зрителна ост-
рота (14). Фундоскопията установява стеснение на 
артериолите и абнормна петнистост на епитела на ре-
тинния пигмент.

Установени са няколко автоантитела, най-често към 
recoverin, които преминават кръвномозъчната барие-
ра и достигат до фоторецепторните клетки (14). Пред-
ставлява протеин който модулира адаптацията към 
тъмно и светло посредством калций-зависима регула-
ция на фосфорилирането на родопсин във фоторецеп-
торните клетки. 

Меланомно-свързаната ретинопатия протича по-ле-
ко (14). Установява се при пациенти с известна мела-
нома. Клинично протича с нощна слепота, фотопсии 
и заслепяване от светлина. Установени са няколко ав-
тоантитела.

Лечението не е ефективно.

Паранеопластичната оптична невропатия при липса 
на други неврологични симптоми е много рядка (14). 
Най-често е свързана с дребноклетъчен белодробен 
карцином (16). 

Клинично протича с подостра безболезнена, двустран-
на загуба на зрението, двустранен оток на оптичния 
диск, дизхроматопсия, дефект в зрителните полета 
с централни скотоми и симптоми на възпаление на 
стъкловидното тяло и ретината (16). Може да наподо-
бява neuromyelitis optica или да се добавят когнитивни 
нарушения, атаксия, сетивна невропатия и миелопа-
тия. Установяват се анти-колапсин медиаторен проте-
ин 5 (CRMP5) антитела.

2.1.8. Паранеопластични спинални синдроми

Засягат гръбначния мозък изолирано или като част от 
по-широко разпространен енцефаломиелит (14).

Миелита протича под няколко форми (14).

Паранеопластичен ненекротизиращ миелит въз-
никва рядко като изолиран синдром и по-често като 
част от дифузен енцефаломиелит (14). 

Патохистологично се установява силна възпалителна 
реакция със загуба на неврони в предния и задния рог, 
дегенерация на нервните коренчета, възпаление и де-
генерация на проводните пътища (14). 

Клинично в началото на заболяването е трудно отли-
чим от мотоневронна болест. Проявява се с прогреси-
раща слабост, понякога придружена от симптоми на 
мотоневронна увреда (фасцикулации), сетивни и ав-
тономни (тазоворезервоарни нарушения и постурал-
на хипотония) нарушения. По-рядко засяга предимно 
функциите на задните спинални колони. В някои слу-
чаи преобладават симптомите от горните крайници 
поради засягане на цервикалната част на гръбначния 
мозък и възникват дихателни нарушения.

Ликвора е възпалителен (14). МРТ може да покаже 
хиперинтензни Т2 спинални лезии. Установени са 
множество антитела, най-често анти-CV2/CRMP5, ан-
ти-амфифизин, анти-Hu и анти-Ri.

Диференциалната диагноза включва спинални ту-
мори, възпалителни и инфекциозни миелопатии, 
миелопатия след лъчетерапия и мотоневронна бо-
лест (14).

Лечение няма (14).

Подострата некротизираща миелопатия е рядък 
синдром, настъпващ най-често при лимфома, лев-
кемия и белодробен карцином (14).

Патохистологично се установява некроза на всички 
компоненти на гръбначния мозък, преобладаваща в 
бялото мозъчно вещество, без възпаление (14).

Клинично протича с болки в торакалния отдел на гър-
ба или радикулерна болка, сфинктерна дизфункция и 
бързо асцендиращи сетивен дефицит, вяла парапле-
гия, дихателни нарушения и смърт поради респира-
торна дизфункция (14). 

Ликвора е възпалителен, с повишен протеин без пле-
оцитоза. МРТ установява лонгитудинални Т2 лезии 
без възпаление. Може да покаже оток на гръбначния 
мозък (14).

Диференциалната диагноза включва по-честата ме-
тастатична миелопатия (14).

Лечението е имуносупресивно, с високи дози кор-
тикостероиди интравенозно без съществен ефект (14).

Мотоневронната болест с преднорогово увреждане 
рядко възниква като паранеопластичен синдром (14). 

Клинично протича като амиотрофична латерална 
склероза със засягане на горния и долен моторен не-
врон или само с възвратимо засягане на долния мото-
рен неврон при лимфопролиферативни заболявания 
(14). Подостри, невъзвратими синдроми на долния 
мотоневрон се установяват при пациенти с дребно-
клетъчен белодробен карцином и анти-Hu антитела. 
Първична латерална склероза, със засягане само на 
горния моторен неврон възниква при солидни тумори 
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и лимфопролиферативни заболявания. Паранеоплас-
тичните синдроми за разлика от непаранеопластични-
те протичат по-бързо. Ликворният протеин е повишен 
и е налице плеоцитоза. Мускулната слабост може да се 
подобри след лечение на карцинома.

Neuromyelitis optica рядко е паранеопластичен синд-
ром (14).

2.1.9. Stiff -person синдром

Засяга 3 пъти по-често жените (3,14). Може да бъде па-
ранеопластичен (5-10%) и непаранеопластичен (2,17).

Етиологията на непаранеопластичната форма е свър-
зана с диабет и анти-GAD антитела (14). Паранеоп-
ластичната форма възниква при анти-амфифизин, 
анти-GAD, анти-RI, анти-гефирин и анти-алфа-1 по-
дединицата на глициновия рецептор антитела (221). 
Най-чести са при дребноклетъчен белодробен карци-
ном, тимома, болест на Hodgkin, карцином на гърдата, 
на бъбреците и на colon (17).

Патогенезата е автоимунна с генериране на антитела 
срещу пресинаптичните (GAD65, GAD67, амфифи-
зин) и постсинаптични (гефрин, глицин) компоненти 
(14). Намалява централната инхибиция на двигателна-
та активност, поради намалени нива на ГАМК и гли-
цинергичната синаптична трансмисия (3). 

Клинично се проявява постепенно между 40 и 60 
годишна възраст с болезнена мускулна стегнатост и 
ригидност (3). Засягат се аксиалните, параспинални-
те, абдоминалните и мускулите на долните крайници 
(14). Мускулната ригидност постепенно прогресира 
от аксиалните към проксималните и дистални мус-
кули на долните крайници, а по-късно и към горните 
крайници. Ръцете, шията и лицето се засягат по-сла-
бо, рядко се ограничава до засягане на един крайник. 
Непрекъснатата мускулна контракция води до абнор-
мни пози. Напрежението на паравертебралните мус-
кули води до хиперлордоза, която персистира в лег-
нало положение и по време на сън (3). Походката се 
променя и става тип “тенекиен войник” – бавна, пред-
пазлива, на широка основа (3). На фона на непрекъс-
натата мускулна контракция настъпват епизоди от 
тежки и болезнени мускулни спазми. Настъпват спон-
танно или след провокация от шум, емоции, докосва-
не, движение или неочаквани стимули (17). Мускул-
ните спазми започват с внезапно движение, последва-
но от тонична мускулна активност, която постепенно 
отслабва за секунди до минути (17). Рядко спазъма 
продължава няколко дни и наподобява тетанус. Спаз-
мите водят до сублуксация на стави, фрактури на бе-
дрената кост или абдоминална херния. Ригидността и 
спазмите предизвикват внезапни падания, “като ста-
туя”. Волевите движения са забавени, сухожилните и 
startle рефлекси са усилени (3). При палпация муску-
лите са стегнати, с ясно очертани граници и трудно се 
извършват пасивни движения.

Могат да се добавят и зависими от стимул миоклонии 
в аксиалните и проксимални мускули (3). Възникват 

пароксизмални автономни симптоми, като хипертер-
мия, диафореза, тахипнея, тахикардия, артериална хи-
пертония и разширени зеници. При някои пациенти 
се добавят хронични болки, депресия, генерализирана 
тревожност, панически атаки, пароксизмален страх, 
злоупотреба с алкохол, агорафобия и фобии към оп-
ределени действия (3). Може да има размазано зрение 
поради нистагъм и нарушени сакади.

Има 3 клинични варианта на заболяването, което ос-
вен stiff  men синдром включва stiff  limb синдром (зася-
гане само на един крайник) и прогресиращ енцефалит 
с ригидност и миоклонус (PERM). 

Паранеопластичния синдром се характеризира с остро 
начало и по-често засягане само на един крайник (17) 
или предимно на горните крайници (3). Може да се 
придружава от сетивна полиневропатия и енцефало-
миелит. 

Прогресивният енцефаломиелит с ригидност и ми-
оклонус (PERM) протича подостро и засяга предимно 
(60%) жени (3). При 20% от пациентите е свързан с 
неоплазма и с анти-GAD65, анти-Ri, анти-амфифи-
зин, анти-NMDAR и анти-глициновите рецептори 
антитела. 

Клинично се проявява около 49 годишна възраст, с по-
степенна поява на симптомите на stiff  person синдром, 
комбиниран с различни стволови симптоми, като ди-
плопия, нистагъм, опсоклонус, дизфагия, дизартрия, 
лицева парализа, тригеминална хипестезия, дисгеу-
зия, тризмус, изразена дизавтономия, епилептични 
припадъци, психични симптоми, атаксия, прурит, хи-
персомния, пирамидни белези, симптоми на увреда на 
долния двигателен неврон и тазово резервоарни нару-
шения (3). Прогнозата е лоша, с 40% смъртност. 

ЕМГ се характеризира с продължителна волева актив-
ност на двигателните единици, в мускулите агонисти и 
антагонисти, особено в аксиалните (14,17). Има мно-
жество залпове от активност с продължителност 50-60 
ms и честота 5-6 Hz, прекъсвани от спазми. 

В ликвора се установява леко повишен протеин и клет-
ки, олигоклонални фракции и антитела GAD65. При 
до 90% от пациентите с непаранеопластичен синдром 
се установяват автоантитела срещу декарбоксилаза 
на глутаматната киселина 65 и 67 (GAD65,67). Ензима 
е свързан със синтеза на ГАМК от глутамат (3). Тези 
антитела се установяват и при други органно специ-
фични автоимунни заболявания, като инсулино-зави-
сим диабет и заболявания на щитовидната жлеза (17). 
Паранеопластичният синдром е свързан с amphiphysin 
антитела (4). При някои пациенти се установяват ан-
титела срещу глициновите рецептори, анти-гефрин 
или анти-Ri антитела (3). 

Лечението е с бензодиазепини (diazepam 40 mg 
дн.), медикаменти засилващи ГАМК трансмисията 
(baclofen, 60 mg дн., tizanidine, clonidine) и ботули-
нов токсин, които имат симптоматичен ефект върху 
спазмите (17). Лечението на тумора, rituximab, иму-
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носупресия с кортикостероиди, IVIG и плазмафереза 
повлияват автоимунните механизми (14).

2.1.10. Паранеопластични синдроми на периферни-
те нерви и задните спинални ганглии

Всички синдроми на увреждане на нервната система, 
които настъпват без наличие на карцином, могат да 
възникнат и като паранеопластичен синдром (14). В 
тази група се включват подострата сетивна невроно-
патия (ганглионит на задното коренче), сетивна и сен-
зомоторна полиневропатия (аксонна или демиелини-
зираща), автономна, парапротеинемична и васкулитна 
невропатия (множествен мононеврит) и чисто двига-
телна невропатия или невронопатия. 

Подострата сетивна невронопатия е най-честа (14).

Етиологията най-често е свързана с дребноклетъчен 
белодробен карцином (14).

Патохистологично се установява засягане на задноко-
ренчевите ганглии, със загуба на неврони (14).

Клинично се проявява преди установяването на кар-
цинома с дизестезична болка и нарушена сетивност 
в дисталните части на крайниците, рядко в лицето 
или тялото (14). В началото симптомите могат да бъ-
дат асиметрични, но бързо прогресират и обхващат 
всички крайници, с тежка сетивна атаксия. Засегнати 
са всички сетивни модалности, за разлика от невро-
патията при cisplatinum, при която повърхностната 
сетивност е запазена. Болката преобладава, сухожил-
ните рефлекси липсват, но мускулната сила е запазена.

В ликвора се установява лека лимфоцитна плеоцито-
за (14). Неврографията показва липсващи или с на-
малена амплитуда СНАП (сетивни нервни акционни 
потенциали). Могат да се установят анти-Hu антитела. 

Диференциалната диагноза включва сетивните невро-
патии свързани с интоксикация или автоимунни забо-
лявания (14).

Лечението е насочено към подлежащия карцином, 
прилага се и имуносупресия и плазмафереза (14).

Подострата сензомоторна полиневропатия е пре-
димно дистална симетрична и аксонна, по-изразена в 
долните крайници (14). 

Клинично се характеризира с мускулна слабост, сетив-
ни нарушения за всички модалности като чорапи и 
ръкавици и липсващи сухожилни рефлекси. Симпто-
мите възникват подостро и прогресират бързо, рядко 
имат пристъпно-ремитентен ход.

Ликвора е нормален или с леко увеличен протеин (14). 
Неврографията показва аксонна невропатия с намале-
на амплитуда или липсващи СНАП и забавена скорост 
на провеждане по двигателните влакна.

Сетивната паранеопластична невропатия много 
трудно се отдиференцира от сетивните невропатии с 
друга етиология (14).

Невропатията поради микроваскулит протича като 
дифузна полиневропатия или множествена мононев-
ропатия (14). Рядко се проявява като паранеопластичен 
синдром, при различни карциноми, без да е свързана с 
типични антитела. Установява се при множествен ми-
елом, макроглобулинемията на Waldenstrom и при 50% 
от пациентите с остеосклеротичен миелом. Амилоидо-
зата свързана с миелом също води до полиневропатия, 
засягаща периферните и краниални нерви.

Лечението е насочено към повлияване на тумора, кор-
тикостероиди и имуносупресия (14). Rituximab се при-
лага при пациенти с IgM антитела.

2.1.11. Синдроми на невромускулните синапси

Включват синдрома на Lambert-Eaton и myasthenia 
gravis (14). Те имат общи патогенетични механизми, 
свързани с антитела срещу йонните канали. 

Синдрома на Lambert-Eaton е типичен автоимунен 
синдром (14). Засяга по-често възрастни мъже.

Етиологията при 60% от пациентите е свързана с 
дребноклетъчния белодробен карцином и по-рядко с 
тимом, някои типове лимфома, левкемия и саркома. 
Възниква и при някои системни автоимунни заболя-
вания, като хипотиреоидизъм, пернициозна анемия, 
целиакия и ювенилен диабет (10).

Патогенезата е свързана с намалено освобождаване 
на ацетилхолин от пресинаптичните нервни термина-
ли на невромускулните синапси (14). Този процес, за-
висим от инфлукса на калциеви йони в пресинаптич-
ната цитозола, се медиира от отварянето на волтажно 
зависимите калциеви канали по време на аксонната 
деполяризация (10). Установяват се циркулиращи IgG 
антитела към P/Q тип подединицата на волтажно за-
висимите калциеви канали (VGCC), каквито са налице 
и в туморните клетки при дребноклетъчен белодро-
бен карцином. Те се свързват с каналите и нарушават 
нормалната им функция, като блокират навлизането 
на калциеви йони в цитозолата на пресинаптични-
те нервни терминали (10). Това намалява ефективно 
фузията на ацетилхолиновите везикули с активните 
зони в пресинаптичната мембрана и екзоцитозата на 
ацетилхолин в синаптичната цепка. Същите IgG анти-
тела, се свързват с мембранните протеини в активната 
зона на пресинаптичната мембрана и намаляват броя 
на активните зони, с които се свързват ацетилхолино-
вите везикули за да освободят своето съдържимо в си-
наптичната цепка (10). Тези два механизма намаляват 
общото количество на ацетилхолин, което навлиза в 
синаптичната цепка и деполяризира постсинаптична-
та мускулна мембрана, като намалява вероятността за 
мускулна контракция (10). Мускариновите ацетилхо-
линови рецептори също съдържат P/Q подединица, 
което обяснява автономните нарушения (10). 

Клинично се характеризира с постепенно прогреси-
раща проксимална мускулна слабост и уморяемост 
в долните и по-слабо в горните крайници, с типична 
патешка (клатушкаща) походка (10). За разлика от 
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myasthenia gravis краниалните симптоми не са изразе-
ни, външните очни, булбарните и лицевите мускули не 
са засегнати (10). Може да възникне респираторна сла-
бост. Мускулната сила се подобрява при повтарящи се 
движения, но след натоварване отново намалява. Това 
се демонстрира със симптома на Lambert, при който 
мускулната сила нараства няколко секунди след силно 
ръкостискане (10). Този симптом се дължи на натруп-
ване на калциеви йони в пресинаптичните нервни тер-
минали, които засилват отделянето на ацетилхолин в 
синаптичната цепка. Засилва се възможността за де-
поляризация на мускулната мембрана и възникване 
на мускулна контракция. Същия феномен стои в осно-
вата на усилване на сухожилните рефлекси след мус-
кулна контракция. Сухожилните рефлекси в долните 
крайници са потиснати (14). При 50% от пациентите 
има холинергична дизавтономия изразена със сухота 
в устата, прималяване, вяли зенични реакции, запек и 
импотентност. 

Неврографското изследване с репетитивна електро-
стимулация на периферен нерв показва, както и при 
миастения, намаляване на СМАП (сумарния моторен 
акционен потенциал) при нискочестотна стимулация 
(10). При високочестотна стимулация (20-50 Hz) ам-
плитудата на моторния отговор нараства с над 200%. 
При продължителна електростимулация повишената 
амплитуда може да се задържи до 30 s. Електрически 
предизвиканият СМАП е еквивалент на клинично 
проявеното нарастване на мускулната сила и сухо-
жилните рефлекси след продължителна мускулна кон-
тракция (10,14). 

Диагнозата се потвърждава от наличието на IgG ан-
титела срещу волтажно зависимите калциеви канали 
(анти-VGCC) при 70-90% от пациентите с карцином 
(10). Необходимо е изследване на серумната креатин 
киназа за отхвърляне на възпалителна миопатия (10). 
Необходимо е да се установи локализацията на кар-
цинома (10). Често синдрома се проявява до 2 години 
преди клиничната проява на карцинома, което налага 
проследяване.

Лечението е насочено към премахване на карцино-
ма (10) и имуносупресия (14). Симптоматичното ле-
чение се провежда с блокера на калиевите канали 
3,4-diaminopyridine, който забавя реполяризацията 
и удължава акционните потенциали. Това удължава 
времето през което калция навлиза в цитозолите на 
нервните терминали и активира освобождаването на 
ацетилхолин (10). Едновременното прилагане и на 
pyridostigmin подобрява клиничната ефективност. 
Pyridostigmin намалява разграждането на ацетилхо-
лин в синаптичната цепка и му дава повече време за 
да въздейства върху постсинаптичната мембрана и 
да инициира акционен потенциал. Прилага се иму-
носупресия с prednisone, cyclosporine, azathioprine, 
methotrexate и mycophenolate mofetil, с ограничен 
ефект (10). При изостряне на симптомите се прилага 
плазмафереза или IVIG, с ограничен ефект.

Myasthenia gravis е най-честото заболяване на нев-
ромускулните синапси (10). Заболяемостта нараства 
над 50 годишна възраст. Жените боледуват два пъти 
по-често. Над 60 годишна възраст болестността при 
мъжете и жените се изравнява, а при много възрастни 
хора започват да преобладават мъжете. 

Етиологията при 15% от пациентите е свързана с 
тимом, а при останалите има хиперплазия на тимуса 
(10). Рядко се дължи на засягане на тимуса от болестта 
на Hodgkin (14). 

Патогенезата е свързана с възникване на антиген-
ни цели в ацетилхолиновите рецептори върху пост-
синаптичните мембрани (10). Поради нарушение на 
Т-клетъчния имунотолеранс, който предпазва от раз-
витието на автоантитела, в тимуса възникват антитела 
срещу ацетилхолиновите рецептори в постсинаптич-
ната мембрана на синапсите в миогенните клетки (14). 
Антителата се свързват с ацетилхолиновите рецепто-
ри върху постсинаптичната мембрана на невромус-
кулния синапс. Това индуцира комплемент-медиира-
на атака срещу рецепторите и намаляване на техния 
брой. Намаляват възможностите на постсинаптичната 
мембрана да достигне до прага за възникване на ак-
ционен потенциал (10). Постсинаптичната мембрана 
претърпява морфологични промени, гънките се из-
глаждат, което намалява повърхността, по която аце-
тилхолина взаимодейства с рецепторите. Сумарният 
ефект от промените в постсинаптичната мембрана е 
нарушената контракция на мускулните влакна (10). 

Клинично се проявява с мускулна слабост на очните, 
булбарните и респираторните мускули, рядко муску-
лите на крайниците (14). За разлика от синдрома на 
Lambert-Eaton при повтарящи се движения мускулна-
та сила намалява, а след почивка нараства (10). 

Проявява се с очна и генерализирана форми (15). Оч-
ната форма протича с изолирана мускулна слабост на 
клепачите и очедвигателните мускули (10). Заболява-
нето започва с птоза и диплопия при 50% от пациен-
тите, но при 50% прогресира до генерализирана фор-
ма (15). Ако симптомите останат изолирани в очните 
мускули две години, не е вероятно да се развие генера-
лизирана форма. 

При генерализираната форма освен мускулите на кле-
пачите и външните очни мускули с флуктуиращо спа-
дане на клепачите и диплопия, се засягат булбарните, 
дихателните и мускулите на крайниците (15). За раз-
лика от пациентите с ботулизъм, зеничните реакции 
не се засягат. Мускулната слабост е по-силно изразена 
в проксималните (раменни и бедрени), отколкото в 
дисталните мускулни групи на крайниците (10). Па-
циентите се затрудняват да извършват активности, в 
които участват проксималните мускулни групи, като 
миене на косата, достигане до високи предмети над 
главата, изкачване на стълби и ставане от стол. Могат 
да се проявят лицева слабост, размазан говор, труд-
но дъвчене и преглъщане. Сухожилните рефлекси и 
сетивността са запазени. При много пациенти нев-
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рологичното изследване не установява отклонения и 
се индуцира мускулна слабост чрез продължително 
мускулно съкращение. Птозата и офталмопарезата се 
индуцират като пациента гледа нагоре 1-2 минути, а 
мускулната сила на ръцете - като пациента ги държи в 
абдукция няколко минути. Животозастрашаващи ус-
ложнения настъпват при развитие на слабост на диаф-
рагмата и допълнителните дихателни мускули, които 
водят до дихателна недостатъчност (миастенна криза). 

Автоантитела в серума са налице при 90% от пациенти-
те (10). При 80% от тях има антитела срещу ацетилхо-
линовите рецептори върху постсинаптичната мембра-
на на невро-мускулния синапс. При 40% от серонега-
тивните пациенти (без антитела към ацетилхолинови-
те рецептори в серума) се установяват антитела срещу 
мускулно-специфичната тирозин киназа (MuSK). Този 
протеин е отговорен за групирането на ацетилхоли-
новите рецептори в постсинаптичната мембрана (10). 
По-често се установяват при жени с изразена булбар-
на, шийна и дихателна слабост (15). Рядко пациентите 
имат и двата вида антитела (15). При пациентите с ти-
мом се установяват често и антитела срещу мускулни 
протеини като рианодиновите рецептори.

При супрамаксимална репетитивната стимулация на 
периферен нерв с честота 2-3 Hz възниква постепенно 
спадане на амплитудата (над 10%) на IV или V в срав-
нение с първия СМАП (10,14). При пациенти с MuSK 
антитела неврофизиологичните тестове могат да бъ-
дат негативни (15). Електромиографията на единично 
мускулно влакно (SFEMG) показва нарастването на 
джитера поради нарушена невротрансмисия (10).

При 75% от пациентите КТ или МРТ на медиастинума 
показва абнормности на тимуса (15). Най-честа е хи-
перплазията, при 15% има неинвазивен коров тимом. 

Диференциално диагностично при дребноклетъчен 
белодробен карцином, болест на Hodgkin и прием на 
D-penicillamin освен синдрома на Lambert-Eaton, в 
редки случаи може да настъпи миастения (15). 

Лечението е симптоматично с инхибитори на ацетил-
холинестеразата (pyridostigmin), които дават възмож-
ност на ацетилхолина да действа по-дълго време върху 
постсинаптичната мембрана (10). Имуномодулаторите 
prednisone, azathioprine, cyclosporine и mycophenolate 
mofetil потискат имуномедиираната деструкция на 
ацетилхолиновите рецептори (10). 

Плазмаферезата и IVIG са еднакво ефективни при 
остро настъпили влошавания (10). Ефектът е бърз, но 
продължава само няколко седмици. 

Наличието на тимома е индикация за тимектомия, 
поради риска от малигнизация и инвазия на околните 
структури (14,15). При липса на тумор, тимектомията 
е спорна, но широко практикувана интервенция (10). 

2.1.12. Синдроми на перифернонервна свръхвъзбу-
димост (невромиотония)

Включват невромиотония, синдрома на крампи-фас-
цикулации и синдрома на Morvan (14). Могат да бъдат 
и непаранеопластични (14).

Невромиотонията (синдром на Isaacs) представлява 
повишена възбудимост на периферните нерви (17). 

Етиологията е свързана с увреждане на периферни-
те нерви от лъчетерапия, ухапване от змия, мутации 
на йонните канали, наследствени невропатии и авто-
имунно увреждане (14). 

Патогенезата при паранеопластичната форма е свър-
зана с антитела срещу контактин-свързания подобен 
протеин-2 (Caspr2) или амфифизин, най-често при ти-
мома, дребноклетъчен белодробен карцином или бо-
лест на Hodgkin (14). 

Клинично се проявява със спонтанна и продължител-
на активност на моторните единици с честота 150-300 
Hz и с произход от периферните нерви (14). Това води 
до непрекъсната локална или генерализирана мускул-
на контракция. Появяват се мускулни крампи, фас-
цикулации, миокимии, мускулна стегнатост, забавена 
мускулна релаксация (псевдомиотония), спонтанни 
или предизвикани карпопедални спазми. Могат да се 
добавят невропатна болка и автономни нарушения, 
основно хиперхидроза.

По-леката форма на синдрома се нарича миокимия – 
повтаряща се активност на моторните единици с чес-
тота 2 – 60 Hz. Клинично се вижда като вълнообразно 
мускулно съкращение (14). Може да се установи псев-
домиотония (невъзможност за релаксация на мускула 
след контракция) и интестинална псевдообструкция. 

При синдрома на Morvan се добавят инсомния, на-
рушения на паметта и настроението, халюцинации и 
автономни нарушения (17). 

Серумната креатин киназа е повишена при 50% от 
пациентите (14). Иглената ЕМГ показва спонтанна 
активност от фасцикулации, фибрилации, дублети, 
триплети и множество залпове на една двигателна 
единица с висока честота - 150-300 Hz (17). Установя-
ват се антитела срещу контактин-свързания подобен 
протеин-2 (Caspr2) на волтажно-зависимите калиеви 
канали, които се експресират в мозъка и миелинизи-
раните аксони.

Лечението се провежда с кортикостероиди, имуно-
супресия, плазмафереза и IVIG (14,17). Симптомати-
чен ефект имат phenytoin, carbamazepine и diazepam.

2.1.13. Мускулни синдроми

Малка част от пациентите с полимиозит и невроми-
озит страдат от карцином (14). 

Дерматомиозита с типичните кожни промени е по-ве-
роятно да бъде паранеопластичен. Жените и мъжете 
боледуват еднакво често (14). 
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Етиологията е свързана с карциноми на гърдата, бе-
лите дробове, овариите и гастроинтестиналния тракт 
(14). По-рядко се дължи на болест на Hodgkin, карци-
ном на colon или на простатата (724). 

Клинично неврологичните симптоми обикнове-
но предшестват установяването на карцинома (14). 
Симптомите не се различават при паранеопластичния 
и непаранеопластичния синдром и се изразяват в про-
ксимална мускулна слабост. Слабостта на респиратор-
ните и фарингеални мускули е животозастрашаваща.

Серумната креатин киназа е повишена при повечето 
пациенти. ЕМГ показва данни за миогенна увреда (14). 
Мускулната биопсия показва възпалителна миопатия. 
Наличието на анти-р155 антитела предполага наличие 
на карцином, а на антисинтетазни антитела – липсата 
на карцином.

Лечението се провежда с имуносупресори, кортикос-
тероиди и cyclosporine с добър ефект (14). При липса 
на ефект се прилага IVIG. 
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3. АНТИЕМЕТИЧНА 
ТЕРАПИЯ
Д. МАНОВ, Д. ДАМЯНОВ

Гаденето и повръщането, свързани с различните ви-
дове противотуморни терапии, са едни от най-чес-
тите и същевременно най-притеснителни странични 
явления, които доказано влошават качеството на жи-
вот на пациентите, повлияват негативно хранител-
ния им статус и затрудняват придържането към лече-
нието.1 По тази причина борбата с тези последствия 
на противотуморната терапия заема централна роля 
в поддържащото лечение на пациентите с онкологич-
ни заболявания. 

В ерата до въвеждането на съвременните антиемети-
ци близо 80% от пациентите, получаващи химиотера-
пия със среден или висок еметогенен потенциал, са 
изпитвали тези странични явления. През последните 
три десетилетия сме свидетели на значителен прогрес 
по отношение на борбата с тези проблеми благода-
рение на въвеждането на 5-хидрокситриптамин-3 
рецепторните антагонисти (5-HT3 RA) през 90-те 
години на миналия век, както и на по-новите невро-
кинин-1 рецепторни антагонисти (NK-1 RA). Прила-
гайки съвременните антиеметични профилактични 
режими, по-голямата част от пациентите, лекувани с 
химиотерапия с висок еметогенен потенциал, няма да 
изпитат гадене и повръщане през първите 24 часа от 
терапията си.2,3 Въпреки това, сериозен проблем ос-
тава контролът на отложеното гадене и повръщане, 
проявяващи се в периода 24-120 час, които нерядко 
са подценяван проблем.4

Физиологични и патофизиологични основи на акта на 
гадене и повръщане

Механизмите, обуславящи акта на гадене и повръ-
щане, са извънредно сложни и все още ненапълно 
изяснени. Прието е, че основна роля има централна-

та нервна система, където се обработват сигнали от 
редица аферентни пътища и в последствие се гене-
рират еферентни сигнали към различни структури 
в цялото тяло. 

Пионери в изучаването на физиологичните меха-
низми на гаденето и повръщането са Borison и Wang, 
които през 50-те години на миналия век посочват две 
конкретни структури в мозъчния ствол като отговор-
ни за тях. Първата от тези структури е area postrema, 
намираща се в каудалната част на четвъртото мозъчно 
стомахче. Разположението и отвъд кръвно-мозъчната 
бариера позволява контакт с еметогенни субстанции, 
пренасяни както в кръвта, така и в ликвора. С оглед на 
ролята и като място за обработване на различни еме-
тогенни стимули area postrema се нарича още хеморе-
цепторна тригерна зона. Съгласно теорията на Borison 
и Wang area postrema изпраща аферентни проекции 
към втора структура, наречена „център на повръща-
нето“, която е разположена в латералната ретикуларна 
формация на продълговатия мозък. Днес е прието, че 
анатомично отделен център на повръщането не съ-
ществува и че еферентните сигнали се координират 
от редица стволови ядра като комплекса на Botzinger, 
парвоцелуларната ретикуларна формацаия и nucleus 
tractus solitarii.5

В допълнение към area postrema са установени три 
други източника на аферентни сигнали към центъра 
на повръщането, имащи роля в генерирането на самия 
акт на повръщане. С най-голямо значение за индуци-
раните от химиотерапия гадене и повръщане изглежда 
са стомахът и проксималните отдели на тънкото черво. 
Различните противотуморни агенти достигат до сто-
машната и чревната лигавица по директен и индирек-
тен път, което води до освобождаване на различни ме-
диатори от ентерохромафинните клетки, разположени 
там. Тези медиатори на свой ред стимулират вагусови 
и спланхникови аферентни влакна, разположени в 
стомашната и чревната мукоза, които предават тези 
сигнали директно до центъра на повръщането или до 
area postrema. Вторият важен източник на аферентни 
сигнали към центъра на повръщането е лимбична-
та система. Въпреки че този път изглежда е най-сла-
бо проучен, вероятно тези сигнали имат роля при 
предварителното гадене и повръщане (виж по-долу). 
На последно място и с може би най-малко значение 
при индуцираното от химиотерапия гадене и повръ-
щане е вестибуларният апарат, който също изпраща 
аферентни сигнали към центъра на повръщането. Не-
говата роля е по-скоро свързана с различни кинетози, 
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напр. морска болест. 

Днес е прието, че участие в акта на индуцираното от 
химиотерапия гадене и повръщане вземат над 30 раз-
лични невротрансмитери, които са открити в ядрата 
на „центъра на повръщането“, както и в area postrema.6 
С най-голямо клинично значение за индуцираното 
гадене и повръщане са допаминът, серотонинът (5-хи-
дрокситриптамин), субстанция P, както и канабино-
идите. Невротрансмитери като ацетилхолина и хис-
тамина, които заемат основно място при кинетозите 
изглежда нямат толкова важна роля тук. 

Доказателства за ролята на допамина са експеримен-
тални проучвания при животни, които показват, че 
стимулиране на допаминовите D2 рецептори води 
до генериране на акт на повръщане.7 Фенотиазините, 
които са един от първите класове антиеметици, на-
влезли в клиничната практика преди повече от 50 го-
дини, са именно допаминови антагонисти. 

Серотонинът (5-хидрокситриптамин, 5-HT) е моно-
аминен невротрансмитер, който се открива най-вече 
в гастроинтестиналния тракт, централната нервна 
система, както и по тромбоцитите. Над 90% от серо-
тонинът в човешкото тяло се намира в чревните ен-
терохромафинни клетки, където участва в контрола 
на чревния мотилитет. От съществуващите над десет 
различни рецептори за 5-HT, роля при индуцираното 
от химиотерапия гадене и повръщане има най-вече 
5-HT3 рецепторът. 5-HT3 рецепторите се откриват по 
аферентните вагусни влакна, в area postrema, както и в 
nucleus tractus solitarii, като антагонизирането на тези 
рецептори има най-значим ефект при повлияването на 
острото гадене и повръщане. Точният механизъм, по 
който 5-HT взема участие в индуцирането на гадене и 
повръщане, не е съвсем ясен, но се счита, че действи-
ето му е ограничено основно на периферно ниво, като 
усилва аферентните сигнали от червата към центъра 
на повръщане и area postrema. 

Субстанция P е регулаторен пептид, принадлежащ 
към групата на тахикинините, които имат роля в пре-
даването на сигнали за болка, тревожност, стрес, гаде-
не и повръщане. Свързва се основно с неврокинин-1 
рецептора, като синтентични антагонисти на този 
рецептор показаха силно антиеметично действие при 
експерименти с животни.8 За разлика от серотонина, 
субстанция P изглежда упражнява своето действие на 
централно ниво, тъй като проучвания със синтетични 
NK-1 рецепторни антагонисти, които не преминават 
кръвно-мозъчната бариера, доказват липсата на анти-
еметичен ефект.9 

За разлика от разгледаните дотук невротрансмитери, 
които имат изразен еметогенен ефект, други неврот-
рансмитери като канабиноидите, енкефалините и га-
ма-аминомаслената киселина изглежда имат антиеме-
тичен ефект.

Видове гадене и повръщане

Общоприето е разделянето на индуцираното от хими-
отерапия гадене и повръщане както следва:

• Остро – възникващо в първите 24 часа след прила-
гане на химиотерапия

• Отсрочено – възникващо след 24 час от прилагане-
то на химиотерапия

• Предварително – възникващо преди приложение-
то на химиотерапия

Най-добре проучено от клинична гледна точка е остро 
възникващото гадене и повръщане, проявяващо се в 
първите часове след приложението на много противо-
туморни агенти при отсъствието на адекватна антие-
метична профилактика. Отсроченото гадене и повръ-
щане от своя страна е значително по-слабо проучено, 
като се свързва най-вече с определени медикаменти 
като cisplatin, carboplatin, cyclophosphamide и антраци-
клините. Най-добре характеризирано е отсроченото 
гадене и повръщане, свързващо се с приложението на 
cisplatin, което при липсата на антиеметична профи-
лактика се проявява в над 90% от лекуваните болни, 
като най-изразено е в периода между 24 и 72 час.10 
Предварителното гадене и повръщане се различава 
от предходните по това, че е своеобразен условен ре-
флекс, проявяващ се при различни визуални, вкусови, 
обонятелни и други стимули, които напомнят на па-
циента за недобре контролирано гадене и повръщане 
при предшестващи приложения на противотуморни 
агенти. 

Съществуват съществени разлики в относителния 
ефект на отделните невротрансмитери при различ-
ните видове гадене и повръщане. Острото гадене и 
повръщане са медиира в най-голяма степен от серо-
тонина. 5-HT3 рецепторните антагонисти пречат на 
свързването на серотонина към 5-HT3 рецепторите 
в аферентните вагусови и спланхникови нерви, което 
изглежда обяснява и ефекта им в ранната фаза. До-
паминови антагонисти, като metoclopramide, също са 
доказано ефективни в острата фаза, въпреки че про-
учванията, разглеждащи този проблем, са използвали 
много високи дози metoclopramide, които упражняват 
и известен 5-HT3 антагонистичен ефект. 

Механизмите, обуславящи отсроченото гадене и пов-
ръщане, са значително по-слабо проучени. Индуци-
раната от противотуморното лечение клетъчна смърт 
на стомашно-чревния епител води до освобождаване 
на редица цитокини, създаващи инфламаторна среда. 
Именно с антиинфламаторния ефект на кортикосте-
роидите се обяснява частично и ефективността им 
при превенцията на отсроченото гадене и повръщане. 
От познатите невротрансмитери с най-голямо значе-
ние за отложеното гадене и повръщане изглежда е суб-
станция P, което е доказано в редица предклинични и 
клинични проучвания с NK-1 рецепторни антагонис-
ти. Освен това, различни анализи показват, че инду-
цираното от цисплатина гадене и повръщане се обу-
славя предимно от серотонина през първите 8-12 часа, 
след което NK-1-зависимите механизми са значително 
по-важни и доминиращи.11

За разлика от описаните до тук видове, индуцирано-
то от лъчетерапия гадене и повръщане не е така добре 
разделено. Рискът от появата на тези странични явле-
ния при лъчетерапия е свързан основно с телесната 
повърхност, която е изложена на лечението – полета, 
обхващащи големи части от тялото и части от горния 
гастроинтестинален тракт обикновено са свързани с 
най-висок риск.
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Риск за възникване на гадене и повръщане

Рискът от индуцираното от химиотерапия гадене и 
повръщане зависи от редица фактори, които биха мог-
ли да се разделят най-общо на две групи: 

1. Фактори от страна на болния12

• Анамнеза за недобре контролирано гадене и пов-
ръщане при предходно лечение

• Пол - женски

• Възраст < 50 години

• Анамнеза за хиперемезис гравидарум 

• Анамнеза за кинетоза

С известен протективен ефект са мъжкият пол, както 
и анамнеза за алкохолна консумация, надвишаваща 

100 грама алкохол на ден. 

1. Факторите от страна на лечението

• Избор на противотуморни агенти

• Доза

• Скорост и път на приложение

• Безспорно с най-голямо значение е присъщата еме-
тогенност на използвания противотуморен агент. 
За първи път Hesketh и колектив създават класи-
фикация на еметогенността на противотуморните 
агенти през 1997, която ги разделя в пет катего-
рии.13 В днешно време най-използвана е модифика-
ция на оригиналната класификация, която разделя 
противотуморните агенти в четири категории: с 
висок (>90%), среден (30-90%), нисък (10-30%) и 
минимален (<10%) еметогенен потенциал.14

Интравенозни  Перорални

Висок еметогенен потен-
циал (> 90%)

Антрациклини в комбинация с cyclophosphamide
Carmustine
Cisplatin
Cyclophosphamide > 1500 mg/m2

Dacarbazine
Mechlorethamine
Streptozocin 

Procarbazine

Умерен еметогенен по-
тенциал (30-90%)

Azacitidine
Bendamustine
Carboplatin
Cyclophosphamide < 1500 mg/m2

Dauno-/Doxo-/Epirubicin
Ifosfamide
Irinotecan
Oxaliplatin
Th iotepa

Ceritinib
Crizotinib
Cyclophosphamide
Imatinib
Temozolamide
Vinorelbine

Нисък еметогенен по-
тенциал (10-30%)

Afl ibercept
Atezolizumab
Blinatumomab
Brentuximab vedotin
Cabazitaxel
Cetuximab
Docetaxel
Eribulin
Etoposide
5-Fluorouracil
Gemcitabine
Ipilimumab
Methotrexate
Mitomycin
Paclitaxel/nab-Paclitaxel
Panitumumab
Pemetrexed
Pegylated liposomal doxorubicin
Pertuzumab
Topotecan
Trastuzumab emtansine

Afatinib
Axitinib
Capecitabine
Dabrafenib
Dasatinib
Everolimus
Etoposide
Ibrutinib
Lapatinib
Lenalidomide
Olaparib
Pazopanib
Regorafenib
Sunitinib
Vandetanib
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Минимален еметогенен 
потенциал (< 10%)

Bevacizumab
Bleomycin
Busulfan
Nivolumab
Pembrolizumab
Rituximab
Trastuzumab
Vinca alkaloids

Alectinib
Chlorambucil
Erlotinib
Osimertinib
Sorafenib
Vemurafenib
Vismodegib

Табл. 1 Еметогенен потенциал на някои от по-често използваните противотуморни агенти.

Рискът от възникване на гадене и повръщане при про-
веждане на лъчетерапия се определя основно от ана-
томичната област, която се третира, като отново са 
обособени четири категории на риск.14,15 

Антиеметични медикаменти

През последните десетилетия се бележи значителен 
прогрес по отношение на контрола на индуцираното 
от химиотерапия гадене и повръщане благодарение 
на множеството нови антиеметични медикаменти. 
Тези медикаменти биха могли условно да се разделят 
на такива с висок терапевтичен индекс (5-HT3 рецеп-
торни антагонисти, NK-1 рецепторни антагонисти, 
кортикостероиди, olanzapine) и такива с по-нисък те-
рапевтичен индекс (фенотиазини, допаминови антаго-
нисти, канабиноиди). 

5-HT3 рецепторни антагонисти

Селективните 5-HT3 рецепторни антагонисти са 
най-ефективната група антиеметични медикаменти в 
превенцията на острото повръщане. Представители-
те на тази група селективно блокират серотониновите 
рецептори тип 3, като се счита, че упражняват своето 
действие основно периферно в тънкото черво. Пър-
вата генерация медикаменти от този клас включва 
ondansetron, granisetron, dolasetron и tropisetron,  като 
всички те са доказали превъзходството си пред ви-
соки дози metoclopramide в превенцията на острото 
повръщане, предизвикано от cisplatin и антрациклин/
cyclophosphamide-базирани режими.16   В резултат на 
редица сравнителни проучвания е прието, че 5-HT3 
рецепторните антагонисти от първа генерация не се 
различават съществено по ефективността си.2 Перо-
ралният и парентералният път на приложение също се 
считат за еквивалентни. Употребата на този клас меди-
каменти в комбинация с dexamethasone води до пълен 
контрол над повръщането при 50-70% от пациентите, 
лекувани с високи дози cisplatin, както и 70-80% от па-
циентите, лекувани с противотуморни медикаменти с 

умерена еметогенност в ранния период до 24-тия час.

Palonosetron е втора генерация 5-HT3 рецепторен ан-
тагонист, който има някои съществени предимства 
като по-висок афинитет на свързване с рецепторите 
и по-дълъг полуживот (около 40 часа). Превъзход-
ството му над представителите от първа генерация е 
доказано в няколко различни клинични проучвания, 
като в най-актуалното са сравнени комбинациите 
от palonosetron с dexamethasone срещу granisetron с 
dexamethasone при пациенти, лекувани с cisplatin или 
комбинация от антрациклини и cyclophosphamide. 
Пълен контрол за целия период (0-120 час) е постиг-
нат при приблизително 51% от пациентите, лекувани 
с palonosetron, срещу 40% от пациентите, лекувани с 
granisetron.17

Страничните ефекти на различните представители от 
този клас са на практика идентични, като най-често се 
срещат слабо до умерено силно главоболие и консти-
пация. Дозо-зависимо удължаване на QT-интервала 
се наблюдава най-вече при представителите от първа 
генерация, поради което са въведени и някои ограни-
чения по отношение на максималната допустима доза 
за еднократно интравенозно приложение на някои ме-
дикаменти, напр. до 16 mg ondansetron.  

За превенцията на остро гадене и повръщане едно-
кратно приложение през първите 24 часа след хими-
отерапия е също толкова ефективно като неколко-
кратно приложение, поради насищане на рецепторите 
и достигане на плато на ефективността. Поради тази 
причина употребата на 5-HT3 рецепторни антагонис-
ти при пробивно повръщане (повръщане въпреки оп-
тимален профилактичен антиеметичен режим), както 
и „при нужда“ не се препоръчва. В такива случаи е 
по-уместно да се използва антиеметичен медикамент 
с различен механизъм на действие.14,15 Препоръчител-
ните дози и начин на употреба на различните предста-
вители са представени по-долу.

Интравенозно приложение Перорално приложение

Ondansetron 8 mg IV еднократно 2 х 8 mg PO
16 mg PO еднократно

Granisetron 1 mg IV еднократно 2 mg PO еднократно

Dolasetron 100mg PO еднократно
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Tropisetron 5 mg IV еднократно 5 mg PO еднократно

Palonosetron 0.25 mg IV еднократно 0.5 mg PO еднократно

Табл. 2 Препоръчителни дози на най-разпространените 5-HT3 рецепторни антагонисти според препо-
ръктие на ESMO

Кортикостероиди

Въпреки че точните механизми, по който кортикостероидите потискат гаденето и повръщането не са напъл-
но изяснени, те са незаменим компонент от антиеметичните режими както в ранния, така и в късния период. 
Употребата на dexamethasone при пациенти, лекувани с противотуморни агенти с висок еметогенен потенциал, 
увеличава пълния контрол над острото и отложеното повръщане с 25-30% спрямо плацебо.18 Поради умерения 
им ефект обаче, самостоятелно приложение на dexamethasone се препоръчва само при лечение с противотумор-
ни агенти с нисък еметогенен потенциал. При режими с умерен и висок еметогенен потенциал dexamethasone се 
използва в комбинация с други антиеметици, като препоръчителните дози, установени в голямо проучване от 
фаза III, са както следва:19

Остра фаза до 24 час Отложена фаза > 24 часа

Висок еметогенен потенциал 20 mg IV/PO еднократно 

12 mg IV/PO еднократно при упо-
треба в комбинация с NK-1 RA

2 x 8 mg IV/PO за ден 2-4

8 mg IV/PO еднократно при упо-
треба в комбинация с NK-1 RA

Умерен еметогенен потенциал 8 mg IV/PO еднократно  8 mg IV/PO еднократно или  2 х 4 
mg IV/PO за ден 2-3

Нисък еметогенен потенциал 4-8 mg IV/PO еднократно  Не е необходимо

Минимален еметогенен 
потенциал

Не е необходимо Не е необходимо

Табл. 3 Препоръчителни дози на dexamethasone според препоръките на ESMO и ASCO

Страничните ефекти на кортикостероидите са слабо изразени и редки, когато се използват в препоръчаните дози 
и за препоръчаните периоди. Внимателно следва да се подхожда при пациенти с недобре контролиран диабет, 
както и при възрастни пациенти, при които рядко са описвани остри психози.

NK-1 рецепторни антагонисти

NK-1 рецептори са основно представени в area postrema и nucleus tractus solitarii в мозъчния ствол, като взаимо-
действието между субстанция P и NK-1 рецепторите води до стимулиране на рефлекса на повръщане. Първият 
одобрен NK-1 рецепторен антагонист е aprepitant, който доказва превъзходството си в комбинация със стан-
дартна терапия срещу плацебо и стандартна терапия в няколко проучвания от фаза III при пациенти, лекувани с 
високи дози cisplatin. Честотата на пълен отговор в целия период след терапията (0-120 час) е 72,7% спрямо 52,3% 
в контролното рамо.20 Сходен ефект е описан и в друго проучване, проведено при пациентки с рак на млечната 
жлеза, лекувани с антрациклини и cyclophosphamide.

Остра фаза до 24 час Отложена фаза > 24 час

Aprepitant 125 mg PO еднократно  80 mg PO 2-3 ден

Fosaprepitant 150 mg IV еднократно  Не е необходимо

Rolapitant 180 mg PO или 166,5 mg IV едно-
кратно 

Не е необходимо

Netupitant/palonosetron 
(NEPA)

300 mg netupitant/0.5 mg 
palonosetron IV еднократно 

Не е необходимо

Табл. 4 Препоръчителни дози на най-разпространените NK-1 рецепторни антагонисти според препоръките 
на ESMO
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Важна особеност на aprepitant е действието му като ин-
хибитор на цитохром P450 ензима CYP3A4, който е ва-
жен при метаболизма на редица лекарства, сред които 
и dexamethasone. Фармакокинетично проучвание по-
казва, че плазмената концентрация на dexamethasone 
при приложението му успоредно с aprepitant надви-
шава повече от два пъти тази при самостоятелната 
употреба на dexamethasone. При пациенти, приемащи 
aprepitant, редукция на дозата на dexamethasone от 20 
mg на 12 mg  на ден 1 и от 2 x 8 mg на 2 x 4 mg през 
последващите дни води до идентична плазмена кон-
центрация както при пациенти, които не приемат 
aprepitant.21

В последствие бяха въведени в клиничната практика 
и други по-нови представители на този клас меди-
каменти като fosaprepitant (парентерална форма на 
aprepitant), rolapitant, както и препаратът NEPA, кой-
то е комбинация между NK-1 RA netupitant и 5-HT3 
RA palonosetron. Недостатък остава високата цена на 
представителите на този клас, което прави достъпа до 
тях затруднен.

Olanzapine

Част от препоръките на всички световни организации 
като ASCO, ESMO, MASCC и NCCN в последните годи-
ни стана и атипичния антипсихотик olanzapine, които 
е широко използван при лечението на някои психиат-
рични заболявания.14,15 Olanzapine блокира действието 
на множество нверотрансмитери: допамин върху D1, 
D2, D3 и D4 рецепторите; серотонин върху 5-HT2a, 
5-HT2c, 5-HT3, 5-HT6 рецепторите; катехоламини 
върху алфа1-адренергичните рецептори; ацетилхолин 
върху мускариновите рецептори, както и хистамин 
върху H1-рецепторите. Особен интерес за борбата с 
гаденето и повръщането, индуцирани от химиотера-
пия, са D2, 5-HT2c и 5-HT3 рецепторите, които са в 
основата на възникването му.

Убедителни данни за ефикасността на olanzapine бяха 
представени от Навари и сътрудници, които публи-
куват едно от най-големите клинични проучвания 
от фаза 3, изследващо антиеметичния потенциал на 
olanzapine. В него 401 пациенти, получаващи високое-
метогенна химиотерапия (cisplatin или комбинация на 
антрациклини с cyclophosphamide), са рандомизирани 
да получат профилактичен режим, съдържащ NK-1 
RA (fosaprepitant 150 mg на ден 1 или aprepitant 125 mg 
на ден 1 и 80 mg на ден 2-3), dexamethasone (12 mg на 
ден 1 и 8 mg на ден 2-4), 5HT3-RA в стандартна доза на 
ден 1, както и olanzapine 10 mg на ден 1-4 или плацебо. 
Забележителен ефект се наблюдава както при гадене-
то,  така и при повръщането във всички периоди: пъ-
лен контрол през 0-24 час е постигнат при 86% срещу 
65%, през 24-120 час при 67% срещу 52%, както и 64% 
срещу 41% за целия период 0-120 час, като всички раз-
лики са статистически значими.22

Редица други проучвания доказват ефикасността и 
превъзходството на olanzapine при употребата му с 
5-HT3 RA и dexamethasone спрямо самостоятелната 

им употреба, което се потвърждава и от мета-анализ 
от 2020 година.23,24 

Интерес представлява употребата на olanzapine на 
мястото на NK-1 RA, като начин за намаляване на 
„финансовата токсичност“, свързани с овладяването 
на този страничен ефект. Няколко съвременни про-
учвания, сравняващи 5-HT3 RA и dexamethasone в 
комбинация с olanzapine в експерименталното рамо 
срещу aprepitant в контролното рамо, показават липса 
на сигнификантна разлика по отношение на пълния 
контрол във всички периоди. Нещо повече, olanzapine 
изглежда превъзхожда aprepitant по отношение на 
овладяването на гаденето в периода 24-120 час. Тези 
наблюдения се потвърждават и от голям мета-анализ 
от 2018 година.25,26

Поради описаните резултати, NCCN препоръчва 
olanzapine като част от четворна комбинация с NK-1 
RA, 5-HT3 RA и dexamethasone, както и като част от 
тройна комбинация с 5-HT3 RA и dexamethasone. Пре-
поръчаната доза и режим съвпадат с тези от повече-
то проучвания – 10 mg за ден 1-4. Очакван страничен 
ефект на този медикамент е лека краткотрайна седа-
ция. По тази причина се провеждат и проучвания, из-
следващи еквивалентността на по-ниска доза от 5 mg. 
Към момента данните са все още несигурни и повечето 
организации препоръчват придържане към доза от 10 
mg, освен ако няма сериозни противопоказания или 
изразена седация.

Медикаменти с по-нисък терапевтичен индекс

Медикаменти с нисък терапевтичен индекс са допами-
новите антагонисти като metoclopramide, фенотиази-
ните и канабиноидите. Като цяло тези медикаменти са 
значително по-ниско ефективни от описаните по-горе 
класове, а някои от тях могат да имат и изразени стра-
нични ефекти. Употребата им би следвало да се огра-
ничи по-скоро до пациенти, които не толерират или 
не отговарят на 5-HT3 RA, NK-1 RA, dexamethasone и 
olanzapine. 

Самостоятелната употреба на тези медикаменти се 
препоръчва от MASCC/ESMO, ASCO и NCCN един-
ствено при режими с нисък еметогенен потенциал.   
Според същите препоръки, тези медикаменти биха 
могли да се използват и като опит за овалдяване на 
„пробивно“ повръщане, появяващо се въпреки опти-
мален антиеметичен режим.14,15 

Друг клас медикаменти, който би могъл да намери 
място в някои клинични ситуации, е този на бензоди-
азепините. Въпреки че нямат изразени антиеметични 
свойства, анксиолитичните свойства на бензодиа-
зепините ги правят особено подходящи при борбата 
с предварителното гадене и повръщане. Най-широ-
ко използваният за тази цел представител на класа е 
lorazepam.

Представители на канабиноидите са nabilone и 
dronabilone, които са одобрени от FDA в САЩ при 
рефрактерни на стандартни антиеметични режими 
пациенти. 
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Антиеметични режими според клиничната ситуация

При планирането на антиеметичния режим следва да 
се вземат предвид някои основни принципи: 

• Целта на антиеметичния режим е пълен отговор по 
отношение както на гаденето, така  и на повръща-
нето

• Антиеметичният режим следва да бъде подбран 
според еметогенността на терапевтичния режим и 
индивидуалните особености на пациента

• Овладяването на гаденето и повръщането от само-
то начало значително намалява риска от предвари-
телно гадене и повръщане по-късно

• Овладяването на гаденето и повръщането в ран-
ния период (0-24 час) значително увеличава шанса 
за овладяването му и в късния период (24-120 час)

Режими с висок еметогенен потенциал

Най-често срещаните режими с висок еметогенен по-
тенциал в клиничната практика са cisplatin-базира-
ните режими, както и съдържащите антрациклини и 
cyclophosphamide. Висок еметогенен потенциал имат 
и някои други химиотерапевтици, изборени по-горе, 
които се използват значително по-рядко. Препоръки-
те на ESMO, ASCO и NCCN са много сходни и включ-
ват използването на четворна комбинация, съдържа-
ща NK-1 RA, 5-HT3 RA, dexamethasone и olanzapine 
на ден 1 в дозите, описани по-горе. При cisplatin-ба-
зираните режими се препоръчва продължаването на 
dexamethasone и olanzapine за периода 2-4 ден, а ако 
избраният NK-1 RA е aprepitant, той също следва да 
се продължи за периода 2-3 ден. При антрациклин и 
cyclophosphamide-базираните режими се препоръч-
ва продължаване на olanzapine за 2-4 ден, както и на 
aprepitant, ако той е използван на ден 1. Продължа-
ването на dexamethasone се оставя на пренценката на 
лекаря според индивидуални рискови фактори на па-
циента. 

 Режими с умерен еметогенен потенциал

За режими с умерен еметогенен потенциал, съдържа-
щи carboplatin (area under the curve ≥ 4), се препоръчва 
употребата на тройна комбинация от NK-1 RA, 5-HT3 
RA, dexamethasone на ден 1. За останалите режими, 
съдържащи други химиотерапевтици, препоръките 
са за употреба на двойна комбинация от 5-HT3 RA 
и dexamethasone. Dexamethasone би могъл да се про-
дължи за периода 2-3 ден при режими, съдържащи 
oxaliplatin, антрациклини, както и cyclophosphamide, 
тъй като тези химиотерапевтици имат изразен потен-
циал за гадене и повръщане в по-късния период. 

Режими с нисък и минимален еметогенен потенциал

За режими с нисък еметогенен потенциал, каквито 
са paclitaxel, docetaxel, gemcitabine и други често из-
ползвани медикаменти, препоръките са за използва-
не един антиеметичен медикамент – 5-HT3 RA или 

dexamethasone, като в препоръките на някои органи-
зации се допуска и използването на metoclopramide в 
доза 10-20 mg PO/IV еднократно или prochlorperazine. 

За режими с минимален еметогенен потенциал, какви-
то са винка алкалоидите например, препоръките са ан-
тиеметична профилактика да не се използва рутинно. 

Режими с продължтелно приложение на противоту-
морни агенти (3-5 дни)

При приложението на химиотерапевтици в няколко 
поредни дни антиеметичната профилактика следва да 
бъде ежедневна и съобразена според еметогенността 
на прилаганите медикаменти всеки ден. При лечение-
то на тестикуларни тумори с фракционирано прило-
жение на cisplatin (5 дни) водещите организации пре-
поръчват ежедневно приложение на NK-1 RA (ако се 
използва aprepitant), ежедневно приложение на 5-HT3 
RA (освен ако не се използва palonosetron, който се 
прилага на 1, 3 и 5 ден само), както и ежедневно при-
ложение на dexamethasone. Dexamethasone следва да 
се продължи за още 2-3 дни с цел превенция на отло-
жено гадене и повръщане. Въпреки добрите резултати 
на olanzapine при еднодневните режими, към момента 
липсват клинични проучвания относно употребата му 
в тази клинична ситуация, поради което тя не може да 
се препоръча. 

Бъдещи тенденции

В последните десетилетия сме свидетели на значител-
но подобрен контрол над индуцираното от химиоте-
рапия повръщане благодарения на въвеждането на 
редица нови антиеметични медикаменти, както и на 
разработването на високо ефективни профилактични 
режими. За съжаление не толкова добър ефект е по-
стигнат по отношение на овладяването на гаденето. 
Въпреки че гаденето и повръщанеето често възник-
ват паралелно, те не са един и същи феномен. Докато 
повръщането би могло да се измери обективно според 
броя на епизодите, гаденето е субективно усещане, 
което по-трудно може да се оцени. По тази причина 
фокус на бъдещи проучвания вероятно ще бъде раз-
работването на по-ясни и обективни методи за оценка 
на гаденето, изследването на нови медикаменти с цел 
подобряване на контрола му, както и оптимизирането 
на вече въведените профилактични режими.
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1. МЕДИЦИНСКА 
ЕКСПЕРТИЗА ПРИ 
ОНКОЛОГИЧНО 
БОЛНИТЕ
М. НИКОЛОВ

Във всяка една държава по света злокачествените за-
болявания се определят като важен и винаги актуа-
лен социално значим проблем. Това важи особено за 
по-развитите икономически страни, където наред със 
застаряващо население се срещат в значително по-го-
ляма степен факторите, предразполагащи към тяхната 
поява като стрес, обездвижване, неправилно хранене, 
наднормено тегло, тютюнопушене и др.

Честотата на новозаболелите от рак расте всяка изми-
ната година. По данни на СЗО през 2018 г. са регис-
трирани 18 078 957 нови случаи в целия свят, докато 
през 2008 г. те са били 12 152 623. В България за 2018 
г. новите случаи на болни от рак са 35 378 по данни на 
НРР, докато през 2000 г. те са били 28 952. 

Съвременните методи на диагностика и лечение дове-
доха до намаляване на смъртността и увеличаване на 
преживяемостта на тези болни. Високата заболяемост, 
намалената смъртност и повишената преживяемост 
водят до съществено повишаване на онкологичната 
болестност. 

По данни на НРР в България към 18.07.2019 г. живеят 
251 645 души със злокачествени заболявания. Появата 
на такъв голям брой излекувани и лекуващи се онко-
логично болни сред населението поражда след себе си 
много нови проблеми и предизвикателства. В същото 
време вниманието на обществото е приковано към 
всяка една дейност, свързана с диагностиката и лече-
нието им.

Заключителен етап в комплексната борба с онкологич-
ните заболявания се явява медицинската експертиза, 
която е неразделна част от диагностично-лечебната 
и профилактична дейност на лечебните заведения и 
общо практикуващите лекари. Правилната и компе-
тентна оценка играе важна роля в осъществяване на 
третичната профилактика на онкологичните заболя-
вания, поради което всички участници в медицинска-
та експертиза: личните лекари, лекуващите лекари в 
здравните заведения, консултантите с различна спе-
циалност и членовете на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК трябва 
да са запознати с характерните особености в медицин-
ската експертиза на онкологично болните.

Преценката на лекаря за работоспособността на он-
кологично болния и резултатите от нея пораждат зна-
чителни личностно-психологически, социално-иконо-
мически и социално-политически последствия. Те за-
сягат както индивида и семейството му, така и различ-
ните социални групи, а в крайна сметка и цялото об-
щество. Медицинската експертиза на онкологично бо-
лните, като обществено явление, е сложна и динамич-
на система от проблеми, която по своеобразен начин 
снема в себе си цялата социална структура и пробле-
матика. Причините, които пораждат временна и трай-
на неработоспособност при тези пациенти, както и 
последствията от настъпилата инвалидност трябва да 
се изучават и да се прилагат политики за нейната пре-
венция. По-пълното разбиране на здравето, болестта 
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и инвалидността при онкологично болните, тяхната 
характеристика и динамика изисква комплексни, ин-
тердисциплинарни научни познания. 

Законът за здравето очертава основните елементи на 
правната уредба на медицинската експертиза, докато 
принципите и критериите, както и редът за нейното 
извършване са определени в Наредбата за медицинска 
експертиза. Експертизата на временната неработоспо-
собност се извършва от личните лекари, лекуващите 
лекари в амбулаторните и стационарни здравни заве-
дения, лекарските консултативни комисии (ЛКК), те-
риториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и 
от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), 
а експертизата на трайно намалената работоспособ-
ност се осъществява от само от ТЕЛК и НЕЛК.

На практика органите и институциите, участващи в 
процеса на медицинската експертиза и нейния кон-
трол са многобройни. На първо място се нареждат 
ОПЛ и ЛКК, чиято дейност във връзка с временната 
неработоспособност се контролира от РЗИ, НЗОК 
и НОИ. Следваща инстанция са ТЕЛК, като звена на 
МБАЛ, СБАЛ и КОЦ, които са подчинени на МЗ. В съ-
щото време всяко решение на ТЕЛК, свързано с вре-
менната и трайна неработоспособност се изпраща в 
съответното ТП на НОИ, където подлежи на контрол. 
Свързващо звено между всички участници е РКМЕ, 
която е подразделение на РЗИ.

Органите на медицинска експертиза имат за задача 
да преценят обективно всички налични данни за за-
боляването на явилия се пациент и въз основа на це-
ленасочена клинико-експертна анамнеза, подробен 
клиничен преглед и предоставената документация, от-
разяваща цялостното състояние и динамиката на бо-
лестния процес, да издадат своето експертно решение.

Диагнозата, тежкото протичане на заболяването и 
продължителното лечение прави лицата с онкологич-
ни заболявания с намалени показатели за дееспособ-
ност. Те в повечето случаи преустановяват своята тру-
дова дейност за по-кратки или продължителни сроко-
ве в зависимост от вида на провежданото комплексно 
лечение. Съгласно нормативната уредба болничен 
лист за удостоверяване на временната неработоспо-
собност се издава от ЛКК за времето от първия ден 
на настъпване на временната неработоспособност до 
нейното възстановяване, но за не повече от шест ме-
сеца. След този период болния се насочва към ТЕЛК, 
където временната неработоспособност може да се 
продължи за още шест месеца или до установяване на 
трайно намалена работоспособност. Радикалността на 
оперативните интервенции при онкологичните забо-
лявания по приницип е свързана с разширен обем, во-
дещ до значителен постоперативен травматизъм при 
тези пациенти. През последните десетилетия в меж-
дународен аспект и у нас се налагат като методики с 
доказана идентична ефективност и по-консервативни 
(т.нар. органосъхраняващи) операции. Съвременните 
„щадящи” методи на лечение, вкл. и ендоскопските 
техники намаляват в значителна степен посттерапев-

тичните усложнения и допринасят за по-бързото за-
връщане на тези болни към предишния им начин на 
живот и съответно по-пълноценно възстановяване на 
физическата им работоспособност.

При онкологичните заболявания болестта не бива да 
се ограничи само с параметрите на телесно функцио-
ниране, без да се отчита психосоциалния компонент 
в проявлението й, тъй като освен физическите после-
дици от проведеното оперативно лечение, са налице и 
редица усложнения от психологически характер, кои-
то водят до тежък психоемоционален стрес не само 
в самите пациенти, но и сред семействата им. Често 
пъти стресовото състояние от научаването на истина-
та за естеството на заболяването се запазва до края на 
живота, независимо от факта, че са излекувани ради-
кално. Не са редки случаите при които вниманието на 
пациента се концентрира непрекъснато към заболя-
ването и всяко едно ново оплакване от здравословен 
характер се отъждествява с прогресия на болестта.

Онкологично болните са с променена настройка за 
живота, те се чувстват непълноценни. Особено силно 
е изразено това явление при лицата с изведени трайни 
противоестествени отвори – трахеостома, гастросто-
ма, илеостома, колостома, нефростома, цистостома, 
както и при извършени оперативни интервенции в 
областта на половите органи. Много важно е след опе-
ративната намеса да се помогне на тези пациенти да 
приемат физическата промяна и да се примирят с това, 
което са загубили. Необходимо е да се преодолее по-
явилото се чувство на малоценност, да се възстанови 
нарушената самооценка на болния като ценна, проду-
ктивна и достойна личност, да се наблегне на възпри-
емането на личността като сбор от качества – не само 
физически, но и с индивидуална вътрешна ценност.

Временната алопеция след проведената медикамен-
тозна терапия, преждевременно настъпилата постме-
дикаментозна менопауза или полова слабост, както и 
хормонално обусловеното затлъстяване играят допъл-
нително важна отрицателна роля в психологическото 
състояние на онкологично болните, тъй като в преоб-
ладаващата си част те са в работоспособна възраст с 
активни социални контакти.

В някои случаи е трудно да се прецени кое е по-целесъо-
бразно за пациентите със злокачествени новообразува-
ния – дали продължаването на временната неработос-
пособност след приключване на лечението и съответно 
оставането на тези болни в домашна обстановка сами с 
мислите и страховете им относно болестта или завръ-
щането им към предишната работна среда и включва-
нето им отново в активния обществен начин на живот. 
При решаването на тези проблеми е необходимо освен 
преценка на конкретните медицински показатели за 
възстановяване на работоспособността към упражня-
ваната професия и провеждане на разговор с психоана-
литична насоченост в тази посока, а при нужда да се 
търси съдействие от съответен специалист.

Всичко това определя една строга специфичност на 
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протичането на тези заболявания, както в ранния 
следоперативен период, така и в по-късните етапи на 
комплексното лечение, което не позволява шаблон-
ност и схематичност при решаването на въпросите за 
работоспособността, а налага индивидуален подход 
при всеки конкретен случай.

За най-голямо съжаление няма разработени съвре-
менни методични указания, които да помогнат на ле-
карите, работещи медицинска експертиза, при опреде-
ляне продължителността на временната неработоспо-
собност и степента на трайно намалена работоспособ-
ност на онкологично болните. Последните методични 
указания са издадени от несъществуващия вече Репу-
бликанския институт по трудово-лекарска експертиза 
през 70-те години на миналия век.

През последните години е налице тенденция за все 
по-нарастващ относителен дял на онкологичните за-
болявания в общата инвалидност. От 2005 г. те заемат 
неизменно второ място по честота в нозологичната 
структура на класовете болести, водещи до инва-
лидност в България. Относителният им дял в общия 
брой експертни решения с определена инвалидност от 
11,8% през 2001 г. нараства до 16% през 2007 г. и дости-
га до 20% през 2017 г. Онкологичните заболявания зае-
мат първо място при най-тежките случаи с определена 
над 90% трайно намалена работоспособност. Техният 
относителен дял се повишава с годините и от 17% през 
2001 г. и нараства на 32% през 2007 г. и 40% през 2017 
г. Те са заболяванията с най-големият относителен дял 
от всички случаи с най-тежка степен на инвалидност в 
България. При новоинвалидизираните лица с оценки 
между 71% и 90% т.н.р. относителният дял на онколо-
гичните заболявания нараства от 12% през 2001 г. на 
22% през 2007 г. и достига 25% през 2017 г.

Тези данни показват, че лечението на онкологичните 
заболявания води до значителна по честота и тежест 
инвалидност. Това обуславя необходимостта от разра-
ботване на нови осъвременени методични указания, 
в които да се включат всички актуални критерии, из-
ползвани при медицинската експертиза на  болните с 
различни злокачествени новообразувания.

Важността, отговорността и сложността на проблема 
„медицинска експертиза при онкологично болните” не 
може и не трябва да позволява извършващите я лекари 
да постъпват схоластично. За всеки болен преценката 
на работоспособността трябва да бъде индивидуална 
и да се обосновава не само на намалената физическа 
функционалност на лицата, но да се взима предвид ха-
рактера и клиничната прогноза на заболяването. 

Това налага повишено внимание и специфични позна-
ния от страна на органите на медицинската експер-
тиза на работоспособността, които трябва да бъдат 
добре подготвени специалисти, да познават в детайли 
клиниката, лечението, последиците от него и отраже-
нието на заболяването върху психиката и работоспо-
собността на освидетелстваното лице. Само тогава те 
ще могат да вземат най-правилното решение при осъ-

ществяване на тяхната отговорна и трудна понякога 
дейност.

Съществен момент в медицинската експертиза на ра-
ботоспособността е преценката дали онкологично бо-
лния може да се върне на работното си място без опас-
ност от влошаване на здравословното му състояние. 
За целта е необходима подробна информация от рабо-
тодателя за естеството на работния процес, наличните 
вредности на работното място. В попълването на офи-
циалния документ „производствена характеристика”, 
изискван от ТЕЛК, задължително трябва да вземат 
участие и органите на трудовата медицина към съот-
ветното предприятие. В днешното време на икономи-
ческа криза лекарите трябва много внимателно да пре-
ценят всички доводи „за” и „против” от медицински, 
икономически и психологически аспект онкологично 
болния да продължи да работи и да получава финан-
сова подкрепа или да бъде изведен от въздействието 
на увреждащите здравето му фактори.

Медицинската помощ за лечението на злокачествени-
те новообразувания е трудоемък и изискващ огромни 
финансови ресурси процес както по отношение на 
диагностика, на лечение (оперативно, лъчево и ле-
карствено), грижи за терминално болни, така и по от-
ношение на установената временна и трайна нерабо-
тоспособност. В нашето недотам богато на финасови 
средства общество разходите трябва да бъдат добре 
обосновани и целесъобразно изразходвани. Затова 
по-нататъшното развитие на грижите за онкологично 
болните следва да се подчинява на очакваните полезни 
резултати, както за пациентите, така и за медицински-
те специалисти и за цялото общество. Ето защо е осо-
бено актуален въпросът за правилната и компетентна 
подготовка с онкологична насоченост на всички учас-
тници в медицинската експертиза: личните лекари, 
членовете на ЛКК, консултантите с различна специал-
ност и членовете на ТЕЛК и НЕЛК с оглед подобрява-
не превенцията на усложненията от тях. 

Проблемът „неработоспособност” при онкологично 
болните е важен и изисква от органите, които го оп-
ределят да бъдат максимално мотивирани, прецизни 
и обективни, а от обществото да разглежда този про-
блем като сбор от медицински, социално-икономиче-
ски, професионални и морално-етични фактори, кои-
то участват в оформянето на крайната цел - превенция 
на здравето на пациента.
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2. ПСИХОЛОГИЧЕСКА И 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА 
ПОМОЩ В 
ОНКОЛОГИЯТА
АНИТА МИЛУШЕВА

В съвременните условия на интензивност и динамика, 
поставянето на онкологична диагноза води до криза на 
личността и още по-трудна адаптация  към бързо про-
менящите се условия на околната среда. Ценностите, 
принципите и похватите актуални преди, губят своята 
значимост. Появяват се  противоречия:  между универ-
сално и уникално; между традиции и съвременност; 
между духовно и материално, между добро и зло,  
между живот и смърт. 

Диагнозата „рак“ буди страх и ужас във всеки човек от 
много години. Това е заболяване от което обществото 
се страхува най-много и в най-голяма степен то симво-
лизира смъртта. През XIX век ракът е равносилен на 
смъртна присъда, защото за него няма лечение. Имен-
но затова се смята жестоко, нехуманно и неуместно да 
се съобщава онкологична диагноза на пациенти и ло-
гично повечето от тях не знаят, че я имат [17].

През 60-те години на XX век, в САЩ започва да се об-
съжда за първи път дали да се съобщава или не онко-

логичната диагноза на пациента. Психиатрите и психо-
лозите, активно участват в дебата, като защитават пра-
вото на информираност на пациента за собственото му 
състояние и се противопоставят на онколози, според 
които на пациентите не трябва да се казва истината.

В днешни дни се наблюдава засилващ оптимизъм в 
лечението на онкологичната диагноза, увеличава се 
участието на пациентите в медицинските решения за 
предстоящото лечение, в искреното обсъждане на ди-
агнозата с лекуващия лекар. Този факт, води до увели-
чаване на интереса към психоонкологията от страна на 
онкологията, психиатрията, психологията, социалната 
работа и обучението на съответните специалисти в 
тази област. 

Карциномът е тежко, социално значимо заболява-
не с прогресиращ характер, смущаващо нормалните 
функции на организма и често с фатален край. Той има 
отрицателно въздействие върху физическото, психич-
ното, социалното и икономическото благосъстояние на 
пациентите. Поставянето на диагнозата, оперативно-
то лечение и продължаващата терапия е свързано със 
значителни функционални нарушения и силен стрес, 
водещи до нарушения на психичните процеси  и до 
психосоциална изолация на пациента.

Качеството на живот е вторият най-важен крите-
рий за оценка на резултатите от антитуморна тера-
пия, след оценяване на другия по-важен критерий от 
първичния туморен отговор. Дълги и тежки лечения, 
изолиране от обичайната среда, увреждане (трайно 
или временно), често са фактори които допринасят за 
социалната  и психическа  дезадаптация. Липсата на 
навременна психологическата помощ може да до-
веде до психопатологична промени в личността на 
пациента  

Специален аспект на подобряването на качеството 
на живот е психосоциалната подкрепа, която е анга-
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жирана в нова посока на онкологията и тя е психоон-
кология. Интердисциплинарни изследвания на пресеч-
ната точка на онкологията, психиатрията, клиничната 
психология и социалните науки, тя е предназначена да 
осигури най-ефективната адаптация на пациента с он-
кологично заболяване. 

Психическата и социалната адаптация към болестната 
ситуация значително се увеличава, когато съществува 
психосоциален аспект на качеството на живот на па-
циента [7]. Психоонкологията е раздел от клиничната 
психология в рамките на кризисната психология и екс-
тремни ситуации и е насочена към преодоляване на по-
следствията, причинени от онкологичното заболяване, 
което също допринася за подобряване на качеството на 
живот на онкоболните. 

Преживяванията причинени от ситуацията на за-
боляването, външно може да се изразят като пси-
хогенни реакции -  влошаване на емоционалния 
статус (депресия, тревожност) и водят до ограни-
чаване на социалните контакти. Психогенните ре-
акции са амбивалентни към качеството на живот, 
като са форма на умствена адаптация и същевре-
менно фактор на социална дезадаптация. Тежестта 
на психогенните реакции може да се различава не 
само в различни пациенти, но също така варират 
при един и същ пациент на определени етапи на ди-
агностика, лечение и рехабилитация. 

Социално неправилното адаптиране може да доведе 
до отказ от лечение, неспазване на режима, промяна 
на приоритетите (например: отхвърляне на оператив-
но лечение в ущърб на здраве и продължителност на 
живота). Със сигурност трудната ситуация значително 
намалява качеството на живот на онкоболния и от го-
лямо значение за успеха на лечението е психологиче-
ската рехабилитация, насочена към сложна адаптация 
(умствена и социална) с целта за развиване на положи-
телна мотивация за лечение [6].

Значителна роля за подобряване качеството на жи-
вот при онкоболния играе околната среда - семей-
ството. От роднините също много зависи готовността 
на пациента да продължи започнатото лечение. Усеща-
нето за безпомощност и невъзможност да се помогне 
„заставя” роднините психически да се отделят от он-
коболния, тогава те могат да изпитат трудно скриващ 
гняв от чувството на безсилие и липса контрол над си-
туацията. По правило причината за подобни реакции 
е вина и безпомощност. В такива случаи самите родни-
ните се нуждаят от индивидуална помощ на психоте-
рапевт или медицински / клиничен психолог [10]. 

Най-точната концепция за качеството на живот, 
като ключов фактор е взаимодействието на лекаря и 
пациента и се характеризира с добре познатия прин-
цип:  „Необходимо е да се лекува не болестта, а па-
циента“, формулиран от известния лечител в древ-
ността Хипократ.

Психоонкологията, като специалност започва свое-
то развитие през 70-те години, а за формално нейно 

начало се смята 1975 г., когато падат бариерите да се 
съобщава диагнозата на пациента и става възможно да 
се обсъжда влиянието й в живота му.

Психоонкологията обхваща аспекти от онкология-
та, клиничната психологията, психиатрията, соци-
алната работа, обучението на медицински кадри (в 
някои страни и свещеници).

Фактът, че в развитието на психоонкологията са вклю-
чени и допринасят много дисциплини показва, че 
разбирането, оказването на подкрепа и лечението на 
психосоциалните аспекти на онкологичното заболя-
ване, както за пациентите, така и за техните близки, 
е комплексен и сложен процес. Необходим е цялостен 
модел, който да обяснява възникналите проблеми в 
личността по време на справяне с физическите симп-
томи на заболяването и при преодоляване на психич-
ната, социалната, духовната и екзистенциалната кри-
за, която то провокира.

Психоонкологията е интердисциплинарна област, 
която обхваща широк спектър от задачи от орга-
низиране на медицински и психологическа помощ на 
пациенти и техните семейства, психообразование и 
обучение на персонала, взаимодействащ с пациентите 
до провеждане на цялостни изследвания, включител-
но проучване на превантивната роля на поведенчески 
фактори при злокачествена патология, както и лече-
нието на психични разстройства и решаване на пси-
хосоциални проблеми на всеки пациент по време на 
онкологичното заболяване [20]. 

Предвид важността на психологическите проблеми, 
развиващи се на фона на онкологичните заболявания 
изглежда странно, че официалната история на психо-
онкологията в светът започва едва в последната чет-
върт на XX век. Въпреки това, към това проявите на 
патерналистичното отношение към пациентите нама-
ляха в резултат на което лекарите започнаха да пре-
доставят достоверна информация за диагноза и про-
гноза, което даде възможност за открито изследване и 
проучване  на възникващите психологически реакции. 

Историята на развитието на психоонкологията може 
да се разглежда в контекста на следните фактори:

първо, дългогодишна стигматизация на пациентите, 
както с онкологично заболявание, така и с  психично 
разстройство; 

второ, трудности в организирането за оказването на 
психологическа помощ на физически болен пациент; 

трето, факторите, довели до първоначалното търсене 
на психологическата причина за злокачествени пато-
логия, който по този начин създава интерес към пси-
хосоматичния характер на онкологично заболяване; 

четвърто, липсата на теоретичен модел, който би мо-
гъл успешно да интегрира подходи и принос на широк 
спектър от дисциплини, занимаващи се с психо-онко-
логия (медицина, психология, психиатрия, социална 
работа, религиозни консултации);
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и пето, постиженията на научните изследвания, про-
ведени от 1975 г.година. 

В началото на XIX век и в предишни времена, диа-
гнозата рак беше смятана за смъртна присъда. На 
този етап не бяха известни нито причините, нито ме-
тодите на лечение на злокачественото заболяване. За 
да се разкрие диагнозата на пациента, беше разгледано 
жестоко и нечовешки, защото можеше да загуби всяка 
надежда за възстановяване и за справяне с болезне-
ното състояние, ако не знае за това той има неговия 
характер, причини и прогноза. Страхът от болестта 
беше толкова силен, че семейството се страхуваше да 
разкрие диагнозата на другите заради стигмата, коя-
то се свърза с пациента и неговото семейство. Срам и 
вина бяха доминиращи емоции, съчетани със страх, че 
болестта може да бъде заразна [15]. 

Постепенното преодоляването на стигматизацията 
на пациентите започва своето начало с разработва-
нето на методи за лечение и опита от първите реми-
сии на онкологичните заболявания

В началото на XX век, когато се появи висококачестве-
на анестезия и уменията за хирургическа интервен-
ция се подобриха, лечението на рака стана възможно в 
случаите, когато туморът е открит в ранните етапи на 
заболяването и може да бъда отстранен преди стадия 
на метастази. От този момент,  се формира необходи-
мостта да се информира обществото, да се разработят 
образователни програми за признаците на онкологич-
ното заболяване и възможностите за лечение, навре-
менната диагноза и идентификацията на симптомите 
на злокачественото образование.

През първата четвърт на XX век към хирургическа 
интервенция като качествено лечение на рак се до-
бавя и лъчетерапията. Предложено е предимно, като 
палиативно лечение и често се е използвало след хи-
рургична недостатъчност, поради това хората се стра-
хували от нея, като от операции. Обществената загри-
женост и страх доведоха до финансиране на научни 
изследвания за откриване на нови начини на лечение 
на злокачествените образования.

Започна активно търсене на нови противоракови 
лекарства и химиотерапията беше добавена, като 
трети метод за лечение на рак, в комбинация с все 
по-ефективната хирургия и лъчева терапия. След-
вайки развиващия се успех на фармакотерапия за зло-
качествените образования, последвани от социални 
дискусии относно целесъобразността на информира-
не на пациентите за болестта и предложеното лечение, 
както и за необходимостта от информирано съгласие 
за лечение, създаде законови предпоставки за открит 
диалог между лекаря и пациента за методите и резул-
татите от диагнозата и възможностите за лечение.

През последните 17 години количеството на общест-
вените знания за онкологията се увеличи, а гражда-
ните започнаха активно да се борят за своите права, 
застъпвайки се за по-справедлив и по-малко патерна-
листичен диалог за диагностика и лечение. Освен това 

успехите на онкологията станаха повече от очевидни. 
Стана известно за повече случаи на възстановяване 
след лечение на рак, което насърчи оптимизма в оцен-
ка на пациентите за техните перспективи.

Имайки предвид другия полюс на интердисциплинар-
ността на психоонкологията, трябва да се отбележи, че 
вековната стигма на психичните заболявания и непо-
пулярността на лечението му до голяма степен   въз-
препятства бързото развитие на това направление в 
световната наука. При представянето на психичните 
заболявания, както и при онкологичните заболявания 
дълги години отсъстват знания по етиология, патоге-
неза и ефективни методи за лечение.

Ролята на клиничния психолог, като част от мулти-
дисциплинарния екип при лечението на онкологич-
ни пациенти

Гален открива, че жизненорадостните хора по-рядко 
боледуват в сравнение с потиснатите хора.

През 1701г Хендрю посочва връзката на болестта с 
„жизнените трагедии, предизвикали силни неприят-
ности и мъка”.

След проведени наблюдения при онкоболни пациенти 
Д-р Вот открива, че ракът се появава след загуба на не-
заменим обект, при хора които са в угнетено състояние 
или страдат от тежка форма на меланхолия. По-късно 
след изследване на повече от 10 000 случая Д-р Хамър 
разбира, че първите признаци на болестта се появяват 
от 1 до 3 год след емоционална травма.

В световен мащаб над 80% от болничните заведения 
разполагат с включени под различна форма психо-
логически услуги, консултации и психотерапия.

Разбирането за необходимостта от клинични психо-
лози и психотерапевти в онкологичните клиники се 
появява още през 70-те години, когато онколозите ос-
мислят необходимостта от участието на психолози 
в процеса на съхранение на психичното здраве на 
пациентите, като част от комплексното им лечение.

Психосоциална подкрепа в онкологията

Психосоциалната подкрепа при пациенти с онколо-
гично заболяване може да се разглежда в отделните 
етапи по пътя на активното лечение на болестта:

Поставяне на онкологичната диагнозата.

При поставянето на диагнозата, често пъти пациента 
изпада в шок и отричане на това, което чува. Понякога 
прави и психична криза, тъй като изискванията на си-
туацията надхвърля възможностите и капациетта на 
пациента за справянето му с нея. Поставянето на он-
кологична диагноза е изключително силен, внезапен, 
остър стрес за личността, при който целият вътрешен 
свят на пациента започва да работи на режим „трево-
га”.   Това е първата фаза на адапционния синдром на 
стреса според Ханс Селие- фаза на „тревога”. Следва 
фаза на съпротива. В този момент пациента се съпро-
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тивлява срещу опасността, анализира, преоценява, 
страхува се, гневи се и се опитва да се справи с новата 
“опасна” информация отностно здравето и живота му. 
И последната фаза е –фаза на ‘изтощение”. 

Хирургично лечение

След поставянето на диагнозата често пъти се налага 
пациента да премине през хирургично лечение. На 
този етап от лечението пациента се страхува, тре-
вожи как ще протече хирургичното лечение. Какъв 
ще е резултата след това. Много често пациентите се 
страхуват от упойката. Как ще я понесат и дали ще се 
събудят след това. Страхуват се и се тревожат за въз-
тановителния период, какъв ще бъде резултата от хис-
тологичното изследване и как ще продължи лечението 
им. Изпитват силен страх от неизвестността, което 
води до амбивалентни мисли и реакции. Чувстват се 
гневни, безсилни и виновни, че точно на тях се случва 
всичко това. Нарушават се ананкастните тенденции в 
следствие на стресогенното събитие настъпило в жи-
вота им. Именно тук изграе важна роля клиничния 
психолог. Неговата роля е да оцени способностите на 
личността за справяне със ситуацията, да подкрепи 
личността, да се формират реалистични очаквания и 
да се минимизира повишената тревожност.

Лъчетерапия

Лъчерапията е етап от лечението на онкологичната 
диагноза. Пациентите се тревожат как ще преминат 
през този етап. Много често се страхуват от неизвест-
ността. Колко дълго ще продължи курса им на лече-
ние, какви ще са реакциите на организма им, как ще се 
справят и каква ще бъде прогнозата им за оцеляване. 

Химиотерапия

След оперативното лечение често пъти се налага хи-
миотерапия. Понякога се назначава и предоперативно, 
според преценката на лекаря. На този етап пациенти-
те се страхуват най-вече от страничните ефекти, как-
то и дали ще се справят в психоемоционален аспект, 
с повишената тревожност и какви ще са последиците 
за тях. Немалка част от диагностицираните пациенти 
с онкологично заболяване са се срещали с болестта 
назад във времето през трудни стресогенни преживя-
вания, като наблюдател на техен близък борещ се със 
заболяването. Не всички са успели да се справят със 
силния стрес и психичните травматични преживя-
вания от миналото. Назначаването на химиотерапия 
играе ролята на откючващо събитие за незарасналата 
психична „рана” от миналото им.

Страничните явления от химиотерапията по венозен 
път включват: загуба на апетит, гадене, повръщане, 
отпадналост, косопад. Именно това кара пациента да 
се чувства в ситуация на несигурност и невъзможност 
да контролира физиологичните си процеси. Освен ди-
скомфорта, който изпитват пациентите, често пъти те 
мисля, че това никога няма да свърши и че не могат да 
продължат да живеят по този начин. Тук е ролята на 
клиничния психолог да покрепи пациента и да му по-

могне нормализира психичните и емоционални про-
цеси, както и да формира преспектива за справяне с 
трудната ситуация. 

Психологическата и психотерапевтична помощ в 
онкологията може да се разглежда в следните основ-
ни направления:

ПСИХОЛОГИЧЕСКА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА 
ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, БЛИЗКИТЕ И МЕДИ-
ЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1. ПАЦИЕНТИ:

Индивидуално консултиране и психотера-
пия на пациентите
• Оценка на индивидуалните способности на паци-

ента за справяне с травматичната ситуация в т.ч. 
болестта и диагнозата;

• Преработка на психичен травматизъм, емоционал-
ни травми, интрапсихични конфликти и формира-
не на преспектива;

• Поддържане чрез стабилизиране на постигнатото, 
нормализиране на когнитивните и емоционални 
процеси, възтановяване на нарушената вътрешна 
динамика на личността, превръщане на позитив-
ните резултати в здравословен стил на поведение.

• Кризисни интервенции

• Кризисната интервенция се дефинира като те-
рапия лимитирана в параметрите на кризисния 
проблем на пациента. Кризисната интервенция се 
базира на теорията за кризи, която подчертава не 
само необходимостта от незабавен отговор в една 
неотложна ситуация, но и необходимостта от пре-
венция на бъдещите проблеми в личностовото раз-
витие и адаптация. Кризата е отговор на рискови, 
опасни събития, които хората преживяват като бо-
лезнено състояние, което не могат да удържат и ре-
сурсите на личността не са достатъчни за справяне. 
Кризите са типични за преходите от един към друг 
страсогенен момент, където рязко се сменят прио-
ритетите, а ресурсите на индивида за отговор не са 
все още адекватни на ситуацията. Понятието криза 
е въведено в медицината от Хипократ, който го оп-
ределя като  “връхната точка на болестния процес”.

• Групово консултиране и психотерапия

• Възможност за подкрепа на личностния потен-
циал. Най-често това са групи за емоционална под-
крепа, в които става възможно преработването на 
психични вътрешни конфликти с помощта на гру-
повата рефлексия.

2. БЛИЗКИ НА ПАЦИЕНТИТЕ:

• Индивидуални сесии за подкрепа, рехабилитация 
на стреса и дистреса и подпомагане на личността 
да формира преспективи и да се справи с възник-
налата трудна ситуация с неговия близък.
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• Фамилни сесии, в които в психотерапевтичната ра-
бота се включват освен пациентите и членовете на 
семейството.

3. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

• Индивидуални сесии Психологическите консул-
тации на персонала подпомагат отделни членове 
на персонала в индивидуални консултации да се 
справят с трудностите при собствените си прежи-
вявания, свързания с вътрешният им психичен и 
емоционален дисбаланс.

• Групови сесии Установено е, че тази форма на под-
крепа на персонала ефективно превентира емоцио-
налното изтощение и синдрома на професионал-
ното прегаряне сред медицинските специалисти и 
повишава удовлетвореността от работата.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, БЛИЗКИ-
ТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

• Информиране на пациентите и близките за ос-
новните фактори за възникване на болестта, през 
какво им предстои да преминат по пътя на актив-
ното им лечение и как да се справят според собст-
вените им индивидуални възможности, травми и 
ресурси.

• Информиране на близките за нуждите и потреб-
ностите на пациентите в психоемоционален аспект, 
през какво преминават, как го преживяват и как по 
един добър и  адекватен начин да ги подкрепят по 
време на активното им лечение с болестта. Инфор-
миране как да се справят с тяхното собствено пре-
живяване вследствие на силния стрес, защото ди-
агнозата „рак” не е диагноза само за пациента, а й 
за цялото семейство. Преживяванията на близките 
и страхът да не загубят техния близък, не е по слаб 
от страха на пациента да загуби битката с болестта, 
битката с живота си.

• Информиране на медицинските специалисти и 
как да се справят със стреса на работното място и 
при общуването им с пациентите. Как да говорят 
с пациентите за болестта, как да поднасят диагно-
зата, резултатите от изследванията и назначението 
на последващите  терапии по един по-безболезнен 
и щадящ начин за пациентите. Как да се справят 
със собсвените си преживявания при настъпване 
на екзитус на техен пациент.

Човешкото страдание има много лица. Понякога то 
носи сложни комбинации от въпроси и конструкти, 
невидими на пръв поглед. Често е свързано с затруд-
нение и нарушение в психологическите механизмите 
за справяне на личността в трудна ситуация.

Ако лекарите са там, призвани да махнат страданието 
от болестта на тялото, то психологът би трябвало да го 
чуе и признае-като значимо, истинско и наистина теж-

ко и да подпомогне пациента да се справи с душевното 
страдание на пацинетите.

Психологът е призван да изслуша и да говори с паци-
ента –за тялото, но по един различен начин, който да 
подпомогне онова разбиране, което се е „провалило” и 
е „позволило” да се случи болестта.
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3. НЕОТЛОЖНИ 
СЪСТОЯНИЯ В 
ОНКОЛОГИЯТА 
П. КУРТЕВ, Г. КУРТЕВА, 
КР. ЦВЕТКОВ, Е. РАЙЧЕВА, 
В. ПЪРВАНОВА

Увод

Неотложните  състояния в онкологията могат да бъдат 
дефинирани като остро, животозастрашаващо със-
тояние свързано непосредствено с туморната лезия 
или косвено от провежданото лечение. Ако не се пред-
видят , бързо диагностицират и ефективно лекуват,  те 
могат да доведат до внезапна смърт на болния. Още 
повече , че болният  от рак пациент не е застрахован 
от други усложнения от общ медицински характер. В 
диференциалната диагноза трябва да влязат  в съобра-
жения и други неонкологични усложнения. 

Неотложните състояния в онкологията произтичат и 
от факта, че туморния процес инвазира съседни струк-
тури и органи непосредствено или чрез метастачиния 
процес, който може да предизвика тромбози, хемора-
гии, обструкции на съдове, жлъчни протоци или ку-
хинни органи, промяна на паренхима на органите, ин-

филтрация на серозни мембрани с последващи изливи 
или абнормална продукция на хормони или клетъчни 
продукти предизвикващи нарушаване на метаболизма 
и органна недостатъчност. Директната токсичност на 
терапевтичните процедури, като лъче и химиотерапия 
също така може да доведе до намаляване на защитни-
те сили на организма, а от тук да провокира  такова 
състояние. 

Веднъж настъпило , активното лечебно поведение 
трябва да се дирижира от обратимостта на процеса, 
вероятността от продължителност на живот и въз-
можност за лечение на основния процес, и  да се пред-
ложи ефективно палиативно лечение.

Фактори влияещи върху избора на лечебен подход 
спрямо пациенти в неотложно състояние са :

• Продължителност и скорост на прогресия на симп-
томите

• Анамнезата на болния с рак

• Вид на рака

• Стадий на заболяването

• Прогноза

• Недиагностициран рак

• Лечебни възможности

• Лечение на острото състояние на фона на раковото 
заболяване

• Лечебна или палиативна намеса

• Ефикастност на наличните лечебни възможности

• Токсичност на терапия

03ГЛАВА

СОЦИАЛНИ, 
ПСИХОЛОГИЧНИ,
ТРУДОВОПРАВНИ 
И НЕОТЛОЖНИ
ПРОБЛЕМИ В 
ОНКОЛОГИЯТА
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• Общо състояние на болния

• Пърформанс статус

• Хранителен статус

• Коморбидно състояние

• Възраст

• Настоящо и в перспектива качество на живот на 
болния

• С лечение

• Без лечение

• Мнение на пациента и семейството му

Болните с рак са с увредено имунокомпетентно със-
тояние. Усложненията, свързани с основното заболя-
ване, са с висока коморбидност и смъртност. Ето защо 
преценката за спешна интервенция зависи от следните 
фактори.

Същност на проблема

• Какво трябва да бъде хирургичното лечение за да 
има ефект

• Съществуват ли други по-малко инвазивни проце-
дури, които да имат същия ефект на оперативната 
интервенция? 

Обща част

Най-често срещаните симптоми са:

I.  Болка

II.  Задух

III.  Гадене и повръщане

IV.  Диария

V.  Обстипация

VI.  Абдоминална дистензия

VII.  Жълтеница

VIII.  Унесеност и намален резултат по скалата за 
кома на Глазгоу

IX.  Колапс и слабост

X.  Гърчове

XI.  Фебрилитет

XII. Кървене

XIII. Хематурия 

XIV. Терминален пациент в дистрес

XV. 

І.  Болка
Три четвърти от пациентите с неоплазми са изпитвали 
болка в някъкъв момент в хода на болестта им. Остра-
та, силна болка предизвиква чувство на интензивен 
страх и беспокойство при пациентите и хората, които 
се грижат за тях. Хроничната неовладяна болка е из-
ключително инвалидизираща, свързана е с депресия и 
влошава способностите на пациентите да се справят с 
прилаганото лечение.

Болката в определени зони може да е първия симп-
том, довел до диагностицирането на злокачествения 
тумор. Често тя е и първият белег на метастатичното 
разпространение от известно туморно огнище, затова 
новопоявилата се болка винаги изисква щателно уточ-
няване. Симптоми с различен характер и локализация, 
появяващи се едновременно при един пациент, са чес-
то явление, особено при напредналите процеси. Ва-
жно е да се уточни причината и подходящото лечение 
за всеки отделен болков симптом.

Усетът за болка се определя от физически, психологи-
чески, социални и духовни фактори. Прагът на болка-
та варира не само между отделните пациенти, но по 
различно време би могъл да е различен и при един и 
същ пациент в зависимост от различни фактори в жи-
вота и болестта му. Важно е да се отчита значението 
на болката за пациента. Усилващата се болка може да 
предизвика страх, че туморът се разпространява или 
се увеличава.

Видове болка

Ноцицептивна болка

Това e болка, появяваща се в резултат на инвазия и 
деструкция или притискане на кожата, мускуло-ске-
летните структури и висцерални структури и органи. 

Видове: 

• Соматична (повърхностна и дълбока) - обикнове-
но е добре локализирана. 

• Висцерална - дифузна и трудна за локализация, от-
разява се в по-отдалечени кожни области и се при-
дружава от автономни рефлекси ( гадене и др.)

Невропатична болка

Отнася се за болка,  предизвикана от притискане,  дес-
трукция или от възпалителния процес на структури-
те на нервната система (периферни, автономни, цен-
трални).  Разпространява се  по хода на периферните 
нерви или кожните дерматоми. Невропатичната болка 
е свързана винаги с анормални сензорни белези в об-
ластта на инервация от засегнатия нерв.

• Видове: 

– Непрекъсната пареща болка
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– Пароксизмална болка (със стрелкащ, пробождащ 
характер)

Типична невропатична болка се наблюдава при   ком-
пресия на гръбначния мозък, постхерпесна невралгия 
и невропатия, предизвикана от химиотерапията.

Епизодична болка

Този вид болка има  интермитиращ характер и съще-
временно може да се появява като обостряне на „под-
лежаща” болка на същото място. Тя може да се подраз-
дели на следните видове:

Предсказуема : болката се свързва с определено поло-
жение  или дейност, с  костни метастази, подложени на 
тежестта на тялото, езофагеална болка при преглъща-
не, смяна на превръзката около болезнена рана.    

Непредсказуема: болката е спонтанна и не се свързва 
с предсказуеми фактори, чревна колика, някои форми 
на невропатна болка,  поява преди последваща апли-
кация, болката се появявя преди последващо прила-
гане на аналгетика. За опиоидите това обикновенно 
означава, че дозата им трябва да се промени.

Различаването на тези видове болка e от особено зна-
чение, тъй като определя  терапевтичния подход и из-
бора на медикаменти. 

Оценка на болката

Оценяването на болката изисква снемане на щателна 
анамнеза и целенасочен преглед на известните места 
на поява и разпространение на злокачествените забо-
лявания. Това предполага използване на холистичен и 
мултидисциплинарен подход. Обгрижващите, меди-
цинските сестри и физиотерапевтите могат да съберат 
ценна информация от продължителното непосред-
ствено обгрижване и наблюдение на пациента.

При острата болка се наблюдават изпотяване, разши-
ряване на зениците, тахикардия и тахипнея.

Хроничната болка много по-често се съпровожда от 
негативни симптоми, характерни за депресивно със-
тояние, като нарушения на съня, анорексия, загуба на 
интереси и понижено настроение.

Анамнеза
Брой и локализация на болезнените места, ирадии-
ране на болката, характер на болката, коликообразна 
абдоминална болка, свързана с констипация или чрев-
на обтурация, невропатна болка, която може да бъде 
описана като „пареща”, „стрелкаща”, „удар от ток” или 
странни усещания като „течаща под кожата вода”. Дали 
усещането за болката е дълбоко или повърхностно . 
Дали болката е персистираща или епизодична. Дали е 
свързана с определено положение или движение,  на-
рушава ли съня. Болка, появяваща се само денем може 
да се дължи на движението или на стрес, докато болка, 
появяваща се само нощем може да се дължи на заема-
ната поза или на повишаваща се нощна тревожност.

Преглед

Болезнените места трябва да се преглеждат нежно 
и внимателно, за да не се обостри болката и да не се 
увредят допълнително тъканите. Търси се: туморни 
маси и лимфаденопатия, органомегалия в областта на 
болката, области на локална чувствителност на кос-
тите и меките тъкани, свързана с  местата на болката. 
Чувствителност и подвижност на ставите в области-
те на болка, данни за увреда на нервната система на 
ниво гръбначен мозък или периферни нерви. Сензор-
ни промени ( вкочаненост, парестезия, хиперестезия). 
Моторен дефицит ( хипо-/хиперрефлексия).  Данни за 
немалигнена патология, която може да причини бол-
ката.

Причини за болка при онкологично болния пациент

Главоболие и лицева болка - лептоменингеални ме-
тастази, ретроорбитални метастази, повишено вътре-
черепно налягане от тумора/метастазите, костни ме-
тастази в черепа и шийния гръбнак.

Болка в гърба- метастази в прешлените, притискане 
на гръбначния мозък.

Болка в гърдите - тумор на белите дробове, белод-
робна емболия, метастази в ребрата, медиастинален 
тумор, малигнена инфилтрация на плеврите или гръд-
ната стена.

Коремна болка - чревна обструкция,чернодробни ме-
тастази, обстипация, метастази в бъбреците/надбъ-
бреците, инвазия на или натиск върху plexus coeliacus, 
тумор в червата, мезентериума или перитонеума, зася-
гане на ретроперитонеалните лимфни възли.

Тазова/перинеална болка - констипация, метастази в 
таза, ректални тенезми, задръжка на урината

Болка в крайниците/ставите - костни или мекотъкан-
ни метастази, венозна тромбоза, притискане на нерв 
от тумора, невропатия, химиотерапия, паранеоплас-
тични ефекти.

Лечение на болката

Общи принципи

Търси се и се лекуват обратимите причини за болка /
обстипация, инфекция и др.

Преценява се  дали болката би се повлияла от тера-
пия, модифицираща болестта/ лъчетерапия , хими-
отерапия. Обяснява се  на пациентите причината за 
болките им. Аналгетиците се дават редовно, за да се 
поддържа аналгетичният ефект. Винаги се предписват 
допълнителни аналгетици за болка, която се появява 
(„пробив”) на фона на редовните аналгетични режи-
ми. Стандартно нови аналгетици трябва да се добавят 
един по един, за да се прецени ефикасността на всяко 
лекарство. Трябва да бъдат спирани медикаментите, 
които вече не са ефикасни или които повече нямат зна-
чителен принос към аналгезията. Стандартно опиои-
дите трябва да бъдат титрирани до ефект или до поно-
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симост, преди да се добавят допълнителни лекарства, 
за да се избягват ненужно усложнени режими. Често 
се налага комбиниране на медикаментите при трудна 
за лечение туморна болка, за да се постигне адекватна 
аналгезия с минимум странични ефекти , като неопи-
оидни аналгетици, опиоиди и адюванти.

Аналгетична стълбичка на СЗО

Аналгетичната стълбичка на СЗО  предлага системен 
подход за лечение на болката при неоплазми.

Адювант:  Това е медикамент, чиято основна функция 
не е обезболяването, но има аналгетично действие при 
специфични видове болка и може да усили обезболя-
ването в комбинация с аналгетици,  като кортикос-
тероиди, трициклични антидепресанти, антиконвул-
санти. Изборът на аналгетик трябва да се определи от 
причината и характера на болката и от значението на 
потенциалните нежелани ефекти при всеки отделен 
пациент.

Опиоиди за умерена до тежка 
болка + неопиоиди ± адюванти

Опиоиди за лека до умерена 
болка + неопиоиди ± адюванти

Стъпало 3

Неопиоиди ± адюванти Стъпало 2

Стъпало 1

Фиг. 1. Аналгетична стълбица на СЗО

Неопиоидни аналгетици
Таблица№ 1 Неопиоидни аналгетици

Химичен клас Генерично име

Салицилати Ac. Acetylsalicilicum

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) 

Пропионови к-ни Ibuprofen, Naproxen , Ketoprofen

Индолоцетнa  к-нa Indomethacin

Фенилоцетна к-на Diclofenac*

Оксиками Piroxicam, Meloxicam

Частично селективен COX2 инхибитор Nimesulide

Високо селективни COX2 инхибитори Celecoxib, Parecoxib

Други НСПВС Difl unisal**

Други неопиоидни аналгетици

Анилини Acetaminophen***

Пиразолони Metamizol****

*        по-висока СОХ2  селективност от останалите неселективини СОХ2-инхибитори

**      не повлиява тромбоцитните функции 

***   не притежава противовъзпалителен ефект

**** отделят се активни метаболити
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Paracetamol (Acetaminophen)

– Paracetamol е аналгетик и антипиретик без пери-
ферен противовъзпалителен ефект

– Въздействува на ЦНС като инхибира простаглан-
диновата синтеза, но може да взаимодейства и с 
други системи.

– Метаболизира се главно в черния дроб и може 
да предизвика хепатотоксичност, ако се приемат 
дози над максимално препоръчителната доза от 
4 g/дневно

– Като цяло се понася добре в препоръчвания дозов 
интервал

НСПВС

– НСПВС са ефективни аналгетици за повечето 
болки, свързани с карциномите, особено ако има 
възпалителен компонент в болката. Те са също 
антипиретици.

– НСПВС инхибират простагландиновата синтеза 
в периферната и в ЦНС, инхибирайки ензима ци-
клооксигеназа (СОХ). Те имат също така и дру-
го все още неизяснено централно аналгетично 
действие (независещо от СОХ).

– СОХ съществува в две форми:

– -СОХ-1 (постоянна)

– -СОХ-2 (индуцира се от възпаление)

– Съществува известно доказателство, че НСПВС 
с по-голяма избирателност към СОХ-2 (напр. 
Celecoxib), могат да имат по-малко гастроинтес-
тинална токсичност, но може и да са по-протром-

ботични (↑ риск от миокарден инфаркт и инсулт) 
от НСПВС с по-балансирана СОХ инхибиция.

Употребата на НСПВС се лимитира от техните стра-
нични ефекти и взаимодействия. При инвалидизира-
ни пациенти и тези с повишен риск от гастро-дуоде-
нални улцерации се препоръчва изписването им да 
става заедно с гастропротективните инхибитори на 
протонната помпа.

Странични ефекти - задръжка на соли и вода, тром-
ботични състояния, бъбречна недостатъчност, особе-
но при наличие на дехидратация/ хиповолемия, ГИ 
улцерации

Повишено внимание при - диспептични симптоми, 
хиповолемия, бъбречни нарушения, възраст >60 год., 
 риск от ГИ улцерации и хеморагии при пациенти, 
които са още и на: - стероиди, аспирин, антикоагулан-
ти. НСПВС намаляват бъбречната екскреция и пови-
шават токсичността на метотрексата. Да се има пред 
вид анамнеза за пептична язва, инвалидизирани паци-
енти, ИБС, мозъчно-съдова болест.

Приложение

За да се постигне максимален аналгетичен ефект НСП-
ВС трябва да се предписват редовно, а не при нужда.  
На този етап съществуват много орални препарати:

Диклофенак може да се приложи мускулно или под-
кожно, но е болезнен при инжектиране

Теноксикам е наличен като инжекция за еднократно 
дневно приложение (i.m./i.v.)

Диклофенак и ибупрофен имат форми като  гел, който 
е ефективен за приложение при повърхностни меко-
тъканни болки.

Опиоиди

Таблица 2. Опиоидни аналгетици 

 Слаби опиоиди

Полусинтетични производни Dihydrocodeine*

Синтетични производни Oxycodonecodone* 
Tramadol

                                                            Силни опиоиди

Природни Morphini hydrochloridum 
 Morphini sulfas**

Синтетични производни Oxycodonecodone*
Fentanyl***

*   под формата на таблетки с контролирано освобождаване и 12-часово действие

**   под формата на таблетки с 4-часово действие (бързо действащ морфин) и с 12-часово действие   

(морфин   с контролирано освобождаване)

***  под формата на пластир (трансдермален) и ампули (парентерален)
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Таблица 1.2 Еквипотентност на често използваните опиоиди

Опиоид Еквипотентност спрямо орален морфин

Codeine p.o. 1/10

Dihydrocodeine p.o. 1/10

Tramadol p.o. 1/5

Morphine p.o. 1

Morphine s.c./i.v. 2

Diamorphine s.c./i.v. 3

Oxycodonecodonе p.o. 2

Hydromorphone 7,5

Fentanyl трансдермално 100-150

Codeine 

Codeine е опиоид за лека до умерена болка и оказва 
аналгезията си като прекурсор на морфина.

В България са достъпни единствено лекарствени 
продукти, съдържащи Codeine в комбинация с други 
активни съставки (напр.Paracofdal).

Dihydrocodeine (ДНС)

Dihydrocodeine е еквивалентен по сила на кодеина при 
перорална употреба, макар че е два пъти по-силен при 
парентерално приложение. Удобен е за употреба на 
второ стъпало от аналгетичната стълбица. Приема се 
през 12-часови интервали. 

Максимална дневна доза – 240 mg

Tramadol 

Тramadol е опиоиден аналгетик, но има и централен 
аналгетичен ефект, чрез инхибиране реъптейка на 
норепинефрин и серотонин и ефекти подобно на три-
цикличните антидепресанти, затова може да е малко 
по-ефективен при невропатна болка. Като характери-
стика:

– Както и codeine, той е слабо ефективен при лоши-
те метаболизатори на СУР2Д6.

– Той също е опиоид за лека до умерена болка, но е 
два пъти по-силен от кодеина.

– Причинява по-малко констипация и респиратор-
на депресия от morphine.

– Стандартната доза е 50-100 mg 4 х дневно ро, ма-
кар че има и форми с модифицирано освобожда-
ване от 100-200 mg за двукратно дневно приложе-
ние. Максималната дневна доза е 400 mg (еквива-
лентна на 80 mg morphine).

Опиоидите за лечение на слаба до умерена болка 
(Codeine, DHC, Tramadol) имат таван на дозата. 
Надхвърлянето му рязко повишава опасността от 

проява на страничните ефекти.

Morphine 

Моrphine като цяло е опиоидът на първи избор при 
умерена и силна болка при карциноми. Моrphine е 
ефективен и широко разпространен в орални и парен-
терални форми.

Перорални форми на моrphine.

– Моrphine (стандартно освобождаване) е наличен 
като таблетки (Sevredol).

– Началото на действие е след 20-30 мин, а продъл-
жителността 3-6 ч.

–  Приема се регулярно на 4-часови интервали, за 
да се поддържа аналгезията.

Ако съществува бъбречно нарушение, се дава на ин-
тервали от 6-8 ч или  се преминава на друг опиоид.

Моrphine с модифицирано освобождаване

В България са достъпни за употреба формите за при-
емане на 12ч.  

– Важно е да се дават на 12 часови интервали за да 
се избегнат пикове на болката и пробиви в анал-
гезията

– Формите на морфин с модифицирано освобожда-
ване трябва да се прилагат с повишено внимание 
при наличие на бъбречна увреда, защото морфи-
нът и метаболитите му  кумулират.

Дози на morphine при „пробив” на болката

– Пациентите, приемащи редовно морфин, трябва 
да разполагат допълнително с морфин със стан-
дартно освобождаване за приложение при нужда 
до 4-5 пъти дневно за болка, която пробива през 
редовната медикация

– Дозата се изчислява като една пета-една шеста от 
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общата дневна доза от стандартен морфин, неза-
висимо дали той е даван като форма за нормално 
освобождаване или такава с модифицирано ос-
вобождаване.

Често пациентите имат притеснения дали да започ-
нат приема на морфин. 

Може да ги притеснява  възможността да станат зави-
сими

При хронична употреба моrphine води до физиологич-
на зависимост, но ако той се използва правилно като 
аналгетик, психологичната зависимост не е проблем.

Може да ги притеснява, че моrphine ще вло-
ши прогнозата им
• Няма данни за това, ако моrphine е титриран пра-

вилно. В този случай пациентите могат да приемат 
безопасно моrphine в продължение на месеци и го-
дини.

Титриране на моrphine

– Ако пациентът все още изпитва болка, дозата на 
mоrphine се  увеличава с 30-50% дневно

– Алтернативният начин да се пресметне новата 
обща дневна доза на morphine е да се добавят до-
зите при нужда за предишните 24 часа към стара-
та обща дневна доза

– След това „пробивната” доза при необходимост 
трябва да бъде пресметната отново като една 
шеста от новата обща дневна доза

Титрирането може да продължи докато пациентът е 
без болка или е достигнат пределът от неприемливи 
странични реакции. Няма максимална горна граница 
за титриране на morphine, но обща дневна доза над 
600 mg се достига рядко. Ако е необходимо бързо ти-
триране или нивата на болката са много нестабилни е 
по-безопасно да се титрира morphine с нормално ос-
вобождаване и да се премине към 12-часов morphine с 
модифицирано освобождаване, само след стабилизи-
ране на болката и установени нужди от morphine.

Парентерален morphine 

Стандартно се предпочита подкожното приложение 
пред венозното за началните парентерални дози, за-
щото е по-безопасно и дава по-стабилни нива на анал-
гезия. Епизодично може да се наложи да се използва 
венозният път при пациенти с остра и силна болка. 
Парентералният morphine е два пъти по-мощен от 
оралната форма, затова, когато се преминава от орален 
morphine към парентерален morphine дозата трябва да 
се раздели на две. Подобно на оралния morphine (нор-
мално освобождаване) и парентералният morphine 
трябва да бъде прилаган на 4 часа за поддържане на 
аналгезията. На практика обичайно се прилага като 
продължителна подкожна инфузия чрез перфузор или 
като венозна инфузия чрез помпа за контролирана от 

пациента аналгезия. В перфузора той може да бъде 
смесван с много от останалите лекарства, използвани 
за контрол на симптомите.

Странични ефекти на morphine – обстипация ( това 
е почти неизменен страничен ефект на силните опи-
оиди, освен ако пациентите не са с илеостома или с 
бърз чревен пасаж ). Сухота в устата. Наблюдава се 
при повечето пациенти и се препоръчва редовно пи-
ене на течности или дъвчене на дъвка. Гадене - опио-
иди могат да предизвикат гадене и повръщане по два 
механизма:

• Стомашен застой

• „Химично” гадене; действие чрез хеморецепторна-
та тригерна зона

Често при започване на терапия с морфин има нуж-
да от редовно прилагане на антиеметици като мето-
клопрамид или халоперидол, но обикновено след 1 
седмица техният прием може да бъде прекъснат.. Сър-
беж и изпотяване. При това положение се препоръчва 
заместване с друг мощен опиат. Сърбежът може да се 
повлияе от серотонинови антагонисти. Седиране - ти-
пично е за началото на терапията с morphine или при 
увеличаване на дозата. Обикновено изчезва след ня-
колко дни. Продължаващата седация е белег за:

• Централна токсичност

• Лош толеранс

     Дозировката на morphine може да бъде твърде ви-
сока  и трябва  да се помисли за преминаване към 
друг мощен опиат. Препоръчително е изследването на 
бъбреците, за да е сигурно, че morphine не кумулира. 
Причини за седирането е хиперкалциемия и смутена 
чернодробна функция, както и централна морфинова 
токсичност. 

Клинични белези

• Когнитивни нарушения

• Халюцинации

• Миоклонус

Наблюдават се , ако  дозата на morphine е твърде ви-
сока, нивото на morphine, което е било толерирано 
добре преди това вече може да се окаже токсично и  
ако болката е намаляла вследствие на нервни блоко-
ве, лъчетерапия и химиотерапия или има натрупване 
на morphine или на неговите метаболити, както и при 
бъбречна недостатъчност. В някои случаи пациента 
трудно понася morphine. 

Лечение:

• Изключване на  бъбречна недостатъчност или де-
хидратация

• Намаляване дозата на morphine
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• Други причини за когнитивна дисфункция 

• Haloperidol 1,5 – 5 mg p.o./s.c. вечер може да повли-
яе на объркването и халюцинациите

• Миоклонусът, ако е тежък, може да бъде повлиян 
от редовен прием на бензодиазепини

• Преминаване към друг мощен опиат

• Дихателна депресия

• Болката е физиологичен антагонист на подтискане-
то на дишането от morphine

• Ефектите върху респирацията обикновено се пред-
шестват от седиране и/или централна токсичност

• Ако опиоиди са правилно титрирани е рядкост ле-
карят да се сблъска с този проблем при лечение на 
онкологичната болка

• Показания за naloxone!

     Нивото на morphine, което е било толерирано добре 
преди това, може да доведе до подтискане на дишане-
то, ако болката е намаляла вследствие на нервни бло-
кове, лъчетерапия, химиотерапия.

 Други опиоиди за умерена до силна болка

Опиоидите се различават по техния рецепторен про-
фил, тяхното разпределение и метаболизъм. Няма 
доказателства, че някой от опиоиди предизвиква 
по-слабо седиране или по-малка степен на централна 
токсичност от останалите. Има обаче много данни, че 
ако един опиоид е ефективен, но се понася трудно, то 
преминаването към друг опиат може да осигури екви-
валентни нива на аналгезия при по-слаба седация и 
централна токсичност.

Лепенки за трансдермално приложение на фентанил

Fentanyl е синтетичен и силно липофилен опиат. 

Предизвиква по-слаба обстипация от morphine при 
еквианалгетични дози. Fentanyl се преработва до не-
активен метаболит в черния дроб и изглежда не куму-
лира и не води до токсичност при бъбречна недоста-
тъчност.

Трансдермалните лепенки с fentanyl са проектирани 
да освобождават fentanyl с постоянна скорост и тряб-
ва да бъдат сменяни на всеки 72 часа. Необходими са 
36 – 48 часа след началото на лечението за достигане 
на стабилно състояние, а полувремето на елиминация 
след свалянето на лепенката е 13 – 22 часа. Лепенките 
се предлагат в пет варианта:

• 12 mcg/час

• 25 mcg/час

• 50 mcg/час

• 75 mcg/час

• 100 mcg/час

Преминаване от morphine към лепенки fentanyl

Необходими са 12 часа, за да може fentanyl да достиг-
не аналгетични нива. През това време трябва да бъде 
продължен приемът на morphine, за да бъде обезбо-
лен пациентът. Често това се постига като се постави 
първата лепенка fentanyl по същото време, когато се 
дава последната доза morphine с модифицирано осво-
бождаване (обикновено нощем). При някои пациен-
ти, преминаването от morphine към лепенки fentanyl 
може да доведе до поява на абстинентни симптоми. Те 
продължават само няколко дни и се повлияват добре 
от дозите morphine, давани при нужда. Пациенти-
те с лепенки fentanyl все още може да имат нужда от 
morphine за много силна болка, в доза една шеста от 
еквивалентната дневна доза morphine (вж. таблица 2)

Таблица 2. Конверсия на стандартния морфин към лепенки фентанил

Обща дневна доза морфин (мг) Лепенка фентанил (мкг/час)

30 12

60 – 90 25

120 37

180 50

240 75

300 100

Размерът на лепенката (в mcg/час) е приблизително една трета от общата дневна доза morphine (в mg). Конвер-
сиите са приблизителни и варират между пациентите. Пациентите трябва да бъдат мониторирани внимателно за 
неадекватна аналгезия или за токсичност. Fentanyl трябва да бъде титриран внимателно поради дългия си полу-
живот. Токсичността може да продължи до 24 часа след премахването на лепенката.
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Показания за преминаване от morphine към фента-
нилови лепенки

• Обстипация от morphine, независимо от високите 
дози лаксативи

• Частична/подостра чревна непроходимост

• Невъзможност повече за орален прием

• Смутена бъбречна функция или бъбречна недоста-
тъчност

• Болката е чувствителна на morphine, но титрира-
нето е ограничено от седирането или централната 
токсичност

Противопоказания за използване на лепенки 
fentanyl

• Нестабилна болка, включително проведено наско-
ро лечение, като лъчелечение, което може да доведе 
до по-ниски нива на болка

• Силна болка, изискваща бързо титриране на опиоид

Предупреждения

Изпотяването може да попречи на доброто залепване 
на лепенката и да намали ефективната доза. Хипертер-
мията и близостта до външни източници на топлина 
(бутилки с гореща вода и електрически одеала) води 
до повишена скорост на резорбция на fentanyl от ле-
пенката и до повишаване на дозата.

Oxycodone 

Oxycodone се предлага в България под формата на 
таблетки с модифицирано освобождаване (Оxycontin) 
и  12-часово действие. Когато се преминава от орален 
morphine към орален оxycodone, дозата се  разделя на 
две, тъй като Oxycodone е с два пъти по-силен аналге-
тичен ефект .

Показания за преминаване от Morphine на 
Oxycodone

Болката се повлиява от morphine, но титрирането е 
ограничено от седирането или централната токсич-
ност. Oxycodone има бифазна абсорбция с малък нача-
лен пик между 30 и 40 минута и втори по-голям пик на 
6-тия. Началото на клинично проявената аналгезия е в 
рамките на първия час и продължава 12 часа. Поради 
бифазната абсорбция аналгетичния ефект се проявява 
на  46 –та минута. Т.е. притежава по-бързо начало на 
действие от останалите опиоиди с модифицирано ос-
вобождаване. Бионаличността на Oxycodone е стабил-
на и се движи между 60 –87%, което прави по-пред-
видима и предсказуема неговата фармакокинетика, а 
оттам и фармакодинамика. 

Клинично предвидимостта на фармакокинетиката се 
определя от:

– независимостта му от рН при разтваряне в ГИТ 
и от високата степен на съответствие между при-
лаганата доза и плазмените нива. Наблюдаваната 
относителна стабилност на плазмените нива оп-
ределя лесното титриране на Oxycodone. 

– Бионаличността му е повишена при възрастни 
хора с 15% и до 50 % при бъбречни увреждания. 

– Oxycodone  не притежава клинично значими 
активни метаболити. Аналгетичният ефект не 
се променя при инхибиране образуването на 
Oxymorphone. 

– Oxycodone е чист опиоиден агонист и няма таван 
на дозата. Проявява аналгетичния ефект в голя-
ма степен при взаимодействие с капа-рецепто-
рите, което го отличава от Morphine и Fentanyl, 
които са чисти μ- агонисти

– Той е по-слаб хистамино-либератор и затова сър-
беж се наблюдава по-рядко като страничен ефект. 
Във всички клинични проучвания значително 
по-рядко са наблюдавани виене на свят и халю-
цинации. Потенциалът на Oxycodone за проява 
на странични ефекти (в сравнение с Morphine) 
може би е предимство за  приложение  при увре-
дени пациенти.

– Би трябвало да липсват предразсъдъци от приема 
на Oxycodone (опиоидофобия).

– Oxycodone  отговаря на необходимостта от нали-
чие на друг аналгетик, алтернатива на Мorphine 
, който да посрещне индивидуалните различия в 
чувствителността към аналгетичните или стра-
нични ефекти на различните опиоиди.

Поведение при ятрогенно предозиране на опиоид

Пациентите, стабилизирани на мощни опиоиди, не 
трябва да получават големи венозни болуси от naloxone 
( пълен конкурентен антагонист на морфина, блоки-
ращ всички опиоидни рецептори- мю, делта и капа. 
Има t ½   1 h . Стимулира дишането и сърдечната дей-
ност по централен механизъм, като измества морфи-
номиметиците от техните рецептори в продълговатия 
мозък ) 0.4 mg до 2 mg, като при лечение на свръхдоза 
при зависими, защото те директно могат да преминат в 
състояние на силна болка плюс симптомите на опиои-
ден абстинентен синдром.  Ако симптомите на опиоид-
на токсичност не са тежки, те могат да бъдат овладяни 
чрез намаляване или спиране на опиата. При дихателна 
честота >8 вдишвания на минута и пациент без циано-
за, който лесно може да бъде събуден опиатът може да 
бъде прекъснат и пациентът да бъде наблюдаван вни-
мателно за нова поява на болка. Когато болката се по-
яви отново опиатът може да бъде титриран повторно 
под форма за нормално освобождаване.
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Naloxone венозно при ятрогенно предозиране на 
опиата

Показания

• Дихателна честота <8 вдишвания на минута

• Трудно будещ се пациент/пациент в безсъзнание

• Пациент с цианоза или SaO2<90% при пулсова ок-
симетрия

Прилагане

• Подава се кислород

• Разрежда се  една ампула от 400 mcg naloxone до 10 
ml с NaCl 0.9%.

• Прилагат се  болуси по 40 mcg (1 ml) на всеки 2 ми-
нути до достигане на задоволителна респираторна 
функция и пациентът може да бъде събуден

• Промива се  с физиологичен разтвор между апли-
кациите

• Продължителността на действие на налоксон 
е 15 – 90 минути

• Проверява се  състоянието на пациента на всеки 
15 минути и при нужда се правят  допълнителни 
болуси

• Възможната продължителност на опиоидната 
токсичност трябва да се пресмята според продъл-
жителността на действие на формата на приложе-
ния опиат. Действието може да бъде удължено при 
бъбречна недостатъчност

• При прилагане на форма с модифицирано освобож-
даване или при налични лепенки с фентанил може 
да се наложи венозна инфузия на налоксон според 
нуждите на пациента за първите 30 – 60 минути

Започване на аналгетично лечение 

Интензитет на болката
( Аналогова скала: 1-10 VAS)

                            Поведение

7 – 10 VAS
(спешно състояние)

Спешно титриране на опиоид с бързо действие + лаксативни средства
Антиеметици при нужда
Адювантни аналгетици при нужда

 4 – 6 Титриране на опиоид с бързо действие + лаксативни средства 
Антиеметици при нужда
Адювантни аналгетици при нужда

1- 3  НСПВС или друг неопиоиден аналгетик, ако пациентът не приема 
аналгетици или
титриране на опиоид + лаксативни средства
Антиеметици при нужда
Адювантни аналгетици при нужда

Ако пациентите не са получавали опиоиди до момента се започва с 5-10 mg р.о. (2.5-5 mg s.c./i.m.). При много 
увредени/възрастни  пациенти се препоръчва 2.5-5 mg р.о. (1.25-2.5 mg s.c./i.m.) . Ако пациентът е бил на codeine/
dihydrocodeine/tramadol и все още изпитва болка, тогава началната доза на морфина трябва да е по-голяма от 
морфиновия еквивалент, който пациентът е приемал. При пациент на кодеин 60 mg  на всеки 4 часа, трябва да се  
започне  с морфин 10 mg на всеки 4 часа.

– Избягват се  опиоиди с модифицирано освобож-
даване, докато се стабилизира болката и се уста-
новят нуждите от опиоиди

– Когато болката вече се е успокоила от редовни 
дози morphine и морфинът се понася добре, да 
се обмисли  възможността за преминаване към 
форма с модифицирано освобождаване за по-го-
лямо удобство

Пресмята се общата 24 часова доза и се дава като две 
отделни MR дози през 12 часа

– Да се предупредят пациентите, че няколко дни 

след започване на морфина те могат да усещат 
седация

– Назначава се лаксатив на пациента, като Senna 
7.5-15 mg преди лягане

– Увеличава се  дозата на приеманите до момента 
лаксативи 

– Да се предпише антиеметик при нужда, като 
Metoclopramide 10 mg трикратно дневно или 
Haloperidol 1.5 mg преди ляган
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Лечение на специфични видове болка

Невропатична болка

Този вид болка е свързан с компресия или увре-
да на нерви. Увредата на нервите може да доведе до 
свръхвъзбудимост на невроните на мястото на лези-
ята и/или до централна сенсибилизация на централ-
ните пътища на болката. За невропатен компонент на 
болката може да се мисли при:

• Неоплазма в анатомична област, където може да 
възникне нервна компресия или увреда

• Кожна област с наличие на изтръпване, парестезия 
или хиперестезия в близост до болката

Невропатичната болка обикновено се повлиява 

по-трудно от стандартните аналгетици.

• НСПВС могат да помогнат, особено ако има и въз-
палителна компонента на болката

• Опиоиди са често ефективни, но трябва да бъдат 
титрирани до максимално поносимата доза

• При невропатичната болка обаче може да има та-
ван от нежелани ефекти на опиоиди, преди да бъде 
постигната пълна аналгезия

• По-често е необходимо прилагане на адюванти 

Съществува  голяма разнородна група от медикаменти 
от различни класове, които се прилагат за лечение на 
симптоми и синдроми, различни от болка, но при оп-
ределени условия проявяват аналгетичен ефект. 

Адюванти за повлияване на невропатична болка

                             
Група

                   
Медикаменти

Антидепресанти Amitriptylin, Desipramin, Paroxetin

Антиконвулсанти Carbamazepin, Gabapentin

Кортикостероиди Dexamethazone 

Невролептици Chlorpromazin , Th ioridazin, Haloperidol       

N-methyl-D-aspartat (NMDA) антагонисти Ketamin

☐-2 адренергични агонисти  Clonidin

Перорални локални анестетици Mexiletine, Tocainide

Бензодиазепини Alprazolam,
Diazepam,
Clonazepam

GABA-рецептор агонисти Baclofen

Кортикостероиди (КС)

Механизмът на аналгезия на кортикостероидите ве-
роятно е резултат от редица взаимосвързани процеси, 
като  намаляване на перитуморния оток, намалено ак-
тивиране на ноцицепторите чрез редукция на проин-
фламаторните медиатори ( по-специално простаглан-
дини и левкотриени) и др.

Хроничната им употреба все пак удвоява риска от пеп-
тични язви, който допълнително се увеличава при ед-
новременно прилагане с НСПВС

Индикации

Кортикостероиди се прилагат при: 

– Повишено вътречерепно налягане, 

– компресия на гръбначния мозък, 

– синдром на v. cava superior.

 Обикновено тези синдроми са съпроводени от болка 
и симптоматичното й овладяване е една от целите на 
лечението. 

– Костна болка

– Невропатична болка от инфилтрация и притис-
кане на периферни нерви и плексуси

– Болезнен лимфедем

– Болка от разтягане капсулата на даден орган

Като другите адюванти и КС обикновено се прилагат  
заедно с опиоиди

Правила за дозиране

Медикаментът, предпочитан в онкологията е Дексаме-
тазон поради по-слабо изразените минералкортико-
идни  ефекти.

• Dexamethasone 8 mg p.o./i.m./i.v. веднъж дневно
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• Да се спре, ако след 1 седмица няма ефект

• Ако болката е намаляла, то постепено се намалява 
до най-ниската ефективна доза 

Трициклични антидепресанти (TCAD)

Множество различни, но свързани помежду си меха-
низми са причина за ефикасността им при болкови 
състояния.

Механизми за осъществяване  на аналгетичен ефект

• Антидепресивно действие

• Аналгетичният ефект може да бъде резултат от 
тяхното антидепресивно действие. Пациенти с 
хронични болкови състояния често развиват “ре-
активна” депресия. Това влошава болковия синд-
ром и затруднява лечението му. Повлияване на 
депресивното състояние подобрява състоянието  и 
болката.

• Самостоятелен аналгетичен ефект

Съществуват данни за наличие на аналгетичен 
ефект при TCAD и MAOI (Monoamine Oxidase 
Inhibitor (MAOI), който не се медиира от антидепре-
сивния ефект. Началото на аналгезия при лечение с 
TCAD е много по-бързо отколкото началото на анти-
депресивния ефект при пациенти с клинично изявена 
депресия (3-7 дни спрямо 14-21 дни).  Има съобщения 
за постигане на успешно обезболяване с TCAD, SSRI 
(Selective serotonin re-uptake inhibitors or serotonin-
specifi c reuptake inhibitor ) и MAOI, независимо от не-
успеха при лечение на депресия.

• Ефект върху медиаторите в ЦНС

Предполага се, че аналгетичния и антидепресивен 
ефект са резултат от влияние върху централните нев-
ротрансмитерни функции, медиирани от катехолами-
ни и индоламин. АД увеличават синаптичното ниво на 
допамин, норадреналин и серотонин, а при хронична 
употреба стабилизират тези промени.

Някои проучвания предполагат, че аналгетичните спо-
собности на TCAD зависят от взаимовръзката на цен-
тралните серотонинергични и опиоидни механизми.

• Опиоидни ефекти

През 1980 г.  беше доказано, че TCAD могат да се 
свързват директно с опиоидните рецептори. 

• Други механизми

Аналгетичния ефект на антидепресантите се дължи и 
на някои неспецифични физиологични ефекти като

– -седативен ефект

– -намалена тревожност

– -мускулна релаксация

– възстановен цикъл сън/бодърстване

Тези ефекти само, обаче, не са достатъчни за да обяс-
нят по-голямата ефективност на TCAD при хронична 
болка пред такива мощни анксиолитици като бензо-
диазепините.

Дозите при невропатична болка като цяло са по-ни-
ски от тези при депресия, а началото на действието е 
по-бързо при аналгезията (3-7 дни) отколкото при де-
пресия (>2 седмици). Поради изразен седативен ефект 
е най-добре да бъдат приемани преди лягане.

• Amitriptyline 

• Започва се с 12,5 mg вечер, титрира се  дозата до 
50-100 mg вечер

• Ефектът се проявява в рамките на 4-7 дни

• Страничните ефекти могат да бъдат лимитиращ 
фактор

• Странични ефекти:

Седиране

Хипотония

Аритмия

Когнитивни смущения

Сухота в устата

Замъглено виждане

Обстипация

Задръжка на урина

Антиконвулсанти

Съществуват редица данни, че антиконвулсантите са 
ефикасни при лечение на стрелкащи, пробождащи не-
вропатични болки, резултат от дисфункция на нервата 
система както на периферно така и на централно ниво.

Механизмът на аналгезия вероятно е свързан с ан-
тиконвулсивните ефекти, като  подтискане на невро-
налната свръхвъзбудимост и пароксизмално разпрос-
транение на патологичните импулси.

В ескпериментални модели е установено, че аберант-
на електрическа активност е патофизиологичния суб-
страт на пробождащата болка. Подтискането на тази 
активност от антиконвулсантите води до аналгезия.

Carbamazepine, Gabapentin и  Pregabaline са добре под-
крепени от данните от проучвания при невропатич-
на болка, но и други антиконвулсанти като Валпроат 
също са показали ефективност в практиката. Всички 
те се използват в стандартните антиконвулсивни дози-
ровки и, както при епилепсията, трябва да бъдат спи-
рани постепено (за 1 седмица), а не внезапно.

Gabapentin 

• Бързо титриране- ден 1: 300 mg вечер; ден 2: 300 mg 
два пъти дневно; ден 3: 300 mg три пъти дневно
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• При увредени или възрастни пациенти- ден 1: 100 
mg три пъти дневно; ден 7: 300 mg три пъти дневно

• Постепено се титрират  според отговора до макси-
мално 3.6 g дневно

• Намалява се  дозата и честотата при бъбречно за-
сягане

• Странични ефекти

Pregabalin 

Седираност

Замаяност

Атаксия

• Започва се със 75 mg два пъти дневно; през следва-
щите 7-10 дни и се титрира до максимална доза от 
600 mg, разделена в 2-3 приема

GABA-рецептор агонисти 

Baclofen 

Титриране

• Първите три дни: 5мг(1/2т от 10мг) 3 пъти дн.

• През следващите три дни: 3 х 10мг дневно;  

• През следващите три дни: 3 х 15мг дневно;

• През следващите три дни: 3 х 20мг дневно;

По този начин на дозиране се осигурява добра лекар-
ствена поносимост.

Основно средство на избор на адювантен аналге-
тик според характеристиката на невропатична-
та болка

Постоянна пареща болка 

– Трициклични антидепресанти 

– Перорални локални анестетици 

При рефрактерни случаи

– ☐2 адренергични агонисти  

– Антиконвулсанти 

– Невролептици 

Пароксизмална невропатична болка

– Антиконвулсанти 

– Baclofen 

– Clonazepam

При рефрактерни случаи

– Антидепресанти

– ☐2 адренергични агонисти

– Невролептици

– Ketamin

Данните от проучванията показват сходна ефектив-
ност и поносимост на трицикличните антидепресан-
ти и антиконвулсантите. Разумно е да се започне с 
този клас медикаменти, чийто профил на странични 
ефекти вероятно би се понесъл по-добре от индиви-
дуалния пациент. Ако има само частичен отговор към 
трицикличните антидепресанти може да се добавят 
антиконвулсанти и обратното. При трудна за контрол 
невропатична болка , да се обмисли възможността за:

• Регионален нервен блок

• Местен анестетик +/- кортикостероид

• Алкохолна/фенолна невролиза

• Блок на plexus coeliacus, напр. панкреасна болка

• Епидурална аналгезия

• Интратекална аналгезия

• Радиофреквентна аблация

• Кордотомия за болка в гръдната стена, напр. мезо-
телиома

Абдоминална колика

– Коликата се дължи на спазъм на гладката муску-
латура.

– Лекува се  наличната обстипация. 

Обстипацията  се влошава  от опиоиди и антихоли-
нергични лекарства. Коликата може да не се повлияе 
добре от опиоидите, ако тя е вторична на чревна не-
проходимост, спазъм на мехура, билиарен спазъм. 
Може да се повлияе от НСПВС s.c./i.m.

Адюванти за абдоминална колика

• Антихолинергични медикаменти

Спазъм на мехура -Толтеродин (Detrusitol) р.о. 2 mg 
двукратно дневно

Чревна или жлъчна колика-Hyoscine butylbromide 
(Buscopan)

• 20-40 mg s.c. четирикратно дневно

• 20-80 mg/24 часа s.c. инфузия с автоматична сприн-
цовка

• Hyoscine butylbromide се резорбира лошо и има 
ограничен ефект орално.

Хепатална болка

Многобройни чернодробни метастази или засягане 
на чернодробната капсула може да предизвика интен-
зивна болка в горния десен квадрант, която може да 
се усилва при вдишване. Може да има палпируем, на-
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прегнат черен дроб и интеркостална напрегнатост над 
черния дроб.

– Хепаталната болка може да се влияе от НСПВС и 
опиоиди, но кортикостероидите може да се ока-
жат изключително ефективни адюванти и да на-
малят нуждата от опиоиди

• Дексаметазон 8 мг веднъж дневно i.v./i.m./p.o.

• Да се спре, ако няма ефект след 1 седмица

• Ако болката намалее  да се редуцира  постепено до 
най-ниската ефективна доза

     Пациентите могат да са с остра силна чернодробна 
болка поради кървене в чернодробна метастаза . Това 
може да наложи бързо титриране на опиоиди за пости-
гане на аналгезия и незабавно намаляване на опиоиди 
веднага след овладяване на острия епизод.

Ректална болка

Ректалната болка е свързана с неоплазма в малкия таз 
(особено ректален карцином) и може да бъде трудна за 
лечение, защото често е с компоненти от невропатична 
болка или спазъм на гладката мускулатура. Пациенти-
те могат да имат усещането за пълнота в правото черво 
(тенезми)

– Винаги трябва да се изключи обстипация

– Ако не се повлиява от стандартните аналгетици 
може да бъде третирана като невропатична болка

– Калциевите антагонисти може да се окажат полез-
ни адюванти за облекчаване на спазъма на гладка-
та мускулатура

• Nifedipine с модифицирано освобождаване 10-20 
mg двукратно дневно

Странични ефекти

• Главоболие

• Хипотония

Соматизация

Някои пациенти могат да бъдат завладени от дистреса, 
свързан с психологични, социални или духовни фак-
тори, че да представят този дистрес като физическа 
болка. В тези случаи титрирането на аналгетиците без 
да  повлияе на тези фактори може да доведе до увелича-
ване на нежеланите ефекти, без да се повлияе болката.

• Пациента да се насочи към психолог, психиатър или 
екип за палиативни грижи

Когато лечението на болката е трудно да се мисли за 
проблем с абсорбцията на оралните аналгетици – пов-
ръщане, диария

– Да се провери и лекува хиперкалциемията, която 
може да усили болката или доведе до екзацерба-
цията ù

– Да се провери и лекува хипомагнезиемията, коя-
то може да повлияе лечението на невропатичната 
болка

– Да се провери дали мощният опиат е титриран до 
максимума

– Да обмисли  дали няма невропатичен компонент 
на болката

– Дали пациентът не е тревожен или депресиран?

– Има ли компонент на психологичен, социален 
или духовен дистрес в изпитваната болка?

ІІ. Задух

Задухът е твърде чест и стресиращ симптом при он-
кологичните пациенти. Диференициалната диагноза 
е твърде широка и трябва да се стесни чрез детайлна 
анамнеза, преглед и по-нататъшни изследвания. 

Причини 

Свързани с неоплазиите

БТЕ (белодробен тромбемболизъм), плеврален из-
лив,  дихателна обструкция, обструкция на vena cava 
superior, перикарден излив, карциноматозен лим-
фангит, асцит и абдоминална дистензия, обширно 
плеврално задебеляване,  загуба на респираторна мус-
кулатура в следствие кахексия, Обширни белодробни 
туморни  маси,    първично белодробен процес или 
многобройни белодробни метастази,  слабост на ди-
афрагмата поради парализа на n. Phrenicus 

Свързани с провежданото лечение

Радиационен  пневмонит, белодробна лекарствена 
токсичност, реакция на свръхчувствителност, пневмо-
торакс, застойна сърдечна недостатъчност, кардиоми-
опатия, аритмия, i.v. течности/кръвопреливане

Свързани с неоплазиите и лечението им

Пневмония ( бактериална, микотична, вирусна, пнев-
моцистна, микобактериална). 

Остра бъбречна недостатъчност (  хиперхидратация,  
метаболитна ацидоза).

Анемия

Коморбидност ( застойна сърдечна недостатъчност, 
ИБС,  аритмия, декомпенсиран сърдечен порок, астма, 
фиброзираща белодробна болест, остра екзацербация 
на ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест), 
тревожност

Клинична характеристика

Симптоми

Бързина на поява ( минути/часове,часове/дни, дни/
седмици, седмици/месеци). Кашлица ( суха, продук-
тивна). Кръвохрак. Гръдна болка. Фебрилитет
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Признаци – Стридор, хриптене, девиация на трахеята, тъп звук при  перкусия, намалено постъпване на въздух, 
крепитации, плеврално триене, звуков резонанс, намалено едностранно разгъване, галопен ритъм, налягане в 
югуларните вени, периферни отоци. 

Клинично поведение

Незабавни действия

Поставя се в седнало положение
Отворя се прозореца 
Осигурява се  движение на въздуха пред лицето на болния
Разговор с пациента

Внезапно ли се появяват оплакванията?

Стридор-обструкция на горните на дихателните пътища
Да се включи аспирация на стомашно съдържимо
Да се  направи кортикостероиди
Да се установи дали пациента е сърдечно болен. Приемал ли 
е диуретици? Да се даде  нова доза. 
Има ли внезапни силни болки?
Да се обезболи и провери за фрактура
Силно изплашен ли е? 
Да се даде  седатива!

Секрети в трахеята ли са причина? дихателни упражнения, ако състоянието позволява вибра-
ционен масаж инхалации, ако секретите са сухи

Има ли инфекция? тел. температура  антипирети гнойни ли са секретите

Упорита суха кашлица ли е причината?
да се изключи наличие на сърдечна недостатъчност да се 
овлажни въздуха в стаята използва са  10% Lidocain spray-ин-
халер

Персистира ли диспнеята?
да се помогне на пациента да се реадаптира към новото със-
тояние упражнения за релаксация и самоконтрол
ниски дози орален морфин-5мг/4ч

Принципи на лечение

А. Лечение на причината за диспнея, ако това е въз-
можно.

• При плеврален излив да се извърши дрениране на 
плевралната кухина

• При анемия да се извърши кръвопреливане

• При белодробен емболизъм да се действа съобраз-
но правилата за добра медицинска практика

• При пневмония да се приложи адекватно антибио-
тично лечение

В. Общи симптоматични мерки

• Кислородолечение

Степента на задух, изпитван от пациента, може да ко-
релира или не с нивото на кислородната сатурация. 
Препоръчва се съобразяване с оценката на пациента 
за тежестта на диспнея повече, отколкото с данните от 
пулсоксиметрията.

• Прилагане на опиоиди- намаляват субективното 
усещане за задух

– Намаляват напрежението и тревогата

– Намаляват субективното усещане на задух

– Намаляват болката, свързана с дишане

Ако пациентът не е приемал опиоиди

Morphin 5-10mg/p.o. (2,5-5mg/s.c)./4h с междинни дози 
от 3-5mg/p.o. или1,5-3mg/s.c при засилване на диспне-
ята.

Ако пациентът вече е на опиоидно лечение може да 
приеме допълнителна доза бързодействащ Morphinе 
при засилване на диспнеята(10-15% от общата дневна 
доза).

• Бронходилататори – при изразени признаци 
обструкция

• Дихателни упражнения за контрол на дишането

• Полезни за овладяване на усещането за страх и без-
помощност

• Интубация и апаратна вентилация не са подходя-
щи при пациенти в терминален стадий.
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С. Синдром на обструкция на vena cava superior

Появата на диспнея е един от водещите симптоми.

Провеждане на палиативна лъчетерапия

Високи дози Dexamethazone- 24mg/i.v.

Продължаване на лечението с кортикостероиди

III. ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ

Гаденето и повръщането са чести симптоми при онко-
логичните пациенти (до 50%), особено при тези, про-
веждащи химиотерапия (70-80%).  Гаденето и повръ-
щането допринасят съществено за морбидността на 
онкологичните заболявания и лечението им. Важно е 
да се определи подлежащата причина за повръщането, 
защото тя определя лечението. В много случаи при-
чините за повръщането са многофакторни. Затова, за 
да се овладее този стресиращ симптом, е важно да се 
разбират местата на действие на антиеметиците и да 
се подхожда логично към употребата им.

Най-честите причини за гадене при рак са: гастропа-
реза, запек, лечение с опиоиди, чревна обструкция, 
медикаменти, метаболитни нарушения (чернодробна 
или бъбречна недостатъчност, електролитен дисба-
ланс, хиперкалциемия), дехидратация , ангажиране на 
ЦНС (мозъчни мета, повишено вътречерепно наляга-
не)

Причини за повръщането: Психологични стимули,    
двигателни и позиционни,  лекарства, карциномато-
за  уремия, кетоацидоза ,  стомашно дразнене, вагално 
дразнене,  илеус .

Всички те въздействат върху кортекса, вестибуларния 
апарат, хеморецепторната тригер зона, коремните ор-
гани, а те  от своя страна  - върху центъра на повръ-
щане.

Различните причини  въздействат по различен начин 
на центъра на повръщане. Гаденето и повръщането се 
повлияват от различни медикаменти в зависимост от 
зоната през която преминават импулсите и вида на ре-
цепторите с които взаимодействат. 

Алгоритъм на поведение

А. Да се изключи ( или потвърди) наличие на илеус .

Симптомите са: гадене и повръщане, коремни болки, 
подуване на корема, силна или липсваща перисталти-
ка, тимпаничен звук при перкусия на корема, липса на 
дефекация и евакуиране на газове

В. Да се определи интензитета като се използва вер-
бална или визуална аналогова скала.

С. Да се прецени дали причина са медикаменти, из-
ползвани за лечение на други симптоми. Най-често 
тава са опиоиди и НСПВС

• Опиоиди – ако независимо от приложеното меди-
каментозно лечение симптомите персистират се 
преминава към алтернативен начин на обезболява-
не. Винаги се предпочитат неинвазивните методи 
– трансдермален, ректален. Парентерално прило-
жение се налага при ограничен брой пациенти.

• НСПВС- преминава се към лечение с Acetaminophen 
или селективни Сох-2 инхибитори.

Д. Медикаментозно лечение

Основно средства на избор за медикаментозно лече-
ние.

• Metoclopramide – 10 mg/6h p.o/s.c.

• При наличие на уремия, хиперкалцемия или други 
химически причини.

• Haloperidol –1.5 –3mg/p.o./s.c./вечер

При наличие на вагусова стимулация – фарингеално 
дразнене, хепатомегалия, преразтягане на уретерите

• Cyclizine (Valoid) –25 –50mg/p.o./s.c./8h

При наличие на повишено вътречерепно налягане

• Палиативна лъчетерапия

• Dexamethazone 8-16mg

• Cyclizine 25-50mg

При повръщане в резултат на стомашна атония

• Metoclopramide +/- Cisapride 10mg/8h

• При наличие на констипация – лаксатива, клизми

• При състояние на тревожност, страх и депресия – 
в краен случай антидепресанти или анксиолитици

Клинично поведение при гадене и повръщане

• Изборът на антиеметик зависи от причината

• Един медикамент е достатъчен в 2/3 от случаите

• Всеки добавен антиеметик трябва да има различен 
механизъм на действие
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Повръщане 
на големи 
количества

Има ли 
пациентът 
повръщане 
без или с 
незначително 
гадене?

Ако болният се дехидратира много бързо да се предположи стомашна обструкция-
 необходимост от НГС и  венозна хидратация

Ако причината е тумор- високи дози Dexamethazon
Ако дехидратацията не настъпва бързо: вероятно се касае за стомашна стаза, дължа-
ща се на медикаменти или частична обструкция от тумор, хепатомегалия, асцит, или 
нарушен мотилитетна дуоденума (Ca pancreatis| -
Започва се с  Metoclopramid
При стомашна стаза – Cisaprid
Регургитация (непроменена храна и течности се повръщат непосредствено след 
хранене)
Дисфагия
Синдром на на притиснатия стомах – поведение като при стомашна стаза
Повишено вътречерепно налягане
Може да предизвика повръщане без гадене
Високи дози dexamethazone
Да се обсъди лъчетерапия
Cyclizine –25 –50 mg p.r./8h

Медикаментоз-на 
или химична е 
причината ?

Опиоиди, трициклични антидепресанти, НСПВС
Karbamazepine, metronidazol, Baclofen
Metoclopramid +/- Cisaprid +/- Haloperidol
Уремия, хиперкалцемия
Haloperidol

Стимулация на n. 
vagus ли е причи-
ната?

В резултат на фарингеално дразнене (храчки, кандидозна инфекция)
Преразтягане на чернодробната капсула, уретерите, илеус
Cyclizine
При липса на подобрение да се търси втора причина (химично дразнене, стом. Стаза)

Илеус ли е при-
чината?

Има ли класически белези?
-гадене и повръщане
-подуване на корема (Д.Д. асцит)
-болезнени колики (Д.Д. лаксативни средства)
-липса на газове и дефекация (Д.Д. запек)
 Да се спрат лаксативните средства
Венозна хидратация до изясняване на причина
Оперативна намеса

Усилват ли се при 
движение?

Механично преразтягане на стомаха и червата
Лечение както при гастростаза
Други причини – възпаление на средното ухо, Мениеров синдром и др.
Cyclizine

Има ли данни за 
гастрит?

Спират се НСПВС или се заместват с други подходящи медикаменти
Ranitidine
Metoclopramide 

Продължават ли 
гаденето и пов-
ръщането?

Да се обсъди необходимостта от поставяне на сонда
Гастростома

Е. Разясняване на пациента и семейството му целите и ограниченията на лечението

Гадене и повръщане, свързани с химиотерапията

За пациентите, провеждащи химиотерапия, ефективната антиеметична терапия е изключително важна. Гаденето 
и повръщането могат да причинят значително неразположение, да забавят последващите цикли химиотерапия и 
да доведат дори до прекъсване на лечението.
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Риск от повръщане

– Висок (>80%)

– Cisplatin (> 50 mg/m2)
– Dacarbazine
– Cyclophosphamide (> 1.5 g/m2)

– Умерен (30-80%)

– Cisplatin (< 50 mg/m2)
– Carboplatin
– Lomustine
– Doxorubicin
– Liposomal doxorubicin
– Cyclophosphamide (< 1.5 g/m2)
– Нисък (10-30%)

– Mitomycin C
– Mitoxantrone
– Capecitabine
– Cetuximab
– Cyclophosphamide (перорално)
– Docetaxel
– Etoposide
– Procarbazine

– Минимален (<10%)

– Bleomycin
– Bevacizumab
– Chlorambucil
– Fludarabine
– Methotrexate (< 50 mg/m2)
– Rituximab

Фази на гаденето и повръщането

Остра < 24 ч след прилагане. Честотата и тежестта 
зависят от: медикамента (еметогенен потенциал, доза, 
път на въвеждане, характеристиките на пациента)

Забавена > 24 ч след прилагането. Свързва се особено 
с медикаменти с висок еметогенен потенциал

Може да настъпи дори тогава, когато антиеметиците 
са ефективни в острата фаза.

Очаквателна -Поява на симптомите в часовете преди 
прилагане на следващата химиотерапия. Представля-
ва условна реакция на  предходните ефекти от хими-
отератията и дразнители, свързани с околната среда. 
Най-ефикасният начин за предотвратяване появата на 
очаквателни гадене и повръщане е оптималната про-
филактика на остро и забавено гадене и повръщане 
при първия цикъл на химиотерапия. Наблюдава се 
при 20-65% от пациентите. 

Рискови фактори: умерени/тежки гадене и повръща-
не след химиотерапия, високи нива на тревожност, 
анамнеза за прилошаване при пътуване, многоброй-
ни предходни химиотерапевтични цикли, по-млада 
възраст.

Лечение
Умерен и висок еметичен риск

5-HT3 антагонист p.o./i.v. преди химиотерапията и за 24 
ч перорално,  granisetron 1-2 mg 1 х дневно, ondasetron 
4-8 mg 2 х дневно, Dexamethasone 8-16 mg/24 ч, Допа-
минов антагонист ( domperidone 10-20 mg po 4 х днев-
но за 3 дни и после при нужда, metoclopramide 10-20 
mg po за 3 дни и после при нужда).

Нисък еметичен риск 

Dexamethasone 8-16 mg/ 24 ч, Допаминов антагонист 
( domperidone 10-20 mg po 4 х дневно при нужда 
metoclopramide 10-20 mg po 4 х дневно при нужда ).

Минимален еметичен риск

Без рутинна профилактика - Допаминов антагонист 
(-domperidone 10-20 mg po 4 x дневно при нужда, 
metoclopramide 10-20 mg po 4 x дневно при нужда). 

Очаквани гадене и повръщане

Lorazepam p.o 1-2 mg на сутринта преди химиотерапи-
ята.  Поведенческа и когнитивна терапия. 

Не всички пациенти ще получат адекватен контрол на 
гаденето и повръщането при посочените по-горе ре-
жими. Затова при тях трябва да се индивидуализира 
предписването  на антиеметиците.

Допълнително dexamethasone до 1 седмица след хими-
отерапията е най-използваният препарат за забавена 
емеза.

Гадене и повръщане, свързани с лъчетерапия

Степента на гадене и повръщане зависи от:   дозата 
на апликация и обща доза, мястото (горната част на 
корема, целия корем, мозък, ирадииране на цялото 
тяло,  размера на полето).

Остра емеза настъпва обикновено 30 мин до 4 ч след 
лъчетерапията. Дължи се на освобождаването на 5-НТ 
при клетъчната смърт в ГИ лигавица.

Лечение

– 5-HT3 антагонисти се прилагат орално 30 мин 
преди всяка апликация на абдоминална лъчете-
рапия 

– - Granisetron 1-2 mg орално еднократно дневно

– -Ondansetron 4-8 mg орално еднократно дневно

– -Ако гаденето и повръщането персистират, да вле-
зе в съображение  добавянето на dexamethasone 
8-16 mg/24 ч

– Ако гаденето и повръщането се появяват по вре-
ме на лъчелечение на мозъка да се търсят  при-
знаци на повишено вътречерепно налягане и  съ-
ответно третиране
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– Пациенти, които провеждат лъчетерапия на дру-
ги части на тялото също може да получат гаде-
не и повръщане, които се третират с 10-20 mg 
metoclopramide р.о. 4 пъти дневно

IV. ДИАРИЯ

Диария  се нарича честото изхождане на неоформени, 
течни изпражнения (> 250 g/ дневно). Необходимо е 
внимателно да се проследи обичайната честота на из-
хождане на пациента, тъй като терминът „диария” има 
различен смисъл за различните хора. 

Причините за диария при онкологичните пациенти са 
множествени.

Диарията може да се дължи на всеки процес, водещ до: 
малабсорбция на храна или течности, възпаление на 
ГИ лигавица, ускорена перисталтика

Макар и парадоксално тя може да се дължи на наруше-
на чревна перисталтика поради: частична обструкция, 
фекална тапа. Диарията може да е изява на тумори на 
ректума или правото черво.

Диария, причинена от химиотерапия се класифицира 
като: зачестяване с поне 2-3 изхождания дневно, при-
чиняваща събуждане нощем, повишение (спрямо със-
тоянието преди лечението) на воднисто, рядко чревно 
съдържимо, излизащо от стомата.

Причини

Медикаменти: лаксативи, всяка цитотоксична хи-
миотерапия с 5-FU/capecitabine или irinotecan, Тиро-
зинкиназни инхибитори като Erlotinib (Tarceva) или 
Gefi tinib (Iressa),  антибиотици (макролидите напр. 
erythromycin) имат промотилитетно действие щиро-
коспектърните антибиотици могат да предразположат 
към инфекция с Clostridium diffi  cilae) , НПВС, желез-
ни препарати, сорбитол като подсладител в напитки и 
елексири без захар, внезапно спиране на опиоиди или 
преминаване от морфин на фентанил, антиацидни 
препарати

Абдоминална/тазова лъчетерапия : началото е обик-
новено след първата или втора седмица (10-20 Gy) и 
възстановяването обикновено настъпва до 4 седмици 
след приключване на  лъчетерапията. Увредата на ли-
гавицата може да доведе до: освобождаване на проста-
гландини, масивно бактериалено размножаване, про-
мени в ГИ моторика, малабсорбция на жлъчни соли, 
лактозна непоносимост.

Злокачествен процес : частична чревна обструкция, 
кръвозагуба поради ГИ тумор, лигавична секре-
ция при тумори на колона и ректума, ентереколитна 
фистула, панкреатичен ензимен дефицит,       
карцином на панкреаса,  обструкция на билиарния 
тракт, паранеопластична висцерална автономна нев-
ропатия. 

Хормонална секреция от тумора: карциноидните 
тумори могат да на щитовидната жлеза, синдром на 

Zollinger-Ellison, ВИП-ом.

Инфекция :  бактериален или вирусен гастроентерит, 
Clostridium diffi  cile (псевдомембранозен колит) ,  
обикновено се свързва с употребата на широкоспек-
търен антибиотик,   но може да се получи при 
понижен имунитет и обща слабост, бактериално 
чревно нарастване без изолиране на патоген, тифлит, 
обстипация с фекална тапа и повишена продукция.

Оперативна намеса, водеща до малабсорбция : 
гастректомия, тотална или субтотална колектомия, 
панкреатодуоденектомия, резекция на илеума, възпа-
лително чревно заболяване.

Клинична характеристика

Анамнеза : честота на изхожданията, продължител-
ност на диарията, описания на изпражненията ,  сте-
аторея, панкреатична недостатъчност,  обструкция 
на жлъчния тракт,  инфекциозна етиология, те-
жък мукозит,  лъчетерапия, химиотерапия, мелена,  
ГИ кървене, скорошна обстипация, фекална тапа, 
треска/ изпотяване, инконтиненция на изпражнения-
та, лекарствена анамнеза.

Преглед : дехидратация, сухи серозни мембрани, на-
мален тургур на кожата, постурална хипотензия, оли-
гоурия, пирексия,инфекциозна причина, жълтеница, 
обструкция на жлъчните пътища, хепатомегалия, ту-
морни маси в корема. От  ректалното туширане в из-
пръжненията може да се установи прясна кръв , меле-
на, стеатоурея, фекална тапа, тумор.

Изследвания

Обикновено се налага да се проведат изследвания само 
когато диарията е тежка или персистира за повече от 
няколко дни.

Кръв: ПКК, инфекция, ГИ кървене, неутропения при 
скорошна химиотерапия, урея и електролити, дехи-
дратация, хипокалиемия. Тестове за чернодробна 
функция, ако има стеаторея

Изпражнения: микроскопия, култура и чувствител-
ност, токсин на Clostridium diffi  cile  

Урина : 24 ч 5-НТІАА,  карциноиден тумор

Образна диагностика: абдоминална рентгенография 
(високо разположена фекална тапа, частична чревна 
обструкция) .

Лечение

– Повечето пациенти с диария могат да се лекуват 
амбулаторно 

– -адекватен прием на течности през устата (3 l/
дневно) за поддържане на хидратацията

– -без хипотензия

– -без електролитен дисбаланс



576

– Рехидратиране

– -Приемът през устата е по-ефективен от веноз-
ния, ако пациентът може да го толерира. Целта е 
прием на 3 l течности дневно

– -Напитките с глюкоза/електролити повишават 
резорбцията на вода

–  -ако пациентът е с хипотония или тахикардия, 
назначават се  венозно течности

– -ако пациентът е с олигурия, назначават се  ве-
нозно течности и се поставя уринарен катетър 
за да се контролира количеството отделена урина 
(целта е > 0,5 ml/kg/h) 

– Коригиране на хипокалиемията

– -20-40 mmol KCl на всеки литър венозно влята 
течност

– Даване на антиеметик, ако се установи наличие 
на повръщане 

– Обсъждане спирането или намаляване дозата на 
медикаментите, които могат да са причинители:

– Лаксативи, НСПВС, антибиотици, химиотера-
пия. 

– Да се обсъди пътя на въвеждане на необходимите 
медикаменти, тъй като резорбцията при орален 
прием може да е лоша, опиоидите с променено 
освобождаване могат да се сменят със стандар-
тен препарат или с еквивалентна доза субкутан-
на инфузия. Изключва се  наличието на фекална 
тапа или частична чревна обструкция преди да 
се назначи медикамент, забавящ чревната мото-
рика. 

Инфекциозна диария

– Clostridium diffi  cile :  Metronidazole 400 mg р.о. 3 
пъти дневно за 14 дни , Vancomycin 125 mg р.о. 4 х 
дневно за 7-10 дни 

– Salmonella/Shigella/Campylobacter: Ciprofl oxacin 
500 mg р.о. 2 х дневно за 7 дни 

– Бактериално разрастване (емпирично лечение): 
Metronidazole 400 mg р.о. 3 х дневно за 7 дни

– Ако пациентът отговаря на критериите за неу-
тропеничен сепсис се дава подходящ антибиотик  
и може да се добави Metronidazole 

– Упоребата на противодиарични медикаменти 
трябва да се избягва, защото може да удължи 
симптоматиката.

Фекална тапа – омекотяващи клизми, мануално по-
чистване

Химиотерапия 

Irinotecan:  Ранно начало (<24 часа).  Скъсява се време-

то на пасажа през червата поради холинергични ефек-
ти. Препоръчва се atropine 250 μg субкутанно и преме-
дикация с atropine за следващи цикли с irinotecan. 

Късно начало (>24 часа). Причината е  нарушение на 
лигавицата, като се препоръчва  Loperamide орално  
-4 mg начална доза, после по 2 mg на всеки 2 часа до 
12 часа след последното диарично изхождане (напр. Да 
не се надвишава обичайната максимална дневна доза 
от 16 mg/ 24 ч), профилактично ciprofl oxacin 500 mg 2 
пъти дневно р.о., ако диарията продължи повече от 24 
ч, ако диарията продължи над 48 ч пациента се приема 
в отделението

- назначават се  течности венозно 

- извършват се  изследвания за евентуална инфекция

Други цитотоксични медикаменти и инхибитори на 
тирозин киназата :   

- осигуряване на  адекватно хидратиране на пациен-
та особено в случаите, когато в режима има включени 
медикаменти с платина, които могат да причинят бъб-
речна недостатъчност при дехидратиране

- изключване на  инфекциозна причина

- симптоматично облекчаване на  диарията

Да се обсъди намаляването на дозата на химиотера-
певтика за бъдещи цикли според клиничната прецен-
ка и  протоколите.

Лъчетерапия

Адаптирането на съдържанието на фибри в диетата 
може да облекчи симптомите. Диетата не трябва да се 
променя преди появата на симптомите. Това включва 
намаляване на  неразтворимите фибри, напр. ядки, 
варива и сурови зеленчуци или увеличаване на  раз-
творимите фибри , което може да намали диарията 
както и  симптоматично облекчаване на диарията. 
Cholestyramine се препоръчва  в случаите, дължащи се 
на нарушена резорбция на жлъчни соли ( 4 g орално 4 
пъти дневно до максимум 36 g дневно). Стероиди при-
лагани ректално за ректална болка и кървене.

Дефицит на панкреатични ензими 

Заместване с панкреатични ензими - Creon 10 000–25 
000 EC 1-2 капсули с всяко хранене, както и инхибито-
ри на протонната помпа

Обструкция на жлъчните пътища - деривация, стен-
тиране

Кървене при ГИ тумори. При кървяща тумори  се 
обсъждат възможностите за оперативно лечение, ен-
доскопско лечение и лъчетерапия. Прилага се Транек-
саминова киселина (15-25 mg/kg 2-3 пъти дневно при 
локална фибринолиза) прокоагуланти. Прави се пре-
ценка за ползата спрямо повишения риск от тромбо-
зиране. Друг препарат като Etamsylate - 500 mg орално 
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4 пъти дневно влиза в съображение, който може да 
повиши адхезията на тромбоцитите без ефект на нор-
малната коагулация.

Секреция при ректален тумор. В тези случаи се пре-
поръчва лъчетерапия или хирургична интервенция за 
намаляване на размера на тумора. Ректални стероиди 
за намаляване на локалното възпаление. Prednisolone 
супозитории 5 mg два пъти дневно или Predfoam кли-
зми на всеки 2-3 дни. Octreotide. 

Симптоматично облекчаване на диарията

Loperamide е мощен агонист на Mu опиоидните ре-
цептори, но почти напълно се метабилизира от чер-
ния дроб и активно се изключва от ЦНС. Затова той 
действа локално в ГИ тракт и не предизвиква значими 
централни ефекти.    Намалява мотилитета и допълни-
телно има известно антисекреторно действие.  Може 
да има допълващ ефект, ако пациентът вече е на силни 
опиоиди.

Доза –максималната  доза е 16 mg/24 ч. При остра диа-
рия - 4 mg р.о. стартова доза и 2 mg след всяко диарич-
но изхождане. При  хронична диария - 2-4 mg р.о. 
два пъти дневно, титрира се  до 8 mg два пъти дневно 
ако е необходимо.  Може да предизвика коремни коли-
ки и подуване.

Опиоиди   

ДНС - р.о. 60 mg -120 mg  два пъти дневно. Ако паци-
ентът вече приема силен опиоид не е рационално да му 
се даде сodeine и опиоидната доза може да се увеличи 
с 25-50%  

Morphine - ако диарията е сериозна и оралната резорб-
ция на медикаментите е под въпрос, то morphine може 
да се даде в подкожна инфузия със стартова доза 10 
mg/24 ч  

Octreotide.  Аналог е на соматостатина. Намалява ГИ 
хормонална секреция и  притежава антисекреторно и 
антимотилитетно действие върху червата. Ефективен 
е при:  симптоматично облекчаване на неоперабилна 
чревна обструкция,  хронична диария, упорита 
диария, свързана с химиотерапия, диария, причинена 
от хормон-секретиращи тумори, масивна диария след 
илеостома или колостома, серозна свръхсекреция при 
тумори на колона и ректума,  фистула между тън-
ки и дебели черва. Octreotide може да се дава инжек-
ционно субкутанно три пъти дневно или чрез субку-
танна продължителна инфузия. Дозов диапазон 150-
1500 μg /24 ч

Hyoscine butylbromide. Антихолинергичен медика-
мент, който не         преминава кръвно-мозъчната   ба-
риера и не притежава централни ефекти. Лошата орал-
на резорбция означава, че трябва да се прилага чрез 
подкожна инфузия. Намалява чревната подвижност и 
секреция. Може да облекчи симптомите при: неопера-
билна чревна обструкция , хронична масивна диария. 
Сухотата в устата може да ограничи титрирането на 

дозата. Дозов диапазон 20-60 mg/24 ч

Хирургична интервенция. - При упорита хронична 
диария или фекална инконтиненция, формирането на 
колостома може да облекчи симптомите и да подобри 
качеството на живот при някои пациенти. 

VI. Обстипация

Обстипация е по-рядкото и по-трудно от нормалното 
за всеки индивидуален пациент преминаване на твър-
ди фекални материи през ГИ тракт. Обстипацията е 
чест проблем при пациентите с неоплазми. Обстипа-
цията е не само неприятна за пациентите, но може и 
да доведе до значителни усложнения, ако не се вземат 
навременни мерки.

• Фекално запушване

• Обилна диария

• Фекална инконтиненция

• Чревна обструкция

• Ретенция или повишена честота на уриниране

• Объркване или безпокойство, особено при въз-
растни.

Причини

• Лекарства

Опиоиди. Включително loperamide. Такива с антимус-
кариново действие, като, Cyclizine, Трициклични ан-
тидепресанти, Hyoscine или 5-НТ3 антагонисти - on-
dansetrone и granisetrone. Vinca алкалоиди.

Автономна невропатия, слабост, липса на физическа 
активност и обездвижване, дехидратация, малко ко-
личество фибри в диетата, неподходящи  грижи за то-
алета, депресия и объркване.

• Неоплазма

Карцином на дебелото черво, външна компресия, 
авансирал тумор в малкия таз, перитонеална карци-
номатоза.

 − Хиперкалциемия

 − Компресия на гръбначния мозък , включително 
компресия на cauda equina

 − Паранеопластична висцерална невропатия

 − Аноректална патология- хемороиди, анална фи-
сура

Клинични белези

Симптоми

Рядко изхождане, твърди изпражнения, дистензия, 
коремна болка, колики, гадене и повръщане, метеори-
зъм, ретенция на урината, диария +/- фекална инкон-
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тиненция при наличие на фекална тапа.

Физикална находка

• Абдоминална дистензия, напрегнатост в долния 
етаж на корема, аускултаторно перисталтиката 
може да бъде тиха или рядка, опипващо се дебело 
черво, фекални маси (налобени,  подвижни).

• Ректално туширане (или дигитално туширане на 
колостомата)

 − Фекална тапа

 − Туморни маси

 − Празен rectum

 Чревна обструкция

 Високо фекална тапа

 − Загуба на перинеална чувствителност и загуба 
на тонуса на аналния сфинктер

 Компресия на гръбначния мозък/cauda equina

 − Анална фисура

 − хемороиди

• Нефункционираща илеостома

 − Подозира се тънкочревен илеус

• Търсят се белези за  чревно запушване 

• Търсят се белези за  компресия на гръбначния мо-
зък/ cauda equine 

Изследвания

Изследванията са нужни само в случаи на персисти-
раща обстипация или причината за запека не е ясна.

Образни

 − Рентгенография на коремни органи ( наличие 
на фекални маси, чревна обструкция)

Лечение

Превантивно

• Очаквателно, следене на чревната функция

• Препоръчвайте адекватен прием на течности и ди-
етични фибри

• Предписват се лаксативи на всички пациенти на 
мощни опиоиди, освен ако не са с диария

 − Senna 10-15 мг. вечер

Лечение на установена обстипация

• Коригира се дехидратацията и се увеличава  прие-
ма на течности

• Коригира се  хиперкалциемиата при налична такава 

• Увеличава се  приема на диетични фибри, ако паци-
ентът е в състояние да ги понесе

• Обмисля се прекъсване или промяна на лекарства-
та, които биха могли да забавят чревния пасаж

• Лаксативи

 − При редовно изхождане на твърди изпражне-
ния  се предписва  омекотяващ лаксатив.

 − При рядко изхождане на меки изпражнения се 
дава стимулиращ лаксатив.

 − При рядко изхождане на твърди изпражнения 
се предписва  стимулиращ плюс омекотяващ 
лаксатив или комбиниран лаксатив.

 −  Дозата се коригира до ефект.

 − Ако се понася лошо, дозировката се намалява 
или  лаксатива се сменя

 − Ако пероралните са неефективнти се добавя 
ректален лаксатив.

 − Ректалните лаксативи не трябва да бъдат из-
ползвани без адекватен орален лаксатив за под-
държане на чревната перисталтика, която е сти-
мулирана от  ректалният лаксатив.

• Ако обстипацията от morphine персистира въпре-
ки адекватните дози лаксативи, се обмисля  замя-
ната на morphine c fentanyl (има данни, че fentanyl 
предизвиква по-рядко запек).

Лечение на фекална тапа

• За меки изпражнения се предписва супозитории 
bisacodyl 10 мг. веднъж дневно

• За твърди изпражнения

 − Ниско в ректума – клизма с натриев цитрат или 
фосфат

 − Високо в ректума – клизма с течен парафин 
преди лягане

• При трудности при ниски изпражнения , премах-
ването на изпражненията мануално

• Може да се наложи седиране на пациента 

• Назначават се  p.o. лаксативи за профилактика на 
рецидив

Лаксативи

Стимулиращи лаксативи

• Стимулират перисталтиката и намаляват време-
то за пасаж. По този начин и омекотяват, защото 
намаляват реабсорбцията на водата. Облекчават 
хиперсегментацията на червата, предизвикана от 
опиоиди. Може да доведат до абдоминална колика
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 − Примери-Senna 10 mg вечер, Bisacodyl 5-10 mg 
вечер

Омекотяващи лаксативи

• Осмотични лаксативи

• Да се увеличи водното съдържание на изпражне-
нията

• Лактулоза

 − 15 ml двукратно дневно, след което се коригира 
дозата според нуждите на пациента

 − Може да предизвика метеоризъм, подуване и 
колики

• Смес магнезиев хидроксид

 − 25-50 ml при нужда

 − Може да увеличи нивата на Mg2+ при продъл-
жителна употреба

• Изоосмотични лаксативи

 − Приемат се в голям обем и задържат водата при 
пасажа, затова са полезни при дехидратация

 − Ефективни при фекални тапи

• Овлажняващи повърхността средства

 − Мекото смазващо действие ги прави подходя-
щи за употреба при функционална чревна не-
проходимост

 − Да се назначават със стимулант при установена 
чревна обструкция

• Средства, увеличаващи обема

 − Полезни са  при пациенти в напреднала възраст, 
където недостатъчния прием на диетични фи-
бри е основната причина за обстипация

 − Може да обострят предизвиканата от опиоиди 
обстипация

• Ректални лаксативи

• Обикновено се прилагат веднъж дневно

• Съединение с натриев цитрат 

 − Осмотична омекотяваща клизма при ниски 
ректални изпражнения

• Клизма с натриев фосфат

 − Осмотично омекотяване

• Супозитории с глицерол

 − Мек стимулант

• Супозитории bisacodyl

 − Стимулант

VII. Абдоминална дистензия
Абдоминалната дистензия е чест симптом при онколо-
гично болните пациенти, особено при тези с напред-
нало заболяване.

Причини

• Генерализирана абдоминална дистензия

Асцит, обстипация, чревна непроходимост (подостра, 
тънкочревна, дебелочревна)

• Локализирана абдоминална дистензия

Първична туморна маса, туморна инфилтрация (хе-
патомегалия, eдинични  или множествени метастази), 
лимфаденопатия

Клинична проява

Симптоми

• Увеличаващи се пълнота/тегло

 − oбикновено въпреки анорексията

• Повишаващ се коремен дискомфорт или болка

 − Намалено пространство за разтягане на стомаха

• Езофагеален рефлукс

 − Повишено вътрекоремно налягане

• Затруднено дишане

 −  Притискане „шиниране” на диафрагмата

 − Реактивен плеврален излив

• Промяна на обичайната чревна функция

 − Обстипация

 − Свръхпродуктивна диария

Физикална находка

• Абдоминална дистензия

 − Изместващо се перкуторно притъпяване, ко-
ремно плискане- асцит

 − Опипващи се маси-органомегалия,тумор

 Жълтеница-чернодробно заболяване, малиг 
 нено засягане, цироза

• Оперативни белези

От лапаротомия, от операция на гърдата

 − Колостома, илеостома, илеален кондюит- прави 
се оценка на функцията им.

 − Тимпанизъм - чревна обструкция, перфорация 
на коремен орган, проверявя се за палпаторна 
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напрегнатост, което е белег на перитонизъм

 − Абдоминална напрегнатост - малигнена инфил-
трация или метастази

 Ако е съпътствана от повишена температура  
 може да е абсцес или колекция, обикновенно   
 в следоперативния период

 Супрапубична притъпеност - дистензия на  
 мехура (уринна задръжка)

 − Ректално тушè

 Твърди фекални маси или фекалиите в пъл 
 ния ректум на пациентите с обстипации

Изследвания

Кръвни

 − ПКК при инфекция

 Урея и електролити при повръщане. Загуба на 
 течности -  търси се асцит или чревна   
 обструк ция

 − Чернодробни функционални проби при чер-
нодробни метастази, туморни маси в областта 
на porta hepatis, които предизвикват обструк-
ция

• Коагулационни проби

 − Инфилтрацията на черния дроб може да нару-
ши синтетичната му функция и производството 
на коагулационни фактори

 − Всяка аномалия при необходимост трябва да 
бъде коригирана, напр. кървене. Важно е преди 
да се вземе решение за инвазивни процедури.

• Хемокултури

 − При наличие на хипертермия

• Туморни маркери

 − За мониториране на рецидивираща неоплазма 
(СЕА, СА 125)  

Урина

 − Изследва се струята. Инфекцията  на пикочните 
пътища предразполага към ретенция

Образна диагностика

 − Абдоминална рентгенография. Търсят се раз-
ширени чревни бримки при непроходимост 
± нива, както и фекални маси в caecum, colon 
transversum. 

 − Рентгенография на гръден кош в изправено 
състояние – наличие на свободен въздух под 
диафрагмата при перфорация на кух орган

 − Абдоминална ехография - свободна течност, аб-

сцеси и колекции в коремната кухина, туморни 
маси

КАТ, може да определи по-точно нивото на обструк-
ция при тънкочревен илеус. 

Биопсия

 − Проби от асцитната течност – диагностични. 
При наличие на повишена температура – проби 
за микроскопия, посявка и чувствителност

 − Биопсия на солидни маси – диагностична под 
ехографски или компютърно томографски кон-
трол

Лечение

• При подозрение за чревна непроходимост или пер-
форация нищо не се препоръчва за хранене през 
устата 

 − Симптоматично лечение на болката 

 − Отчита се настоящия режим на обезболяване 
при пациента

 − Може да се наложи морфин р.о./s.c.

 − Болката от колики може да се облекчи от hyos-
cine butylbromide

 20-40 mg s.c.четири пъти дневно

 20-60 mg при s.c. перфузия

 − Лечение на гаденето и повръщането 

 − Антиеметици

 Cyclizine i.m./i.v. 150 mg/24 ч.

 − Dexamethasone

 Може да намали отока около тумора и да об 
 лекчи подострата чревна непроходимост

 Действа като антиеметик

 8-12 mg s.c. веднъж дневно

 − Назогастрична сонда при чревна непроходи-
мост

• Оценка на водния баланс

 − Коригира се при необходимост течности и елек-
тролити

 − Поставя се уретрален катетер

 Ретенция на урината

 Слаба диуреза

• Антибиотици при пациенти с повишена темпера-
тура или подозирана перфорация

 − Cefuroxime i.v 1.5 g три пъти дневно + metroni-
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dazole i.v. 500 mg трикратно дневно

 − При неутропенични пациенти

 Piperacillin – tazobactam i.v. 4.5 g четири пъти  
 дневно + gentamicin i.v. 5-7 mg/kg веднъж   
 дневно

• Лаксативи при пациенти с обстипация 

• Дренаж на асцита 

 − Обмисля се хирургична или ендоскопска интер-
венция при пациенти с обструкция (стентиране 
или лазерна процедура)

 − Обмисля се  хирургична интервенция при абдо-
минални маси (обемна редукция или ексцизия)

• При показания - лъчетерапия

 − Венозната или интраперитонеалната химиоте-
рапия може също така да бъде опция при ова-
риален карцином

 Може да удължи интервала между процеду- 
 рите за дренаж на асцит

VIII. Жълтеница
Жълтеница е жълтото оцветяване на кожата и скле-
рите поради натрупване на билирубин. Минималното 
ниво на билирубин в кръвта, за клинична проява на 
жълтеницата е 35 mcmol/l, но обикновено при прегле-
да то е по-високо.

Жълтеницата при онкологично болния обикновено се 
предизвиква от нарушен отток на жлъчката, който се 
дължи на локално авансирало или метастатично забо-
ляване и поради това е лош прогностичен белег. Жъл-
теницата може да окаже и допълнително влияние вър-
ху бъдещото лечение, тъй като много цитостатични 
химиотерапевтици се метаболизират в черния дроб и 
не могат да бъдат използвани при наличие на наруше-
ни чернодробни функционални проби. Важно е обаче 
да не се пропуснат другите възможни причини за жъл-
теница, затова е полезен системният подход.

Жълтеницата може да бъде конюгирана и неконю-
гирана

Конюгирана жълтеница

Предизвиква се от невъзможност за екскреция на 
жлъчката от хепатоцитите в билиарната система.

Хепатоцелуларна увреда ( остър вирусен хепатит, 
алкохолен хепатит, лекарства, сепсис, синдром на 
Budd-Chiari, дясна сърдечна недостатъчност, цироза. 
Цирозата може да бъде алкохолна, вирусна, автоимун-
на, лекарственна, хемохроматоза, дефицит на α1-анти-
трипсин, болест на Wilson.

Нарушеният  отток на жлъчката се проявява с ин-
трахепатална холестаза. Причината може да бъде 
първична билиарна цироза, първичен склерозиращ 

холангит, масивни чернодробни метастази, хепатоце-
луларен карцином.

Нарушеният отток може да се прояви и с екстрахепа-
тална холестаза при жлъчни камъни, неоплазми ( кар-
цином на главата на панкреаса, холангиокарцином, 
лимфаденопатия на porta hepatis поради метастатичен 
карцином, ампуларен карцином, билиарна стриктура. 

Клинична картина

Симптоми

Симптоми на инфекция -остър вирусен хепатит, хо-
лангит, чернодробен абсцес. Наблюдават се бели из-
пражнения и тъмна урина. Особено при екстрахе-
патална холестаза. Други симптоми са анорексия, 
сърбеж, болка в горния десен квадрант, абдоминална 
дистензия поради хепатит

Физикална находка

Белези на хронично чернодробно заболяване –хепа-
томегалия (метастази, хепатит), спленомегалия (вто-
рична на цирозата и порталната хипертония), асцит 
(неоплазми, цироза).

Лечение

• Прекъсване на всякакви лекарства, които биха 
могли да предизвикат жълтеница

• Корекция на коагулопатията преди каквито и да са 
инвазивни изследвания и при кървене

 − Витамин К 5-10 mg бавно венозно

 − Прясно замразена плазма при необходимост от 
незабавно изследване или когато витамин К е 
неефективен

 − При пациенти с немалигнени заболявания със-
тоянието се обсъжда  със съответния специали-
зиран екип (гастроентеролог, жлъчно-чернод-
робен хирург, хематолог).

Малък брой пациенти с малигнени заболявания са 
подходящи за радикално лечение. Bсеки пациент с хе-
патобилиарна неоплазма трябва да бъде представен на 
срещите на мултидисциплинарен екип, за да се обсъди 
възможността за радикална операция.  Пациентите с 
малигнена обструкция, неподходящи за радикална 
операция, са показани за палиативно лечение чрез 
ендоскопско стентиране. При други,  метод на избор 
може да бъде палиативното хирургично шънтиране. 
Често се извършва по време на опит за радикално от-
страняване, ако през време на операцията се реши, че 
радикалният подход вече не е показан. Друг метод е 
перкутанно трансхепатално поставяне на стент. За съ-
жаление са чести случаите на рецидивираща жълтени-
ца поради запушване на стента от растеж на тумора; 
това обаче може да се коригира чрез повторно стенти-
ране. Възможно е пациентите със заболяване, чувст-
вително на химиотерапия, да са подходящи за пали-
ативна такава; трябва обаче да се внимава, особено 
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при цитотоксични лекарства, които имат чернодробен 
метаболизъм  и хепатотоксичност като антрациклини, 
vinca алкалоиди, таксани, Etoposide, Irinotecan. 

Лечение на сърбежа от холестаза

Сърбежът може да бъде стресиращ и упорит симптом 
на холестазата, въпреки че не е установена ясна връзка 
между степента на жълтеницата и силата на сърбежа. 
Смята се, че холестазният сърбеж има периферни и 
централни компоненти. Изглежда, че по-скоро ендо-
генните опиоиди, а не хистамина, са основните химич-
ни медиатори и антихистаминовите медикаменти не 
предлагат ефективно облекчаване, освен чрез седира-
не през нощта.

• Облекчаване на холестазата

 − Стентирането на ductus choledochus може да об-
лекчи екстрахепаталната холестаза

 − Dexamethasone 6-8 mg орално веднъж дневно,  
може да подпомогне свързаната с тумора ин-
трахепатална холестаза

• Симптоматично лечение

 − Грижи за кожата

 Овлажняващите средства са първите, които  
 трябва да се използват и може да доведат до  
 адекватно облекчение като Воден крем с 2%  
 ментол 

 − Лекарства

 Нощни седиращи средства

Temazepam

Седиращ антихистамин

Ако не може да бъде овладяна холестазата, може да се 
включи Rifampicin

Започва се със 75 mg веднъж дневно, при поносимост 
да се титрира до 150 mg двукратно дневно

Може да увеличи чернодробната дисфункция, затова 
да се използва минималната ефективна концентрация

Поради това , че е индуктор на чернодробните ензими, 
да се  проверят  неговите многобройни взаимодейст-
вия с други лекарства

Оцветява урината в оранжево 

Орален опиоиден антагонист се дава на  пациенти, 
които не получават опиоиди за обезболяване

Неконюгирана жълтеница

  продукция на билирубин

• Хемолиза

  хепатоцелуларно  захващане и конюгиране

• Синдром на Gilbert

Хемолиза

Вътресъдовото разрушаване на еритроцитите осво-
бождава хемоглобин в кръвта. Малка част от него е 
свързана с плазмените хаптоглобини, които се наси-
щат и изчерпват бързо. Свободният плазмен хемогло-
бин се филтрира през бъбреците и може да се появи 
в урината като хемоглобинурия. Неконюгираният 
хемоглобин надхвърля капацитета на черния дроб да 
образува водноразтворим конюгиран билирубин. При 
нормална чернодробна функция хемолизата обикно-
вено води до леко повишаване на серумния билирубин 
(68-1-2 мкрмол/л.). Клинично при пациентите може да 
се установи анемия и спленомегалия.

При онкологичните пациенти хемолизата може да се 
дължи на:

• Автоимунна хемолиза

 − Особено при пациенти с лимфом и хронична 
лимфоцитна левкемия

• Медикаментозно предизвикана имунна хемолиза

 − Fludarabine

• Хемолитични трансфузионни реакции

• Микроангиопатична хемолитична анемия

 − Съобщавано е за хемолитичен уремичен синд-
ром след mitomycin C

Синдром на Gilbert

Наличен е в 2-7% от популацията; 5-15% от пациен-
тите ще са с фамилна анамнеза за жълтеница. Това 
най-често се предизвиква от намалено глюкурони-
диране на билирубина, предизвикано от продукта на 
мутирал ген на УДФ-глюкуронозилтрансфераза. Па-
циентът е без симптоми, обикновенно има само леко 
повишение на общия билирубин при рутинен преглед 
(17-102 мкрмол/л). При гладуване или заболяване ни-
вата на билирубина могат да се повишат. Няма нужда 
от лечение.

Хепаторенален синдром

Хепатореналният синдром е остра олигурична бъб-
речна недостатъчност, която се появява в присъстви-
ето на напреднало чернодробно заболяване без нали-
чие на същинско бъбречно заболяване. Смята се, че 
патогенезата се дължи на периферна вазодилатация 
(поради освобождаване на азотен окис), която води до 
хипотония и последващо освобождаване на бъбречни 
вазоконстриктори. Това води до ограничаване на бъ-
бречния кръвоток, което предизвиква намаляване на 
гломерулната филтрация и задръжка на натрий и вода.

Четири са важните критерии, които трябва да са на-
лични за поставяне на диагнозата:

• Ниска гломерулна филтрация
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 − Серумен креатинин  ≥ 133 mcmol/l или 24-часов 
креатининов клирънс ≤ 40 ml/min.

• Липса на

 − Шок

 − Загуба на течности

 − Инфекция

 − Нефротоксично медикаментозно лечение

• Липса на продължително подобрение на бъбреч-
ната функция, въпреки прекъсването на нефро-
токсичните медикаменти и обемното заместване с 
1.5 l плазмаекспандер.

• Протеинурия < 50 ml дневно и липса на ехографски 
данни за обструкция или бъбречно заболяване

Допълнителните критерии допринасят, но не са задъл-
жителни за поставяне на диагнозата.

• Диуреза < 500 ml/ден

• Na+ в урината < 10 mmol/l

• Осмолалитет на урината > плазмен осмолалитет

• Еритроцити в урината < 50 на поле

• Серумен Na+ < 130 mmol/l

• Има два описани типа хепаторенален синдром:

• Тип 1

 − Серумният креатинин се увеличава до ≥ 221 
mcmol/l или креатининовият клирънс пада до ≤ 
20 ml/min за по-малко от 2 седмици

 − Висока смъртност(< 10% преживяемост)

• Тип 2

 − По-бавно повишение на креатинина

 − Смъртност ~50%

Лечение

Спиране на нефротоксичните медикаменти и диуре-
тиците. Лечение на  инфекцията. Осигуряване на адек-
ватно обемно заместване. Някои пациенти могат да се 
повлияят от вазопресинови аналози

 − Terlipressin 1 mg i.v. двукратно дневно

• Трансюгуларното интрахепатално портосистемно 
шънтиране (TIPS) може да се окаже подходящо при 
някои пациенти, след като те бъдат стабилизирани 
с медикаментозна терапия

• Най-добрата терапевтична възможност е ортото-
пичната чернодробна трансплантация; тя обаче е 
малко вероятна при мнозинството от онкологич-
ните пациенти

X. Унесеност

Нисък резултат по Глазгоу кома скалата (Glasgow 
Coma Scale)

Различни причини биха могли да доведат до унесеност, 
нисък резултат поо  Глазгоу кома скалата (Glasgow 
Coma Scale, GCS) и накрая до истинска кома (GCS<8) 
при онкологичните пациенти. Нивото на спешност при 
лечението на тези ситуации може да варира в широки 
граници в зависимост от клиничния контекст. Основ-
ното правило за поведение при тези пациенти е да се 
стабилизира състоянието и да се изработи бързо спи-
сък на вероятните диагнози, за да може при нужда да 
се започне специфично лечение възможно най-бързо.

Чести причини за нисък резултат по GCS

• Токсични

 − Опиоидна свръхдоза

 − Радиационна увреда

 Сомнолентен синдром

 − Предизвикана от химиотерапията енцефалопа-
тия

 ifosphamide

 високи дози methotrexate

 cytarabine

• Метаболитни

 − Хиперкалциемия

 − Хипонатриемия

 − Хипогликемия

• Системни инекции

 − Генерализиран сепсис

 Неутропеничен сепсис

• Структурни лезии, водещи до повишено вътрече-
репно налягане

 − Първични тумори на ЦНС

 − Мозъчни метастази

 − Мозъчни кръвоизливи

 В мозъчна метастаза

 Вторични на тромбоцитопенията

• Менингеално дразнене

 − Инфекциозен менингит

 − Карциноматозен менингит

 Лептоменингеални метастази
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 − Субарахноиден хематом

Незабавни терапевтични мерки

• Да се стабилизира пациентът

 − Да се осигурят  проходими дихателни пътища; 
техниката зависи от нивото на комата

 Пациентът се поставя в полуседнало положе 
 ние

 Поставя се  орофарингеален въздуховод

 Интубация  и вентилация

 − Подаване на  кислород

 − Поддръжка на циркулацията

 Корекция на хипотонията с инфузии

 − Овладяване на  гърчовете, ако ги има

• Бърза оценка

 − Има ли явна причина за състоянието?

 − Анамнеза от свидетели/семейство

• Незабавно специфично лечение, ако е показано

 − 50 ml 50% глюкоза венозно за хипогликемия

 Ако при пациента има риск от развитие на  
 енцефалопатията на Вернике да се приложи   
 thiamine 250 mg венозно (две IVHP ампули)

 − Naloxone за предозиране на опиоиди

 Разрежда се  400 mcg ампула  naloxone до 10  
 ml с физиологичен разтвор

 Прилага се  по 40 mcg naloxone (1 ml) на все 
 ки 2 минути, до момента, в който пациентът  
 може да бъде събуден

Оценка

• скала за кома по Глазгоу (3-15), сума от:

• Отваряне на очи

Спонтанно 4

При повикване 3

При болева стимулация 2

Няма отговор 1
    
Най-добър вербален отговор

Ориентиран 5

Неориентиран 4

Несъответстващи думи 3

Неразбираеми звуци 2

Няма отговор 1

Най-добър моторен отговор

Подчинява се на вербални команди 6

Локализира болезнен стимул 5

Дърпа се при болка 4

Флексия при болка 3

Екстензия при болка 2

Няма отговор 1

• Общ преглед

 Централна температура – хипертермия, хипо 
 термия

 Сърдечно-съдов статус- лоша перфузия на  
 мозъка

 − Респираторен статус

 Хипоксия

 Бавно повърхностно дишане

Опиоидна интоксикация - кусмаулово дишане (aцидоза)

 Аномални типове дишане

 Мозъчно-стволово засягане

 − Изследване на коремната област

 Остър корем

 − Кожа

 Обрив 

 Белези на травма

• Общ неврологичен преглед

 − Едем на папилите

 Повишено вътречерепно налягане

 − Менингизъм

 Менингит

 Енцефалит

 Кръвоизлив

 − Белези на латерализация

 Предполагат огнищна или структурна лезия

• Оценка на функциите на мозъчния ствол (при дъл-
бока кома)

 − Зеничен отговор
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 Размер

 Реакция на светлина

 − Корнеален рефлекс

 − Позиция на очите в покой

 − Движения на очите

 Спонтанни

 Окулоцефален (прийомът „очи на кукла”)

 − Тип дишане

Начални изследвания

Кръв

• Глюкоза

 − Тест - лентичка

 − Венозна

• ПКК и коагулация

• Урея и електролити

• Чернодробни функционални проби

• Са2+, Mg2+ и фосфат

• Токсикологични изследвания

 − Включва и спешно определяне нивата на par-
acetamol и салицилати при подозирана или ве-
роятна свръхдоза

• Хемокултури

 − Периферна кръв

 − Централни венозни катетри

Урина

• Средна струя

• Осмолаpитет и електролити при хипонатриемия

• Урина за токсикология при подозрение

ЕКГ

• Аритмиите и миокардният инфаркт могат да дове-
дат до мозъчна хипоперфузия и замаяност

Образни изследвания

• Белодробна рентгенография

 − Инфекции или други причини за хипоксия, 
които водят до унесеност

• КАТ на мозъка

 − Огнищни лезии

 − Хеморагия

• ЯМР на главен мозък

 − Менингеално заболяване

 − Патология в мозъчния ствол

Лумбална пункция

• При липса на данни за токсични, метаболитни при-
чини или системна инфекция, които да доведат до 
намален резултат по GKS.

• КАТ на главния мозък е нормален и няма белези на 
повишено интракраниално налягане.

•  Да се изпрати за ликвор:

 − Микроскопия, микробиологично култивиране 
и чувствителност

 − Глюкоза

 − Нива на протеини

 − Цитология

По-нататъшно лечение

Лечението след това трябва да бъде насочено към спе-
цифичната причина.

• Трябва да бъдат лекувани инфекциите със съответ-
ни антибиотици.

• Трябва да бъдат коригирани метаболитните анома-
лии.

 − Хиперкалциемия 

 − Хипонатриемия 

 − Хипогликемия 

• Повишено вътречерепно налягане 

 − Dexamethasone 10 mg венозно в началото, после 
по 4 mg мускулно на всеки 6 часа в продълже-
ние на 2 – 4 дни, после се намалява постепено и 
се спира за 5 – 7 дни.

 Действа след няколко часа и ефектът продъл- 
 жава няколко дни.

 Полезен при мозъчен оток, свързан с интрак 
 раниална неоплазма.

 − Mannitol

 1 g/кg като 20% разтвор, даден бързо венозно.

 Действа след няколко минути и ефектът про- 
 дължава няколко часа.

 Може да се повтори.

 − Интубация и хипервентилация, ако не е при-
знак на терминално състояние
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 Изисква приемане в интензивно отделение.

 − Понякога може да бъде показана неврохирур-
гична операция в случай на лезии от вътрече-
репни маси.

 − Сомнолентен синдром 

 − Появява се 1 – 6 месеца след тоталното облъч-
ване на мозъка.

 − Подобрението може да се получи след седмици 
до месеци.

 − Dexamethasone може да намали продължител-
ността на сомнолентния синдром.

• Ифосфамидова енцефалопатия 

 − Метиленово синьо 1%, 50 mg венозно трикрат-
но/четирикратно дневно.

 Лечение 

 Първична профилактика ако рискът от енце- 
 фалопатия е висок.

 Вторична профилактика при последващи ци- 
 кли.

• Лептоменингеални метастази  

 − Лъчетерапия на целия главен мозък +/- невро-
аксис

 − Интратекална химиотерапия

X. Kолапс и слабост

Колапсът, слабостта, чувството, че  „не мога да стоя на 
краката си” е чест остър симптом при онкологично бо-
лните. В повечето случаи се дължи на прогресията на 
подлежащата неоплазма. Важно е обаче да се направи 
цялостно обследване на пациентите, а не да се прие-
ме за дадено, че влошаването се дължи на прогресия. 
Възможно е да се появи тенденция за недостатъчно 
изследване на някои от пациентите с метастатични 
карциноми, когато част от симптомите могат да се по-
влияят добре от активна терапия, подобрявайки ка-
чеството на живот на пациентите.

Стандартните причини при онкологично болните са 
сходни с тези, наблюдавани и при неонкологичните 
пациенти, но винаги трябва да се имат предвид  и да се 
изключат определени причини при пациентите с дока-
зани неоплазми.

Стандартни причини при онкологичните пациенти

• Неврологични

Мозъчни метастази - слабост, гърчове или инсулт

Прогресия/усложнение на съществуващо заболяване

Компресия на гръбначния мозък и синдром на cauda 
equine-може да се развие постепено или да се прояви 

внезапно с инфаркт на гръбначния мозък

Проксимална миопатия - употреба на стероиди

Паранеопластични неврологични синдроми-малко-
мозъчна дегенерация, периферни невропатии, поли-
миозит/дерматомиозит

 − Сърдечно-съдови - белодробна емболия, ми-
окарден инфаркт, аритмии, малигнен перикар-
ден излив

• Метаболитни-хиперкалциемия при костни метас-
тази или секреция на PTH-rp

 − Хипонатриемия

 − Хипокалиемия

• Инфекциозни

Локалната инфекция може да предизвика общо вло-
шаване при изнемощели пациенти, която да се дължи 
на инфекции на пикочните пътища или пневмония.

 − Генерализираният сепсис (особено когато паци-
ентите са неутропенични) може да се прояви с 
липса на огнищни симптоми, което да доведе до 
генерализиран „колапс” 

• Други съществени причини при онкологично бо-
лните

 − Болка

 − Патологична фрактура

 − Обща слабост/кахексия

Клинична картина

Симптоми

Внимателно снетата и пълна анамнеза, на заболява-
нето, биха могли да предложат изключително ценни 
насоки за правилна диференциална диагноза и подхо-
дящите изследвания.

Важно е да се разпознаят някои стандартни симп-
том-комплекси при онкологично болните, които изис-
кват незабавно лечение. Такива са:

Компресия на гръбначния мозък и синдром на cau-
da equinа- болка в гърба, слабост в краката, загуба на 
чувствителност, дисфункция на сфинктерите

Хиперкалциемия – слабост, унесеност, объркване, 
гадене, полиурия, костни и коремни болки, запек, де-
пресия

Неутропеничен сепсис - сепсисът при неутропенич-
ните пациенти може да доведе до генерализиран ко-
лапс, понякога без повишена температура или други 
явни белези на инфекция

Физикално изследване

От жизнена важност е да се направи пълен системен 
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преглед и внимателно неврологично изследване при 
приемане в болницата на пациенти с колапс/слабост/”-
неспособни да стоят на краката си”.

Специфичните белези, които активно трябва да се 
търсят при онкоболните включват:

• Компресия на гръбначния мозък 

 − Сензорна и UMN (горен моторен неврон) мо-
торна загуба на и под нивото на лезията

 − Ивица от хиперестезия на нивото на лезията

 − Напрегнатост при палпация/перкусия върху за-
сегнатия прешлен

• Синдром на cauda equinа

 − Вяла, арефлексна LMN (долен моторен неврон) 
моторна загуба в долните крайници (често аси-
метрично)

 − Седловидна анестезия

 − Загуба на аналния тонус при ректален преглед

Изследвания

Кръв: ПКК, урея и електролити, чернодробна функ-
ция, хемокултури, магнезий и фосфат, глюкоза , Ca2+

При остро влошили се пациенти трябва винаги да се 
изключи хиперкалциемия. По-нататъшните кръвни 
изследвания се определят от клиничната диференци-
ална диагноза, като сърдечни ензими при възможна 
сърдечна исхемия. При определени обстоятелства 
може да са показани специализирани изследвания 
като имунологични тестове за автоантитела при па-
ранеопластични неврологични състояния (анти-Hu, 
анти-Yo). Изследване на урината и ЕКГ при аритмии 
и исхемия

Образни изследвания

Според анамнезата и прегледа:

Рентгенография на сърце и бял дроб при инфекция, 
перикарден излив.

Сухи рентгенови снимки на всички области на костна 
болка като се търси патологична фрактура или болез-
нени метастази.

ЯМР на целия гръбнак, ако се налага да се изключи 
компресия на гръбначния мозък и cauda equinа.

КАТ на главен мозък, ако трябва да се потвърди ново 
или прогресирало интракраниално заболяване.

ЯМР на главен мозък е по-чувствителен от КАТ за от-
криване на лептоменингеално заболяване.

Вентилационно-перфузионен скенер или CTPA 
при БТЕ

Неврофизиология

Изследване на нервната проводимост при невропатия

Лечение

Лечението е насочено към подлежащата причина или 
причини. Често причината за намалената подвижност 
при онкологичните пациенти е многофакторна и е 
задължителен мултидисциплинарният подход с фи-
зиотерапия и трудотерапия. При сложни случаи биха 
били полезни и съветите на специалисти по геронто-
логия, защото те са експерти в оценката на сложни и 
влияещи си взаимно медицински проблеми и може да 
имат достъп до специализирани рехабилитационни 
услуги. В края на краищата целта трябва да бъде опит 
за корекция на подлежащите причини и да се върне 
пациентът в предишното си състояние на повишена 
подвижност. При пациенти с недобра прогноза обаче 
дълги курсове на рехабилитация може да се окажат 
неплодотворни. В тези случаи трябва да се постави 
ударение върху оптимизиране на качеството на живот 
на тези болни, чрез осигуряване на адекватни грижи и 
приспособления, съответни на настоящите им нужди, 
а не да се работи за постигане на непостижими цели. 
Понякога загубата на подвижност може да известява 
крайните стадии на малигненото заболяване и е важно 
целите да бъдат реалистични и палиативните грижи да 
са насочени в правилната посока.

XI. ГЪРЧОВЕ

Гърчовете са относително обичайни при пациентите 
с карциноми, дължащи се главно на честотата на мо-
зъчните метастази и първични злокачествени забо-
лявания на ЦНС. Съществуват и други причини за 
гърчовете при онкологичните пациенти, дължащи се 
или на ко-морбидност или на свързана с лечението 
токсичност. Затова е важно да познаваме различните 
причини и лечението на изолирани гърчове, епилеп-
тичен статус и хронични, периодични гърчове. Важно 
е също така да се познават практическите ограниче-
ния, налагащи приложение при пациентите с припа-
дъци (напр. ограничения за шофиране), на които може 
да се налага да посещават често болницата за лечение 
на малигненото им заболяване. 

Обичайни причини за гърчове при онкологични па-
циенти

Церебрални тумори-първични или метастатични. 
Електролитен дисбаланс ( хипонатриемия, хипомаг-
незиемия, хипокалциемия. Обичайни за онкологич-
ните пациенти, като могат да са предхождани или 
обострени от лечението с химиотерапия с цисплатина 
или бифосфонати).

Лекарствено предозиране или токсичност като ал-
кохол, трициклични антидепресанти, цитотоксични 
химиотерапевтици (рядко) Ifosfamide, Dacarbazine, 
Рaclitaxel. В тези случаи се изключва от терапията ме-
дикамента и се прилагат антиепилептични средства. 
Други причини могат да бъдат:

– Вътречерепна инфекция
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– Инсулт

– Хипогликемия

– Травма на главата

– Хипоксия

Диференциална диагноза на припадъците

Втрисане поради сепсис

Миоклонични гърчове

Опиоидна токсичност-генерализирана дистония

Индуцирана от метоклопрамид -„псевдо-гърчове”

Status epilepticus

Епилептичен статус е налице при:

– единичен непрекъснат припадък, продължаващ > 
30 минути

– периодична гърчова активност с продължител-
ност > 30 минути без напълно връщане в съзна-
ние между гърчовете.

Това състояние от медицинска гледна точка е спеш-
но с 10-15% смъртност поради сърдечна и дихателна 
недостатъчност, затова непосредственото му лечение 
трябва да се познава от всички лекари.

Лечение

• Осигуряват се  проходими дихателни пътища

 − Полулегнало положение с глава, разположена 
малко по-ниско за да се избегне аспирация

 − Ако е възможно  се поставя  орален въздуховод 
между гърчовете 

• О2 с висок дебит
• По възможност да се осигури  венозен път между 

гърчовете и се вземе кръв за анализ

• Мониториране на: ЕКГ,  кръвно налягане

Прекъсване на  гърчовете с бензодиазепини:

 − Lorazepam венозно

4 mg при < 2 mg/минута

Може да се повтори веднъж след 10 минути

 − Diazepam парентерално

0,5 mg/kg до максимум 30 mg

Проверява се  кръвната захар и се коригира  хипогли-
кемията, ако е налична

 − 50 ml от 50% глюкоза

Ако се подозира алкохолен ексцес да се даде  допълни-
телно thiamine 250 mg i.v., за да предотвратите увели-

чения риск от енцефалопатия на Wernicke.

Коригиране на  хипотонията с обемно заместване за 
да поддържате церебралното перфузионно налягане.

Ако гърчовете престанат, да се поддържа същото по-
ложение на тялото до пълното възстановяване на съз-
нанието. 

Назначаване на  лечение от втора линия, ако до 20 ми-
нути гърчовете не престанат или ако се появят пов-
торно преди съзнането да се е възвърнало за поне 10 
минути

• Инфузия на фенитоин

15-18 mg/кg разреден до 10 mg/ml в 0,9% физиологи-
чен разтвор при < 50 mg/минута

По специално обгрижване на  пациенти с известни 
сърдечни проводни нарушения. При рефрактерен са-
татус, > 60 минути след началото на лечението, да се 
търси  специалист.  

• Обща анестезия, интубация и вентилация

• Лечение в специализирани заведения

• Допълнително медикаментозно лечение

Propofol

Th iopental

Midazolam

• Мониториране от специалист и лечение на услож-
ненията

Изследвания

Кръв ( глюкоза, Ca, Mg, урея и електролити, ПКК, чер-
нодробна функция, коагулационен скрининг, нива на 
антиконвулсанти, кръвногазов анализ, токсикологич-
ни изследвания).

Серумни (5 ml) и уринни (50 ml) проби. 

Образни

Рентгенография на бял дроб и сърце при аспирация, 
първичен белодробен карцином.

КТ на главен мозък при церебрални метастази, ин-
султ, нараняване на главата.

ЯМР на главен мозък при черебрални метастази или 
лептоменингеални метастази.

Инвазивни

• Лумбална пункция

Да се изпрати:

 − Микроскопия, култура и чувствителност

 − Протеини
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 − Глюкоза

 − Цитология

Търси се инфекциозен менингит или карциноматоза 
на менингите. 

Единичини гърчове

Единичините тонично-клонични гърчове в повечето 
случай могат да се третират само с обикновена първа 
помощ.

– Запазва се спокойствие и се  отбелязва времето 
на начало.

– Да се пази  пациента, напр. да се сложи  възглав-
ница под главата, но да се правят  опити за пре-
местване само ако е в опасност.  В НИКАКЪВ 
СЛУЧАЙ ДА НЕ СЕ  ФИКСИРА.

– Изчакват се  гърчовете да преминат от самосебе 
си, въпреки че може да се използва бензодиа-
зепини (напр.  diazepam 0,5 mg/кg до максимум 
30 mg парентерално) за прекратяване на  гърча. 
След гърча  пациента се поставя в  положение за 
възстановяване.

– Да се отворят и пазят  дихателните пътища като 
се подава кислород, ако има такъв.

– Да се направят изследвания както при епилепти-
чен статус.

Хронични периодични припадъци

Онкологичните пациенти с припадъци често имат или 
очаквано ограничена продължителност на живота 
(напр. церебрални метастази) или преходна преци-
питираща причина за припадъците си (напр. терапев-
тична токсичност), поради което може да не се налага 
дългосрочно лечение на припадъците. Съществува 
подгрупа онкоболни, напр. такива с нискостепенен 
глиом, за които е необходимо хронично лечение с ан-
тиконвулсанти за да се контролира подлежащата го-
товност за гърчове.

Принципи на лечение

– Екипни грижи от онколог, невролог, общо прак-
тикуващ лекар и медицинска сестра.

– Обучение на пациентите, семействата им и/или 
обгрижващите ги за тяхното състояние, лечение, 
страничните ефекти и лечението на отделните 
припадъци.

– Антиконвулсантите трябва да се прилагат след 
първоначален, непровокиран припадък, ако мо-
зъчното визуализиране покаже структурно нару-
шение.

– Медикаментозното лечение трябва да бъде ин-
дивидуализирано според вида на припадъците, 
допълнителната медикация, придружаващите за-
болявания и поносимостта на пациента

– В началото трябва да се използва монотерапия, а 
дозата да се повишава до прекратяване на припа-
дъците или се надхвърли поносимостта

– Ако не може да се постигне контрол с монотера-
пия, тогава трябва да се добави втори медика-
мент.

– Не е необходимо да се мониторира плазменото 
ниво на антиконвулсантите рутинно, но това може 
да е от полза при използване на phenytoin, тъй като 
терапевтичното ниво е добре дефинирано. 

XII. ФЕБРИЛИТЕТ

Температура >38˚ С при онкологичните пациенти се 
счита за значима.

Съществува доста обширна диференциална диагноза, 
която зависи от индивидулните характеристики на па-
циента.

Диференциална диагноза

Инфекция

Особено важно при неутропенични пациенти, но па-
циентите могат да са имунокомпроментирани и при 
нормален брой на неутрофилите, напр. след транс-
плантация на стволови клетки, с подлежащ миелом 
или хронична лимфоцитна левкемия.

Злокачествено заболяване

Самият малигнен процес може да предизвика фебри-
литет. Това е особено характерно за лимфом или бъб-
речноклетъчен карцином

Лекарствен фебрилитет

Някои химиотерапветици се асоциират с фебрилитет, 
напр. cytarabine, cladribine, както  и много други лекар-
ства могат да предизвикат фебрилитет, напр. антиби-
отици

Трансфузионна реакция

Остра хемолитична трансфузионна реакция (ОХТР)

Нехемолитична фебрилна трансфузионна реакция

Бактериално замърсяване на банката с еритроцитна 
или тромбоцитна маса

БТЕ

Съединително-тъканна болест

Изследвания

Фебрилитетът, дължащ се на онкологично заболяване 
се диагностицира на принципа на изключването.

Няма специфичен тест за определяне дали фебрили-
тетът е медикаментозно индуциран. В някои случаи 
единственият тест е да се спре даден медикамент и да 
се проследи дали състоянието се стабилизира.
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Кръв : ПКК, урина и електролити, чернодробни тесто-
ве, С-реактивен протеин, кръвни посявки

Кръвно-газов анализ :Хипоксия поради инфекция 
или БТЕ

При пациент с кръвопреливане 

Коагулационен скриниг за установяване на ДИК синдром

Урея и електролити за бъбречна недостатъчност

Повтаря се  кръвната група и скрининг на антитела от 
пациента

Изпраща се банката с еритроцитна маса за повторно 
определяне на кръвната група и проверка за бактери-
ално замърсяване.

Проверка  за хемолиза: Директен антиглобулинов тест, 
билирубин, серумен хаптоглобин, LDH, кръвна на-
тривка за сфероцити

Урина/ храчка/ изпражнения

– Средна струйка на урината за микроскопско, ми-
кробилогично изследване и за чувствителност 

– Култури от храчка

– Култури от изпражнения, ако е налична диарията

Образни изследвания

– Рентгенография на бял дроб и сърце

– Ехокардиография

При признаци на инфекциозен ендокардит: нов сър-
дечен шум, петихии под ноктите, септични емболи, 
микроскопска хематурия

КАТ на корем и таз за да  се търсят окултни източници 
на сепсис:

 − Абсцес около колона

 − Абсцес под диафрагмата

 − Простатит 

Скрининг на съотношение вентилация/перфузия или 
пулмонална ангиография с КТ с оглед БТЕ. 

Имуносупресиран пациент

При имуносупресирани пациенти  напр. след транс-
плантация на стволови клетки, трябва да се имат пред 
вид и опортюнистични инфекции

 − Назофарингеална аспирация с имунофлуо-
ресценция за респираторни вируси, напр. RSV, 
аденовирус, грипен и парагрипен

 − PCR на проба от периферна кръв за реактиви-
ране на СМV инфекция

 − КАТ на гръден кош за признаци на гъбична ин-
фекция или пневмоцистна пневмония

 − Бронхоскопия с лаваж

Микроскопия, микробиологично култивиране и 
чувствителност със сребърно оцветяване за пневмо-
цистна пневмония

Микроскопия, микробиолгично култивиране и чувст-
вителност за гъбична инфекция

Лечение

Лечението трябва да е насочено към причината. При 
пациенти с неутропения и треска трябва да се назначат 
емпирични антибиотици по спешност . Ако въпреки 
адекватното лечение с антибиотичен курс, подходящ 
за диагностицираната инфекция, фебрилитетът про-
дължи и  температурата ескалира периодично, трябва 
да се обмисли спиране на  всички антибиотици и да се 
пуснат  още хемокултури, за да се постави микробио-
логична диагноза. 

XIII. Кървене

Кървенето е честа находка при онкологично болните 
пациенти. Една от най-честите причини е ерозията на   
кръвоносен съд от туморния процес .  В отсъствие на 
тази анатомична причина обаче трябва да се имат пред 
вид и хематологични заболявания.

Има два основни типа на кървене, свързани с подле-
жащите хематологични проблеми:

Тромбоцитен тип

• Малък брой циркулиращи тромбоцити

• Дисфункционални тромбоцити

• Отклонения във фактора на von Willebrand (който 
медиира адхезията на тромбоцитите към съдовата 
стена)

Наблюдават се следните клинични симптоми: пурпу-
ра (често около глезените), лигавични кръвоизливи 
(назално кървене, кървене от венците, гастроинтести-
нално кървене), менорагия, повърхностни кръвонася-
дания, ексцесивно кървене след малки процедури

Коагулационен тип

• Дефицит на един или повече фактори на кръвосъ-
сирването

Наблюдават се следните клинични симптоми: интра-
мускулни хематоми, вътреставен кръвоизлив с хе-
мартроза, повърхностни кръвонасядания, ексцесивно 
кървене след малки процедури

Причини

При онкологичните пациенти най-чести са по-долу 
изброените причини.

Тромбоцитен тип

• Малък брой тромбоцити 
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• Предизвикана от химиотерапията костномозъчна 
супресия

• Предизвикана от лъчетерапията костномозъчна 
супресия

• Метастатична неоплазма, засягаща костния мозък

• Секвестиране на тромбоцитите в периферията

 − Спленомегалия

• Консумация на тромбоцитите в периферията

 − Сепсис

 − ДИК

 − ИТП

• Дисфункционални тромбоцити причинени от 
антитромбоцитни медикаменти, напр. aspirin, 
dipyridamole, clopidogrel 

• Бъбречна недостатъчност

Придобито заболяване на von Willebrand, което е рядко 

състояние, свързано с парапротеин (поради миелом, 
синдром на Waldenström или моноклонална гамaпатия 
с неизяснено значение (MGUS)), които водят до нама-
ляване на циркулиращия фактор на von Willebrand

Коагулационен тип

Дефицит на много фактори на кръвосъсирването като 
ДИК  синдром който може да бъде причина също и за 
ниски тромбоцити, терапия с warfarin, вторично на 
масивна трансфузия

Дефицит на един фактор на кръвосъсирването при 
придобита хемофилия. Рядко, но много сериозно 
състояние, което се характеризира с имунен отговор, 
прицелен във фактор VІІІ. Може да бъде свързано с 
подлежаща неоплазма.

Изследвания

Костномозъчната аспирация и трепанация е полезна 
за диагностициране на метастатичното засягане на 
костния мозък. При пациент с ДИК е необходимо да се 
направи скрининг за сепсис, за да се изключи сепсиса 
като отключваща причина.

Таблица 3.  Резултати от хематологичните проби при различни състояния, свързани с неоплазми

Състояние Протромбиново 
време АРТТ Брой 

тромбоцити
Време 

на кървене
Кръвна 

натривка

Свързана 
с терапията костномо-

зъчна супресия
N N   панцитопения

Метастатично 
засягане 

на костния мозък
N N  

Панцитопения
Левкоеритробластна

Капковидни 
еритроцити

ДИК     Понякога фрагменти

ИТП N N   N

Придобита 
хемофилия N  N N N

Придобито заболява-
не на von Willebrand N  N  N

Лечение

• Терапия свързана с  тромбоцитопения или инфил-
трация на костния мозък

 − Трансфузия на тромбоцити

Цели се брой >50х109/л при активно кървящ пациент

 − ДИК

При удължено АРРТ и/или протромбиново време, 
дава се  прясно замразена плазма 12-15 мл/кг

При ниски тромбоцити се прелива тромбоцитна маса, 
целейки брой >50х109/л

При нисък фибриноген се препоръчва 10 единици 
криопреципитат, целейки ниво от >1 г/л

 − Придобита хемофилия

При остро кървене да се приложи рекомбинантен 
фактор VІІа или factor VIII inhibitor bypassing fraction 
(FEIBA) след консултация с хематолог

Започва се с  prednisolon 1 mg/кg p.o.  (или methylpred-
nisolon 1 g i.v.)

Придобито заболяване на von Willebrand

Многобройни дози от фактор VІІІ с междинна чисто-
та, нормално ще неутрализират временно патогенното 
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антитяло, защото то обикновено е с нисък титър

XIV. Хематурия
Хематурия е наличието на кръв в урината.

Микроскопската хематурия е >3 еритроцита на поле 
от уринен седимент.

Макроскопската хематурия е  наличие на кръв в ури-
ната, видима с просто око.

Никога не бива да се пренебрегва една хематурия. При 
възрастни хематурията трябва да се приема за симп-
том на урологичен тумор до доказване на противно-
то. Пациентите под 40 год. възраст с микроскопска 
хематурия трябва да бъдат насочвани към нефролог 
за изследване за гломерулонефрит и доуточняване на 
състоянието.

Причини

Горен пикочен тракт (бъбреци и уретери)

 Злокачествени тумори на бъбрека  (бъбречнокле-
тъчен карцином, бъбречен/уретерен преходнокле-
тъчен карцином) . 

 Доброкачествени тумори на бъбрека (киста на бъб-
река, ангиомиолипом) , бъбречни или уретерни ка-
мъни, гломерулонефрит, пиелонефрит, папиларна 
некроза, травма

Долен пикочен тракт (пикочен мехур, уретра и прос-

тата)

 Тумори на мехура (преходноклетъчен карцином 
– чест, аденокарцином – рядък, плоскоклетъчен 
карцином – рядък) , инфекции на пикочните пъ-
тища. Цистит,  медикаментозен (напр. ифосфамид, 
циклофосфамид), радиационен, интерстициален 
цистит, шистозомиаза.

 Тумори на простатата (доброкачествена простатна 
хиперплазия, аденокарцином на простатата).

• Травма 

Редки причини за хематурия - артериовенозни 
малформации, туберкулоза, артериит

Най-честата причина (20-25%) за макроскопска хема-
турия при пациент над 50 годишна възраст е карци-
ном на мехура.

Изследвания

Кръв : ПКК, коагулационен статус, урея и електролити

Урина:  При наличие на протеин – 24 часов белтък 
в урината; болния да се насочи за  консултация с 
нефролог. 

• Уринна проба

 − Микроскопия, урокултура и чувствителност

 − Цитология

Микроскопска хематурия

Микроскопска хематурия
(≥40 год. възраст)

Флексибилна цистоскопия, ехография на бъбреците, БУМ рентгетография

Ако са негативни, проверете Лезия на мехура:
TuTUR и оглед под анестезия

Лезия на горния тракт:
КАТ



Ако микроскопската хематурия 
персистира 6 месеца:

Венозна урография/КАТ

NB! Всички случаи на карцином на пикочния мехур трябва да имат направена венозна урография или КАТ уро-
грама, за да се изключи съпътстваща лезия на горния пикочен тракт

Макроскопска хематурия

Макроскопска хематурия
(всяка възраст)


Флексибилна цистоскопия, ехография на бъбреците, БУМ рентгетография

  
Ако са негативни: 

КАТ, урография
Лезия на мехура:

TuTUR и оглед под анестезия
Лезия на горния тракт:

КАТ

NB! При подозирани лезии на уретерите може да се получи допълнителна информация от ретроградно изследва-
не или директен оглед през уретероскоп.
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Лечение

• Повечето случаи на хематурия отзвучават при по-
вишаване на приема на течности през устата

• Ако хематурията стане тежка и се появи задръжка 
на съсиреци в мехура е необходима катетеризация 
на мехура с трипътен уретрален катетер за промив-
ка (обикновено катетер 22-F)

• Първоначално е необходимо извършване на про-
мивка със спринцовка, за да се премахнат съсире-
ците от мехура

• След това се започва постоянната промивка, обик-
новено с физиологичен разтвор или със стерилна 
вода

• Ако съсиреците не могат да се отстранят със сприн-
цовка или с постоянна промивка е необходимо да 
се направи евакуация на съсиреците +/- TuTUR 
под анестезия

XV. Терминално болен пациент в дисстрес
При спешните състояния в медицината смъртта е из-
ход, който обикновено се стараем да избегнем.  Смър-
тта обаче е неизбежена при рецидивиращи или метас-
тазирали малигнени тумори, въпреки че лечението 
може да я отсрочи с няколко години. В случаите на 
напреднали неопластични процеси настъпва момент, 
когато агресивното лечение не подобрява прогнозата 
или не удължава живота, който е с такова лошо ка-
чество, че вече престава да бъде ценен от пациента.  
Важно е да се долови този етап и да се дава на пациен-
та и семейството му толкова информация, колкото те 
биха искали да получат.

Преди да се започне лечение с цел удължаване на жи-
вота на пациенти с напреднал процес, чието състояние 
се влошава, трябва да се отговори на следните въпроси:

• Остро състояние ли е това или е крайният стадий 
на прогресивно влошаване?

• Обратими ли са причините за това влошаване?

За повечето пациенти с авансирал рак не е показано 
лечение в интензивно отделение

• Има ли някакви терапевтични възможности, които 
биха подобрили прогнозата на онкологичното за-
боляване?

• Какво е усещането на пациента за неговото/нейно-
то качество на живот?

• Има ли реална надежда да се достигне качество на 
живот, което би било от полза за пациента?

• Умира ли пациента?

Усложнения като хиперкалциемия, бъбречна и бе-
лодробна недостатъчност,  могат да бъдат овладяни 
за кратък период от време, но може да се окаже, че 
лечението не е в най-добрия интерес за пациентите 
в случай, че те се възстановят само за да попаднат в 

период на по-нататъшно влошаване на състоянието. 
Необходима е открита, но и внимателна комуника-
ция, за да се прецени как пациентите оценяват ка-
чеството си на живот и да се набележат реалистични 
цели и очаквания.

Пациентът в терминален стадий на заболяването

Не винаги е лесно да се определи един пациент като 
„умиращ”, но е важно, за да се избегнат неадекватни 
изследвания и лечение, предизвикващи допълнителен 
стрес на пациентите и техните семейства.  Каквото и 
да е съмнението, е винаги добре да се потърси съвет 
от по-опитни колеги. Опитните медицински сестри 
обикновено разпознават по-добре и преди лекарите 
установяват общото влошаване на пациента, защото 
са по-малко фокусирани върху патологията и провеж-
даните изследвания. Затова е важно целият медицин-
ски състав да бъдат ангажиран във вземането на това 
решение.

В контекста на едно напреднало онкологично забо-
ляване следните индикатори биха могли да се ока-
жат от полза:

• Пациентът е изключително слаб и прикован към 
леглото.

•  Състояние е полукоматозно.

• Неспособен е да приема медикаменти през устата.

• Неспособен е да приема нещо повече от глътка 
вода.

Грижи за терминално болния пациент

В този стадий приоритетите са:

• Комфорт

• Добър контрол на симптомите

• Ясна, внимателна комуникация с пациентите и тех-
ните семейства

Умиращият в дисстрес пациент е обект на медицин-
ската спешност. Страда не само пациентът, а и при-
състващите семейство, приятели, медицински сестри 
и лекарски състав, които психологично могат да бъдат 
дълбоко повлияни. Една „лоша смърт” може да дове-
де до сложни проблеми след тежката загуба, които да 
продължат с години.

Общи грижи

Ако болницата има пътека за грижи за терминално 
болни и умиращи пациенти, тя трябва да бъде старти-
рана. За конкретния пациентът трябва да бъде обозна-
чено „Не започвайте реанимация!”

Ако до момента не е въвлечен болничният екип за 
палиативни грижи, трябва да се установи контакт с 
него ако:

• контролът на симптомите е сложен или труден

• има проблеми с трудна комуникация с пациента 
или семейството
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• лекарският или сестринският екип нямат необхо-
димата подготовка да се справи със ситуацията

Спират се  всички изследвания, включително кръвни-
те, които няма да повлияят на лечението

Спират се  тези сестрински грижи, които вече са не-
подходящи

• Да се следят виталните признаци

Прекъсват се медикаментите, които не повлияват 
симптомите на пациента

• Това би могло да включва и антибиотиците

Където е възможно да се смени  начина на приложение 
на лекарствата с подкожен

• При необходимост с перфузионна помпа

Катетеризация на пикочния мехур

Комуникация

• Ако пациентите все още могат да отговарят и са в 
съзнание, трябва много прецизно да се оцени тях-
ното състояние и да им се предложи внимателно 
възможността да се дискутира прогнозата им и 
същността на евентуалните бъдещи грижи дотол-
кова, доколкото те биха желали такива.

• Трябва да се дъде възможност на пациентите за из-
ява на религиозните им или духовни нужди и да 
им се предложи подкрепата на представители на 
техните вероизповедания.

• Ако влошаването е станало неочаквано или семей-
ството не е било наясно с това, в спешен порядък 
трябва да се установи контакт с близките на болни-
те.

• Трябва да се даде възможност на семейството да 
обсъди с медицинския екип състоянието на паци-
ента и плана за лечение в спокойна обстановка, без 
да бъдат прекъсвани.

• Често пациентите и техните семейства питат „Още 
колко време имам?”. Обикновено не е възможно да 
се отговори точно на този въпрос, но може да се 
даде общ отговор според скоростта на прогресията 
и влошаването.

 − Ако пациентът се влошава на всяка/всеки:

седмица, прогнозата вероятно е „седмици”

ден, прогнозата вероятно е „дни”

час, прогнозата вероятно е „часове”

• Когато пациентът е на „минути” или „часове” от 
смъртта е по-лесно да се предвиди, защото:

 − Комата се задълбочава

 − Дишането е неравномерно

 − Лоша периферна циркулация

• Добра практика е да се информира общопрактику-
ващият лекар на пациента и всички консултанти, 
включвали се наскоро в лечението.

Контрол на симптомите

Болка

• Оценка

 − Ако пациентът е в съзнание болката се оценява 
по стандартния начин

 − Когато пациентът вече не е в състояние да отго-
варя трябва да се разчита на невербални белези

 − Най-полезните индикатори са:

Гримасничене

Стенания

Напрежение в мускулите в областите на болката

• Лечение 

 − Вж. също така и „Болка”

 − Ако има трудности при пероралния прием на 
медикаментите, редовните орални опиоиди 
трябва да бъдат заменени с подкожна инфузия 
на diamorphine (вж.  за конверсията в „Болка”)

 − Ако пациентът умира поради бъбречна недос-
татъчност се налага намаляване на дозата на 
опиата 

Миоклонусът може да се купира с подкожна инфузия 
на midazolam

• Ако пациентът е с лепенка fentanyl  лепенката оста-
ва на място, защото свалянето ù може да доведе до 
непредвидими нива на опиоиди през следващите 
24 часа

 − Да се дават необходимите опиоиди за редовно 
лечение като подкожна инфузия 

 − Когато се изчислява „breakthrough” дозата за 
подкожно приложение, общата дневна доза на 
опиоида, трябва да включи фентаниловите ле-
пенки и инфузионната доза.

• Възможно е пациентите, които не са имали силна 
болка и до момента не са били на опиат, да изпитат 
генерализирана мускулно-скелетна болка, когато 
са приковани на легло и умират.

Те обикновено се повлияват добре от ниска доза опи-
оид подкожно 
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• Ако до момента обезболяването се е извършвало 
със съществено участие на орални НСПВС, те мо-
гат да бъдат конвертирани до:

 − Tenoxicam s.c.  20 mg веднъж дневно

 − Diclofenac per rectum 50 mg два пъти дневно

 − Алтернативно дозата на опиата може да бъде 
повишена, за да компенсира НСПВС

• Ако пациентът използва ко-аналгетици, като три-
циклични антидепресанти или антиконвулсанти 
може да се наложи да се повлияят значително до-
зите на опиоиди в момента, в който нивата на тези 
лекарства спаднат значително.

Може да се наложи повишено седиране с мидазолам 
или левомепромазин

• Dexamethason може да бъде продължен веднага 
като подкожно прилагана доза в съотношение на 
конверсия 1:1, въпреки че в терминалната фаза 
това обикновено не е необходимо, освен при симп-
томатични пациенти с главоболие от повишено въ-
тречерепно налягане.

Задух

• Често мисълта за смърт от непреодолим задух е с 
обсебващ характер за пациентите с белодробни за-
болявания.

• Трябва да се обясни на пациентите, че това е симп-
том, който може да бъде облекчен, но може да се 
наложи за постигане на адекватно облекчение те да 
бъдат седирани.

• Бавно прогресиращ задух

 − Той може да бъде овладян с подкожна инфузия 
на morphine 10-20 мг/24 часа плюс мидазолам 
10-20 мг/24 часа.

Ако пациентът вече е на morphine, да се увеличи  до-
зата с 25%.

Ако задухът се влошава, дозата на морфина  да се уве-
личи с дози от по 50% и мидазолама, титриран до 60 
мг/24 часа.

• Бързо прогресиращ задух

 − Пациентите, които умират вследствие на бързо 
влошаваща се дихателна функция, са в тежък 
стрес и се нуждаят спешно от внимание.

 − Обикновено единственият начин да се облекчи 
състоянието е седирането и трябва да се титри-
ра бързо midazolam.

Midazolam s.c.  в дози от по 5-10 мг трябва да бъде по-
втарян докато постигне комфорт на пациента  при не-

обходимост през половинчасови интервали.

• Моrphine 5-10 мг подкожно може да бъде прилаган 
заедно с midazolam и помага да се облекчи респира-
торният дистрес.

• В тежки случаи може да се наложи венозното при-
лагане на  мидазолам 5-10 мг

 − Ако пациентът преживее достатъчно дълго, за 
да има нужда от подкожно седиране, то може да 
се приложи по по-горната схема, но с мидазо-
лам 30 - 60 мг/24 часа

Повръщане

• Необходимите за контрол на гаденето и повръща-
нето медикаменти в терминалната фаза трябва да 
бъдат продължени подкожно

Безпокойство и ажитираност

• Много са възможните причини за безпокойство, 
ажитираност и когнитивна недостатъчност в тер-
миналната фаза на онкологичните заболявания

 − Сепсис

 − Бъбречна недостатъчност

 − Натрупване на лекарства

 − Опиатна токсичност

 − Чернодробна недостатъчност

 − Мозъчни метастази

 − Хипоксия

• В този стадий обикновено не е възможно да се от-
граничи или лекува специфична причина

 − Важно е да се изключи задръжката на урина

 − Заслужава си да се помисли за намаляване на 
опиоиди, ако пациентът  е без болка, а има беле-
зи на опиоидна токсичност 

• Приоритетът тук е да се използват подходящите 
лекарства за постигане на контрол на симптомите 
(вж. таблица 4)

• Вниманието към обкръжаващата пациента среда е 
също важно, с познати лица и спокойна обстановка

• Понякога ажитираността е резистентна на 
midazolam 20-100 мг/24 часа и levomepromazine 
12.5-200 мг/24 часа и може да се наложи подкожна 
инфузия на phenobarbital
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Таблица 4. Лекарства за терминално безпокойство и ажитираност

Лекарство 
и действие Доза Показание

Midazolam
Седатив

Мускулен релак-
сант

Антиконвулсант

2.5-5 mg s.c. доза
20-100 mg/24 часа s.c.

инфузия
титрирайте до 20-40 mg/24 часа при 

необходимост
При предшестваща редовна употреба 

на бензодиазепини или алкохол се 
налагат по-високи дози

Безпокойство
Мускулна ригидност

Гърчове
Ако се дава самостоятелно при когнитивна 

недостатъчност може да влоши ажитираността

Haloperidol 
Антипсихотик

Антиеметик

1-3 mg p.o. на 8 часа
5-15 mg/24 часа подкожна инфузия 
или редовна доза рплреди лягане

Ажитираност и когнитивна недостатъчност
Дава се с мидазолам, 

за да избегнете ригидността
Ефективен антиеметик

Levomepromazine 
 Седатив

 Антипсихотик
 Антиеметик

Аналгетик

25-50 mg s.c.  
12.5-200 mg/24 часа подкожна инфу-
зия или редовна доза преди лягане
Титрирайте до 200 mg/24 часа при 

необходимост

Безпокойство и ажитираност втора линия
Дава се с мидазолам, 

за да избегнете ригидността
Ефективен антиеметик

Секреции от горните дихателни пътища  („пред-
смъртно хъркане”)

• Могат да бъдат намалени с помощта на антихоли-
нергични медикаменти, но обикновено пълният 
им контрол е труден

• Често ранното лечение води до по-добър контрол

• Симптомите могат да бъдат облекчени при поста-
вяне на пациента в странично положение

• По-добре е да се избягва аспирацията, освен при 
тежките случаи

• Лекарства при секреции от горните въздухоносни 
пътища

 − Hyoscine buthylbromide

20 mg s.c. и 20-60 mg/24 часа като подкожна инфузия

Hyoscine hydrobromide 

200 mcg- 600 mcg s.c.  и 0.6-2.4 mg/24 часа като подкож-
на инфузия

 − Неудобството при hyoscine hydrobromide е, че 
той преминава през кръвно-мозъчната бари-
ера и може да допринесе за когнитивната не-
достатъчност и ажитираността (за разлика от 
hyoscine buthylbromide и glicopironium)

Хранене и хидратиране

• За пациентите и семействата им обаче те остават 
дълбоко символи за преживяемостта и често тази 
област изисква много внимателна комуникация

• Ако пациентът все още е в съзнание и отговорен за 

действията си, то неговите или нейните желания са 
от първостепенно значение

• На този етап основната цел е постигане на ком-
форт, а това обикновено се постига без прибягване 
да изкуствено хранене или оводняване

• В контекста на пациент, който ще умре през след-
ващите няколко часа или няколко дена са уместни 
следните насоки

 − Нормално е умиращите пациенти да загубят 
интерес към храната и течностите

 − В този контекст изкуственото хранене няма да 
подобри изхода

 − Изкуственото хранене, което вече е започнато, 
може да бъде прекъснато, освен ако пациентът 
или семейството са против това, въпреки адек-
ватното обяснение

 − Симптомите на жажда обикновено могат да бъ-
дат облекчени чрез глътки вода

 − Ако въпреки тези мерки пациентите останат 
със симптоми на жажда, може да се обсъди ве-
нозното или подкожно прилагане на течности

 − Ако те са приковани на легло и умират, коли-
чеството течности не трябва да надвишава 1-2 
литра/24 часа

 − Ако парентералните вливания не облекчат 
жаждата, те могат да бъдат прекъснати

 − Ако семейството не може да приеме, че паренте-
ралното прилагане на течности не е необходимо 
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е по-добре инфузиите да продължат, отколкото 
да се провокира конфликт и риск от усложнява-
не на загубата на близкия

Перфузионни помпи и подкожният път

• Повечето умиращи пациенти не толерират орални-
те лекарства

• Ако са необходими лекарства, подкожното им при-
лагане като продължителна инфузия чрез инфузи-
онна помпа има няколко предимства пред мускул-
ното и венозно приложение

 − Веднъж започната, тя поддържа относително 
постоянни кръвни нива на лекарствата и избяг-
ва пикове и сривове

 − Не е болезнена и се избягва необходимостта от 
повтарящи се инжекции

 − Инфузионната помпа стандартно трябва да се 
презарежда на 24 часа

• Нуждите от „breakthrough” медикация за овладява-
не на болката и другите симптоми може да останат

 − Повтарящите се подкожни дози могат да се при-
лагат без да се правят отделни нови инжекции, 
чрез втора бътърфлайка, въведена подкожно за 
тази цел

• С една перфузионна помпа може да се прилагат 
ефективно и безопасно различни лекарства

• С една спринцовка не може да се прилагат повече 
от три медикамента, освен ако не се прави под на-
блюдение на екипа за палиативни грижи

• Халоперидол и левомепромазин имат 24-часова 
активност и може да се прилагат ефективно като 
единична подкожна доза при лягане
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Специална част

С оглед на по-голяма прегледност и разбиране на не-
отложните състояние в онкологията този раздел ще 
бъде разгледан по системи и произтичащите спешни 
състояние от специфичната функция на системата.

Тумори на централната нервна система

Туморите на централната нервна система  биват пър-
вични и вторични (метастатични ).  Механизма за 
провокиране на симтомите при тези тумори е в две 
направление:
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Ефекта на туморната маса (повишено интракраниално 
налягане) дължащо се изцяло на тумора или на окол-
ната тъкан около тумора характеризираща се с едем

Инфилтрация или деструкция на нормалната тъкан

Водещ симптом  изискващ незабавна спешна намеса 
е главоболието.  Мозъчния паренхим няма чувстви-
телни на болката рецептори. Болката се предизвик-
ва от оттока и разпъването на чувствителни нервни 
окончания свързани със съдовете преди всичко в ме-
нингите. Веднъж туморът достигнал критичен обем 
предизвиква повишаване на вътречерепното налягане 
и изместване на мозъчния паренхим. Друг симптом 
изискващ незабавна намеса е повръщането. Поради 
факта, че мозъчния паренхим и гръбначния мозък 
са ограничени от костна и мембранозна структура, 
увеличаващият се обем на лезията може да доведе до 
притискане и изместване на жизнени структури воде-
щи до спиране на дишането и смърт, както до пара и 
квадриплегия. 

Косвени причини водещи до неотложни състояние , 
които не са свързани с нарастване на тумора: 

• Обструктивна хидроцефалия настъпваща вторич-
но при тумори във вентрикуларната система в ак-
ведукта на Silvius, четвъртия вентрикул, форамена 
на Monro  или комуникационна хидроцефалия 
дължаща се на карциноматоза, левкемия или арах-
ноидитис. 

• Кръвоизлив в тумора

• Електролитен дисбаланс, по специално хипонатри-
емия вследствие на големи преляти декстрозни ко-
личества

• Хипертензията може да доведе до интратуморен  и 
перитуморен едем

• Реактивен перитуморен едем или демиализация 
настъпващи рано при лъчетерапия

Пациенти с клиника на повишено вътречерепно на-
лягане, церебрално херниране, или интракраниалнен 
кръвоизлив се нуждаят от незабавно лечение. Дори 
при съвсем слабо изявени неврологични смущения 
лечението е показано при наличие на доказани мозъч-
ни метастази. Продължаването на преживяемостта 
благодарение на лечението на мозъчните метастази с 
химио и лъчетерапията са истинско предизвикател-
ство за онколога. Пациентите могат да развият мо-
зъчни метастази или в терминалния стадий или про-
гресията на заболяването да бъде ограничена само в 
ЦНС без другаде да са налице метастази. Последният 
феномен е вследствие на малката възможност на хи-
миотерапевтиците да преминават през кръвномозъч-
ната бариера (1,2) .  Bunn et al. съобщават , че 10% от 
болните с дебноклетъчен карцином на белия дроб са 
с мозъчни метастази по време на диагнозата и 80% от 
болните преживели две години развиват мозъчни ме-
тастази, ако не се направи профилактична краниална 

лъчетерапия  (3,4).  Честотата на мозъчните метастази 
е голяма при жени с рак на гърдата. Yap съобщава за 
10-34% от жените с рак на гърдата да имат мозъчни ме-
тастази по време на атутопсията  (5). 

Въпреки, че мозъчните метастази са причина в пове-
чето случаи за изявената неврологична клиника,  в 
диференциално диагностично отношение трябва да 
се има пред и доброкачествени причини като мозъч-
но-съдова тромбоза или интракраниален кръвоизлив 
при наличие на анамнеза на хипертония. Възрастните 
пациенти могат да развият неврологична симптома-
тика вследствие на метаболитни нарушения свързани 
със онкологичното заболяване като хипонатриемия, 
хипокалциемия, и хипогликемия. Мозъчните абцеси и 
менингити са характерни повечето за имуносупреси-
раните пациенти. Диагнозата компресия на гръбнач-
ния мозък влиза в съображение при липса на клиника 
от страна на черепномозъчните нерви.  При невроло-
гична симптоматика  при цялостно облъчване на мо-
зъка е трудно да се отдиференцира рецидив на заболя-
ването от постлъчева мозъчна некроза.

Патофизиология и клиника

Анатомичното разположение на интракраниалните 
метастази може да бъде екстрадурално или субду-
рално, но в повечето случаи са вътремозъчно разпо-
ложени. Екстрадуралните и субдуралните метастази 
предизвикват фокална неврологична симптоматика, 
чрез външна компресия на мозъка, докато интраце-
ребралните лезии компресират и директно инвазират 
мозъчния паренхим. Мозъчните метастази най-често 
се разпостраняват по хематогенен път. При възрастни 
най-честото разположение на метастазите е в cerebrum 
-90% , в cerebellum - 8%, и 2% в мозъчния ствол. (6). 

Неврологичната симптоматика от мозъчните метас-
тази прогресира бързо за една до три седмици. Кли-
ничната картина е в зависимост от локализацията и 
степента  на перитуморния едем и вътречерепното 
налягане (7, 6). Метастазите на фронталния лоб са 
свързани с нарушение на менталния статус вариращи 
от летаргия, загуба на паметта и кома. Хемипарезата, 
унилатералната загуба на чувствителността и афазия-
та са характерни за париеталните лезии. Нарушенията 
в зрението се наблюдава при окципитални , хипофи-
зарни и лезии в мозъчния ствол. Церебралната пато-
логия включва атаксия, дисметрия и нарушения в по-
ходката.

Повишеното вътречерепно налягане може да е вторич-
но вследствие на перитуморен едем или вентрикулар-
на обструкция от тумора. Дилатацията на едната или 
двете зеници определя рязкото повишение на интрак-
раниалното налягане.  Повишеното налягане вслед-
ствие на вътремозъчна лезия се проявява с бради-
кардия и хипертенсия, докато туморите в церебелума 
предизвикват тахикардия и хипотенсия.  С повишава-
не на интракраниалното налягане вените на ретината 
се изпълват с кръв и дилатират, водещи до набъбване 
на ретината. Нарушенията в менталния статус, вари-
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ращи от сомнолентност до кома, главоболие, гърчове, 
гадене и повръщане са характерните симптоми свър-
зани с повишеното вътречерепно налягане.

Гърчовете се срещат в 15% от случаите, но са характер-
ни в повечето случаи при меланома, карциноматозния 
менингит или повишеното вътречерепно налягане. 
Глоболието е характерно при 50% от пациентите, като  
обикновенно в началото е слабо с прогресивен харак-
тер. Типично е при събуждане преди ставане от легло-
то и се подобрява около  30 минути след ставането (7). 

Диагноза

СТ скенирането е най-безопасния и ефективен метод 
за диагноза и се препоръчва при всички случаи в със-
тояние на спешност.  Тумори по-малки от 1 см трудно 
се позитивират. Скенирането дава големината на ту-
мора, броя и локализацията на лезиите , перитумор-
ния едем, големината на вентрикула, хеморагия, пре-
местване на структури по средната линия и промени 
характерни за карциноматозен менингит (8, 7). MRI  е 
по-малко чувствителен, но в 70% от случаите с лезии 
на ЦНС е положителен.(9).

Електроенцефалограмата и графиите на черепа са от 
малка полза за поставяне на диагнозата.

fi ne – needle биопсия на мозъка е от полза за определя-
нето  на хистологичния вариант на тумора.

Лечение

Без лечение средната преживяемост е един месец. Цел-
та на палиативната терапия е бързо да потисне нев-
рологичната симптоматика и да постигне качество на 
живот. Незабавното прилагане на кортикостероиди и 
консултация с лъчетерапевт е наложително при паци-
енти с начеваща или изявена неврологична симптома-
тика.

Кортикострероидите в 70% редуцират перитуморния 
едем и подобряват симптомите. Най-бързо се подо-
бряват симптомите свързани с повишеното налягане, 
като главоболие и нарушение в съзнанието, но също 
така се подобряват двигателните и сензорни наруше-
ния. Стероидите определено имат ефект, но ако не се 
приложи дефинитивна терапия преживяемостта се 
удължава с няколко седмици. (10,7 ,11).

Първоначалната кортикостероидна доза е 16 мг.  де-
кстаметазон дневено разделена на равни дози. Ако 
симптомите не се повлияят дозата се увеличава до 100 
мг дневно за няколко дена.  При започване на дефи-
нитивна терапия дозата на дексаметазона постепенно 
се намалява до най-ниската ефективна доза и се при-
ключва. Ако отново се проявят неврологичните симп-
томи дозата отново може постепенно да се повиши. 
При много слабо проявени неврологични нарушения, 
може да не се прилагат кортикостероиди. В контроли-
рани проучвания е установено, че приложението на 
кортикоостероиди бързо подобрява неврологичната 
симптоматика, но не и преживяемостта (10, 7,11).

Ако вътречерепното налягане не се повлияе от прило-
жението на кортикостериодната терапия се включва 
манитол. Манитолът се прилага венозно болусно 50 
г или 20% инфузия. При положение, че повишеното 
вътречерепно налягане не се повлияе от стероидната, 
осмотичната и лъчетерапията се прилагат  спешно де-
компресиращи процедури като вкарване на  #16 вен-
трикуларна игла или канюлата  на Scott през фрнтална-
та или окципиталната зона , извършват вентрикулопе-
ритонеални шънтове и по –рядко декомпресия, чрез 
премахване на фронталната  или темпорална кост. 

Антиконвулсантна терапия се прилага при всички па-
циенти с гърчове.

Лъчетерапията е основния палиативен метод при па-
циенти с мозъчни метастази и трябва да се започне не-
забавно. Терапията обхваща целия мозък, тъй като  36-
85% от болните имат мултиплени метастази (12,13,). 

В около 40-69% от болните имат подобрение на невро-
логичната  симптоматика и в 35-41% основно подобре-
ние на функцията след тотално облъчване на мозъка 
(14,9,). Въпреки първоначалното подобрение 30-50% 
от болните загиват с рецидивиращи мозъчни метаста-
зи. (14). Един до два месеца след приключването на лъ-
четерапията болните развиват летаргия, сомноленция 
и объркване. Този постлъчев синдром се лекува ефек-
тивно с кратък курс стероидна терапия, но е трудно да 
се отграничи лъчевия синдром от рецидива на метас-
тазите. 

Хирургичното лечение е показано, когато диагноза-
та на мозъчните метастази не е сигурна обикновенно 
при пациенти без онкологично заболяване или при 
пациенти без дисеминация на заболяването. Спешна 
хирургична интервенция е показана и при пациенти с 
хидроцефалия причинена от вентрикулярна обструк-
ция или с темпорални и церебеларни маси неподаващи 
се на лечение и лъчетерапия. При тези условия хирур-
гичната декомпресия  е свързана с голяма смъртност.  
За нещастие трудно могат да се определят границите 
на тумора, така че радикализма е невъзможен. Спорно 
е да ли хирургията или лъчетерапията имат по добър 
палиативен ефект за :

• Солитарна мозъчна лезия с голям интервал между 
първичната диагноза и появата на мозъчната ме-
тастаза

• Бавно разстящи относително лъчерезистентни ту-
мори

• Когато неврологичната симптоматика нараства 
бързо вследствие на повишено вътречерепно на-
лягане, въпреки кортикостероидната и осмотична 
терапия (7,15). 

Болни с мозъчни метастази от малигнен меланом се 
повлияват и преживяват повече след оперативно лече-
ние. Хирургията премахва увеличеното вътречерепно 
налягане и подобрява неврологичната симптоматика, 
чрез отстраняване на туморните лезии, намалява мо-
зъчния отток и премахва причината за обстукцията на 
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цереброспиналния ток (CSF).  Посредством хирургич-
ното лечение в 50% от болните се наблюдава функцио-
нално подобрение и в 25% пълно неврологично въз-
становяване.  (15). 

На следващата таблица 4 е дадено еднагодишната пре-
живяемост след хирургично лечение на солитарни мо-
зъчни  метастази от различни локализации по данни 
на Winston et al. (15) 

Докато рандомизираните проучвания показват по-
добрени функционални резултати и преживяемост 
вследствие на хирургичното лечение, хирургията е по-
казана само при следните случаи:

• Солитарни мозъчни метастази

• Метастази разположени в лесно достъпни зони 
при които хирургичното лечение няма да увеличи 
неврологичния дефицит

• Без данни за първична лезия

• Системните метастази са под контрол 

• Туморът е относително лъчерезистентен

Повечето от пациентите с мозъчни метастази отгова-
рят на палиативната лъчетерапия и медикаментозното 
лечение. 

Карциноматозен менингит

Карциноматозния менингит е онкологично неотлож-
но състояние, чиято честота се увеличава вследствие 
на увеличаване на преживяемостта от приложението 
на системно лечение. В обдукционен материал се уста-
новява в 4% от болните в терминален стадий, наличие 
на метастази по лептоменингите . 

Патофизиология

голямо разнообразие на идеите обясняващи меха-
низма на образуване на карциноматозния менингит.     
При изследване на трупове се оказва, че туморните 
клетки постъпват в ЦНС посредством микроскопич-
ни вени с много тънки стени разположени в арахно-
идалната мембрана (17). При нарушение цялостта на 
метастазата  в мозъчния паренхим или в хороидалния 
плексус, могат да тръгнат малигнени клетки в цере-
броспиналния ток. Паравертебралните тумори,  като 
лимфома, разстат по хода на нервните коренчета и 
директно инфилтрират спиналното субарахноидно 
пространство през невралните отвори. При повечето 
болни обаче няма установени метастази в паренхима 
на мозъка, хороидалната и паравертебралната зона и 
се приема, че най-често  етиологията на лептоменин-
гиалните метастази е хаматогенна. (17, 16). 

По време на аутопсия  най-често се установяват два 
патологични модела. Мозъка и спиналните повърхно-
сти са покрити от тънък слой туморни клетки,  докато 
метастазите в cauda equina, в  спиналните и краниал-
ните нерви разрастват под формата на нодули и са му-
лтифокални. Допълнителната хистологична находка 
може да включи повишено разрастване на фиброзна 

тъкан причинено от възпалителната реакция и нео-
васкуларизацията. Новите  кръвоносни съдове при 
които липсват най-общите свойства на мозъчните съ-
дове т.е. кръвно-мозъчна бариера позволяват повише-
на абсорбция на   химиотерапевтици и интравенозен 
конраст при СТ скениране. Туморът също така може 
да инфилтрира краниални и спинални нерви тъй като 
те преминават през субарохноидалното пространство. 
С прогресията на тумора настъпва инфилтрация на 
пенетриращите съдове на мозъка и гръбначния мо-
зък и при евентуална руптура през пиалната мембра-
на настъпва инвазия в главния и гръбначния мозък. 
Туморните клетки имат тенденция да се установяват в 
базалните цистерни посредством мозъчния ток и аб-
сорбция причинявайки обструкция и хидроцефалия 
(18,  16).

Клиника

Диагнозата неопластичен менингит,  трябва винаги да 
се подозира при наличие на симптоми или признаци 
включващи повече от една структурна зона на невро-
аксиса. Клиничните симптоми са разделени в три кате-
гории в зависимост от това дали лептоменингиалния 
тумор включва мозъка, краниалните нерви, и гръб-
начния мозък. Неврологичните симптоми се проявя-
ват  около три месеца преди диагнозата, но възможно е 
по-неизразена симптоматика  да варира от три до шест 
месеца. Субективно болните могат да имат няколко 
симптома, но задълбоченото неврологично изследва-
не установява включване на големи зони от менин-
гите. (19,16,5).  Симптомите зависят от структурите 
които са обхванати от туморния процес. Най-честите 
симптоми са главоболиe, промяна на менталния ста-
тус, персистиращо гадене и повръщане, замаяност и 
световъртеж, временна загуба на съзнанието, афазия, 
диабетус инсипидус. Установява се също така, позити-
вен Бабински, едем на папилата , атаксична походка, 
хемипареза, вертиго.

Физикални находки: пареза на очните мускули, сла-
бост на лицевата мускулатура, загуба на слуха, неврит 
на н.оптикус–загуба на зрението, невропатия на н.три-
геминус ,  на н.нервус хипоглосус, слепота.

При засягане на краниалните нерви симптомите са: 
диплопиа, загуба на слуха, лицева скованост, пониже-
ни зрителни способности, слепота, дисартрия, загуба 
на вкусовите способности, шум в ушите, дрезгавост,  
дисфагия, вертиго.

При обхващане на гръбначния мозък симптомите са 
следните: слабост, парестезия, болка в гърба, радику-
лярна болка, нарушение на функцията на пикочния 
мехур и дебелото черво.

Физикална находка: рефлексна асиметрия, слабост, 
синдром на cauda equina, загуба на чувствителността, 
понижен тонус на ректума, тилна ригидност, strait leg 
raising.

Диагноза

Диагнозата карциноматозен или лимфоматозен ме-
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нингит се поставя с цитологично изследване на гръб-
начно мозъчния ток. Трябва да се вземе най-малко 5 
мл. При клинично  подозрение за карциноматозен 
менингит и наличие на ликворни промени като ви-
соко налягане на ликвора, левкоцитоза, повишени 
стойности на протеин и занижени на глюкозата и на 
хлоридите, и ако цитологията е негативна се повтарят 
лумбалните пункции до потвърждение на диагнозата.

Биохимичните туморни маркери в цереброспиналния 
ликвор също могат да бъдат от полза при поставяне 
на диагнозата при отрицателна цитология. Нива на 
бета –глюкуронидаза над 55 nU/l, CEA над 1ng/ml  и 
LDH изоензим в съотношение 5/1 и повече от 15% 
сериозно предполагат карциноматозен менингит. Въ-
преки това трябва да се има пред вид , че тези маркери 
не са строго специфични. Карциноматозен менингит 
вследствие на метастатични карциноидни тумори 
се свързват с повишени стойности на серотонина и 
5-hydrоxycodoneindoleacetic acid в ликвора. Компю-
търната томография е удачна в потвърждение на по-
ставяне на диагнозата лептоменингеална карцинома-
тоза и да отхвърли съпътстващи мозъчни метастази, 
които са налице в 20% от болните. Хидроцефалията и 
контрастното усилване на менингите и перивентрику-
ларните зони предполагат лептоменигеално заболя-
ване. Вентрикуларното уголемяване настъпва в при-
близително в 30% от случаите. Дори в случаите, когато 
няма наличие на обтурираща туморна формация, хи-
дроцефалията може да настъпи вторично вследствие 
на блокаж от туморни клетки на субарахноидните 
абсорбтивни пътища. При липса на инфекциозен ме-
нингит, контрастното усилване на базалните цистерни 
или церебралните сулкуси предполагат злокачестве-
ност. СТ скенирането трябва да се направи при всички 
болни със солидни тумори за които се предполага , че 
имат карциноматозен менингит.

Болни  със симптоми предполагащи метастази на гръб-
начния мозък трябва по спешност да бъдат подложе-
ни на миелография преди лъчелечнието. Wasserstrom 
(16) съобщава, че 50% от болните на които е извърше-
на миелограма при подозрение за лептоменингеални 
спинални метастази имат или спинални епидурални 
лезии или задебеляване и нодуларност на нервните 
коренчета в субарахноидалното пространство. Всич-
ки епидурални метастази и симптоматични метастази 
на нервните коренчета трябва да бъдат включени в зо-
ните за облъчване.

Лечение

Целта на лечението на кациноматозния менингит е 
удължаване на преживяемостта и подобряване или 
стабилизиране на неврологичния статус. Без лечение 
болните загиват от 4-6 седмици (20, 19). Повечето па-
циенти се повлияват от комбинацията интратекална 
химиотерапия и локална лъчетерапия.

Когато е налице мозъчна симптоматика е показано об-
лъчване на целия мозък с оглед ерадикиране на тумора 
в мозъчните сулкуси, което е невъзможно да се постиг-
не с интратекалната химиотерапия.(21, 22). Когато е 

налице мозъчно- черепна симптоматика, лъчетерапи-
ята трябва да обхване мозъчния ствол. Общо трябва 
да се приложи 2400-3000 cGy върху целия мозък за две 
седмици, докато дозите за спиналните метастази са 
най-често над 3000-4000 cGy и са в зависимост от лъ-
чечувствителността на първичния тумор. Локалната 
лъчетерапия се комбинира с интратекалната химиоте-
рапия с оглед предотвратяване на редисеминацията за 
ерадикиране на асимптоматичните метастази, които 
не са включени в полетата на облъчване (21,22). 

Терапевтичните лекарствени нива не могат да се по-
стигнат посредством парантерална приложение т.е. 
химиотерапията трябва да се прилага интратекално 
чрез лумбални пункции или интравентрикуларно 
чрез поставяне на резервоар на Ommaya  (16, 5).

Интравентрикуларната терапия има следните предим-
ства пред лумбалната апликация:

• Интравентрикуларните апликации постигат опти-
мални концентрации на лекарствените средства, 
докато лумбалните пункции постигат концентра-
ции само в субдуралните или епидуралните зони. 
Дори при лумбалните апликации , концентрациите 
във вентрикулите е ниска. 

• Интравентрикуларните апликации постигат нор-
мално насищане и лечение на всички части на ме-
нингите.

• Пациентите обикновенно предпочитат апликациите 
през резервоара на Ommaya интравентрикуларно.

Все още няма рандомизирани проучвания при карци-
номатозните менингити , сравняващи лумбалната с 
интравентрикуларната интратекална химиотерапия. 
От проучванията досега се оказва, че има по-голяма 
ефективност на терапията при приложение на интра-
вентрикуларна химиотерапия комбинирана с лъчете-
рапия в зоните със симптоматични лезии.

Използвайки трансокципиталния достъп и интраопе-
ративната флуороскопия, поставянето на резервоара 
на Ommaya e сравнително лесно с малък процент ус-
ложнения. При поставянето на резервоара при болни 
с повишено вътречерепно налягане може да се получи 
субгалеална колекция на ликвор идваща от вентрику-
ла по катетъра през дурата. Обикновенно резервоари-
те на Ommaya са контраиндицирани при пациенти с 
повишено вътречерепно налягане.  От проучванията 
се оказва , че тези резервоари са удачни при хидроце-
фалия и осъществяване на вентрикулоперитонеален 
шънт.

Решението за поставяне на устройството зависи от 
вида на тумора, чувствителността му към лъчетера-
пия, очакваната продължителност на живот, и ана-
томични съображения като хидроцефалия или мно-
жество мозъчни метастази. Агресивната интравен-
трикуларна терапия е показана при карциноматозен 
менингит от рак на гърдата при липса на прогресия на 
заболяването или съществени неврологични дефици-
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ти. Интравентрикуларната терапия няма съществен 
ефект и не подобрява лошата прогноза при пациенти 
с лептоменингеални метастази от малигнен меланом 
или карцином на белия дроб или при тези с прогре-
сивно систематично заболяване. (16, 5). Лимфоматоз-
ния менингит отговаря много бързо на интратекална-
та лумбална  терапията в комбинация с локална лъче-
терапия.

Methotrexate е най-често използвания интратекален 
агент приложен самостоятелно или в комбинация с 
thiotepa  или cytosine arabinoside (23,22,5 ).  Citrovorum 
намалява страничните ефекти на метотрексата, но не 
и неговата антитуморна ефективност в ЦНС. Тъй като 
Citrovorum не преминава кръвно-мозъчната бариера, 
той може да бъде приложен веднага след метотрексата.
(24). Фактора се прилага в доза от 10 мг. орално или 
парантерално на всеки 6 часа от две до шест дози след 
интратекалното приложение на метотрексата за про-
филактиране на хематологичната токсичност и орал-
ния мукозит. Добри резултати се съобщават от при-

ложението на тиотепа, но поради късия полуживот се 
използват други препарати за първа линия лечение. 
Сytosine arabinoside е ефективен самостоятелно или в 
комбинация с метотрексата при левкемични и при в 
някои случаи на лимфоматозен менингит, но за съже-
ление той няма активност при солидни тумори.

Интратекалната химиотерапия се прилага два пъти 
седмично, докато симтомите се повлияят и състояние-
то се стабилизира. След получаването на негативна 
цитология и неврологична стабилизация, химиотера-
пията се намалява от веднъж седмично до един път 
месечно . Ако положителната цитология персистира 
се търси друг алтернативен агент.

Продължителността  на палиацията може да бъде 
постигната в 50-90% от пациентите с лимфоматозен 
менингит. Интратекалният метотрексат или цитозин 
арабинозид често се комбинира с лъчетерапия.

На таблицата 5 са дадени най-често използваните ци-
тостатици за интратекална химиотерапия.

Таблица 5

Химиотерапевтик Лумбално приложение Интравентрикуларно приложение

Метотрексат 12-15 мг 10-12 мг

Цитозин арабинозид 45 мг 30-45 мг

Тиотепа 15 мг 10 мг

Компресия на гръбначния мозък и Cauda equina

Спешността може да бъде предизвикана от тумори 
компресиращи гръбначния мозък или кауда еквина. 
Това е второто по честота неврологично  усложнение 
след мозъчните метастази. На аутопсионен материал 
такива тумори  се установят в 5% от пациентите със 
злокачествени заболявания (25).  Пациентите рядко 
загиват от компресията на гръбначния мозък, но със-
тоянието е спешно с оглед предотвратяване  в послед-
ствие развиваща се необратима парализа. 

Уточняването на неврологичния статус в началото на 
лечението  е от изключителна важност за успешния 
изход на терапията. Това е така, независимо от вида на 
тумора, нивото на поражението, стадия на заболява-
нето , вида на приложеното лечение (лъчетерапия, хи-
рургия или тяхната комбинация). За щастие повечето 
пациенти с гръбначно мозъчни метастази са с типична 
неврологична симптоматика и болка, което прави ран-
ната диагноза лесна , преди да настъпят необратимите 
неврологични увреждания. На пациентите с онколо-
гично страдание трябва да се обърне внимание , че по-
явата на болка в гърба е лош признак и при наличие на 
такава, те трябва спешно да потърсят лекарска помощ.

Патофизиология

Въпреки, че компресията на гръбначния стълб или ка-
уда еквина можа да настъпи и от интрадурални метас-
тази, най-често процеса е екстрадурален (26,27). Ком-

пресията обикновенно е в резултат на инфилтрация 
на тумора в тялото на прешлена или невронната дъга. 
Най-често компресията е в предната част на дуралния 
сак. Прогресията на тумора в задна посока комприми-
ра гръбначния мозък или кауда еквина обикновенно 
под  L1 - L2 и предизвиква неврологична симптомати-
ка. Туморите обикновенно метастазират в епидурал-
ното пространство без да инфилтрират коста (28). Па-
распиналните тумори, като малигнения лимфом или 
невробластома инвазират през интервертебралния 
форамен и притискат гръбначния мозък без да инфил-
трират костта. 

Предложени са няколко патофизиологични модела 
за обяснение на неврологичната симптоматика. При 
бавно , постепенно притискане спешността за деком-
пресия може да бъде отложена, докато при бърза ком-
пресия необходимостта от декомпресионна процедура 
е наложителна. Възстановяването на  неврологичната 
функция е по бързо при непълна компресия. Винаги 
при компресионния модел на неврологични уврежда-
ния съществува и компонент на едем, който се третира 
с дексаметазон (29,30,31). 

Siegal et al. установиха при плъхове , че оттока при 
компресия на гръбначния мозък е свързан с повиша-
ване на нивото на продукция на простагландин- ес-
традиол (PGE2). Установено е също така , че продукци-
ята на PGE2  се повишава преди да е настъпил оттока на 
гръбначния мозък. PGE2       е  медиатор на възпалението 
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и оттока и променя специфичната плътност на тъка-
ните. Ето защо дексаметазона и индометацина нама-
лят оттока по механизъм на промяна на специфичната 
плътност на тъканите, докато метилпреднизолона на-
малява едема , но не променя специфичната плътност 
на тъканите и не предотвратява настъпването на пара-
плегията (32). 

Клинична картина             

Най-честите тумори, които дават метастази в гръб-
начния стълб и предизвикват компресионни нев-
рологични увреждания са рак на белия дроб, гърда, 
неизвестно първично огнище, лимфом, миелом, сар-
ком, простатен карцином, рак на бъбреците, гастро-
интестинални тумори,  рак на щитовидната жлеза. 
От 8%-47% от болните с тези локализации се мани-
фестират клинично с ранна компресионна невроло-
гична симптоматика (33). По–често компресионната 
симптоматика настъпва при болни с вече уточнено 
онкологично заболяване. Интервалът от установява-
не на първичния тумор до развитие на епидуралната 
компресия варира в зависимост от вида на тумора. 
Пациенти с рак на белия дроб дават компресионна 
симтоматика в интервал от няколко месеца след по-
ставяне на първичната диагноза -средно шест месеца  
(26),  докато при рак на млечната жлеза интервала е 
до 20 години, средно 4 години. 

Приблизително в 10% се засяга цервикалния сегмент, 
70% гръдния, и 20% лумбосакралния сегмент. (34 ). 
Епидуралната компресия причинена от метастази на 
една локализация обикновенно се съпровожда с мно-
жествени метастази и в други отдели на гръбначния 
стълб. Това важи най-много за рака на гърдата, прос-
татния карцином и миелома. Честотата в тези случаи 
варира от 8-37%. При 90% от болните се наблюдава и 
силна болка локализирана в гръбначния стълб (35).

Болката обикновенно е израз на включване и на кост-
та в процеса и се засилва при движение, в покой, ка-
шлица, кихане,  или напрежение. Разпостранението 
на болката може да бъде радикулярна. Радикулярно-
то разпостранение на болката локализира вертебрал-
ния сегмент на лезията. Много от болните се оплак-
ват от болки няколко месеца преди настъпването на 
неврологичната симптоматика. Наличието на болки 
във врата или гърба при болни с онкологично забо-
ляване налага задълбочени изследвания. Без лечение 
, следващия симптом е появата на слабост. Това често 
е свързано и със загуба на чувствителност. Вкочане-
ността започва от пръстите на краката и постепенно 
стига до сегмента на лезията. Слабостта в комбинация 
със загуба на чувствителността , по специално загуба 
на проприорецепцията,  може да предизвика атаксия. 
Автономната дисфункция с ретенция на урината и 
запека настъпва по-късно. Въпреки, че болката пред-
шества другите симптоми свързани със сензорните, 
моторните и автономните увреждания, прогресията 
на миелопатията е много бързо. Без лечение парап-
легията настъпва за часове и дни. Физикалният пре-
глед включва чувствителност при перкусия в зоната 

на увреждането. Флексията на врата или повдигане 
на крака в изпъната позиция предизвиква болка в зо-
ната на засегнатия сегмент или по хода на увредения 
нерв. Двигателните нарушения се проявяват със сла-
бост, спастичност, анормална мускулна рефлекторна 
дейност. Сензорната загуба се проявява под нивото на 
увредения сегмент. Ако е налице , нивото на понижена 
чувствителност показва локализацията на компресия-
та. При пациенти с автономна дисфункция може да  се 
палпира голям пикочен мехур, наличие на резидуална 
урина или отслабен анален тонус. 

Диагноза

Неврологичният статус определя и скростта на ди-
агностичната оценка. Пациенти с признаци на гръб-
начно мозъчна компресия като моторни нарушения , 
уринарна задръжка или изпускане, възходящо разпо-
странение на вдървеност, изискват спешно поставя-
не на диагнозата и лечение. Приложението на декса-
метазон е задължително, ако са налице симптоми на 
компресия. Препоръчителна доза е 10 мг интравеноз-
но последвана от 4 мг на 6 часа (33). Не се установява 
разлика по отношение на подобряване на симптомите 
между интравенозната  болус апликация на 10 и 100 
мг дексаметазон последвана от 4 мг на всеки 6 часа 
(36). Някои автори препоръчват приложението на 
стероиди след лъчетерапия или хирургично лечение. 
Страничните усложнения на високите дози стероиди 
(инфекции, миопатия, остри язви), могат да бъдат из-
бегнати , чрез намаляване на продължителността на 
приложението им. (37). 

Повече от две трети от болните с компресионни яв-
ления имат ренгенологични костни промени. Ренгено-
графията на гръбначния стълб е положителна в 83%  за 
епидурални метастази при болни с болки в гърба (38). 
Отличителни белези за наличие на метастази са еро-
зия на прешлена, промяна на конфигурацията, частич-
но или пълно смачкване на тялото и образуване на ме-
котъканни маси около процеси спинози. Нормалните 
графии не изключват наличие на гръбначномозъчни 
метастази. При болни с лимфом в 60% от болните с 
епидурални метастази имат нормална ренгенография. 

Доскоро миелограмата беше стандарт в диагнозата на 
епидуралната компресия. На този етап метод на избор 
е MRI. (39). Въпреки , че няколко проучвания пред-
ложиха миелографията като малко по-чувствителен 
метод специално за диагностика на малки лезии, MRI 
има значително повече предимства и се препоръчва от 
повечето изследователи като първоначално изследва-
не и при отрицателна находка да се последва от ми-
елография и СТ. Недостатъците на миелограмата са 
лумбалната пункцията свързана с 16-24% бързо вло-
шаване на неврологичния статус изискващ незабавна 
хирургична интервенция при пациенти с пълен суба-
рахноидален блок. (40). При пациенти коагулопатията 
може да  предизвика кървене. Докато MRI е неинвази-
вен метод и се изпълнява от 60-90 мин. , то миелогра-
фията +СТ или само миелография изисква 90-120 мин 
и е инвазивна процедура.
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Приложението на MRI за локализацията и разпостра-
нението на паравертебралните тумори се използва и 
за планиране на лъчелечението и обема на хирургич-
ната интервенция. Също така дава информация за зо-
ните на компресия на гръбначния мозък настъпващи 
между зоните на миелографичния блок. При пациен-
ти с миелографичен блок рутинната миелография не 
е приложима, тъй-като не може да се визуализират 
зоните над блока. Тъй като тази информация е от съ-
ществено значение се налага да се пунктират сегмен-
тите с1-с2 и оттам да се вкара контрастното вещество.  
Друг алтернативен метод е СТ след metrizamide ми-
елография за да се определи  степента на епидуралната 
компресия при пациенти с пълни блокове. Въпреки , 
че този метод се възприема по–лесно от болните, той 
не дава точна информация за състоянието при лезии 
над блока. 

MRI може да отдиференцира екстрадуралната от 
екстрамедуларната и интрамедуларната интрадурал-
на лезия. MRI при суспектна епидурална компресия 
на гръбначния мозък, може да бъде изпълнена без 
gadolinium ( Gd-DTPA) контраст – Gadovist. Гадоли-
новото усилване подпомага диагнозата на дисковата 
херния, но също така очертава зоните за биопсия къ-
дето туморът е най-активен, както и ефекта от тера-
пията. Ако MRI е положителен, не се налага повече 
диагностично уточняване. Ако е негативен или сус-
пектен при наличието на неврологични симптоми и 
физикална находка се препоръчва миелография с или 
без СТ скениране.

Въпреки , че MRI и СТ скенирането се извършва при 
повечето пациенти за поставянето на диагноза прило-
жението на миелографията намира своето място при 
по–горе изложените показания. Извършва се с игла с 
размери 22 gauge или по-малка. Преди инсталацията 
на контраста се изтегля  по-малко от 2 мл. ликворна 
течност и са дава за цитологично изследване , как-
то и за протеини и глюкоза. Благодарение на ниския 
вискозитет и разтворимост във вода Metrazamide 
(Amipaque) е удачен за приложение, като се смесва в 
цереброспиналната течност и прониква свободно в 
субарханоидалното пространство и осигурява хомо-
генна дифузия в ликвора, след което се извършва СТ 
сканиране след конвенционалната миелография.

Лечение

Целта на терапията при пациенти с епидурални спи-
нални неоплазии е възстановяване и запазване  на 
нормалната неврална функция, локален контрол на 
тумора, стабилност на гръбначния стълб и облекчение 
на болката. Тъй като радикално лечение не е възмож-
но, при повечето пациенти палиацията е крайна цел 
на терапията. 

Върху няколко момента заслужава да се наблегне при 
очаквания отговор от терапията. Приблизително 40-
60% от всички пациенти лекувани за компресия на 
гръбначния мозък посредством лъчетерапия или в 
комбинация с ламинектомия са амбулаторни след ле-

чението. (33). Изхода от лечението корелира със сте-
пента на неврологичното увреждане преди лечението. 
Ранната диагноза и незабавно лечение е съществена 
част за крайния резултат.

Дълго време за лечението на гръбначно мозъчните 
метастази се прилагаше декомпресивна ламинекто-
мия. Ламинектомията налага премахване на processus 
spinosi  и ламините лежащи над и под едно нива в 
зоната на компресия. Ако туморът включва задните 
костни елементи или тумора е видим в гръбначно-
мозъчния канал същият се отстранява. Теоретичната 
постановка на тази процедура е, че независимо дали 
тумора е локализиран отпред или отзад на гръбначно 
мозъчния канал е  възможно движението на гръбнач-
ния мозък назад при компресия от лезии разположени 
отпред или напред при лезии разположени дорзално. 
Въпреки това резултатите от ламинектомиите са раз-
очароващи. Приблизително 30% от болните имат по-
добрение. Оперативната смъртност е 9%, като  11% са 
с усложнения , а при 12% състоянието им се влошава 
след операцията (41).  В ранните 1980 г. редица пруч-
вания демонстрираха по-добрите резултати след лъче-
терапия спрямо ламинектомиите (41,33). 

Тумори на дихателната система

Трахеалните и ендобронхиални тумори,  които оклу-
зират по голяма част лумена на дихателните пътища 
трябва да бъдат третирани адекватно и бързо, преди 
да настъпят инфекции, респираторни нарушения и не-
обратима обструкция. Повечето от пациентите които 
развиват бронхиална обструкция имат ендобронхиа-
лен тумор (42) , докато трахеалната в повечето случаи 
се дължи на доброкачествени причини като стеноза 
след продължителна интубация, трахеомалация, или 
едем на трахеята след инфекция и неотдавнашна лъче-
терапия (43) . Пациенти с тумори на хипофаринкса  и 
ларинкса рядко дават признаци на обструкция на гор-
ните дихателни пътища, тъй като при тях се извършва 
в началото трахеостома, преди да настъпят съществе-
ни нарушения в дишането (42). 

Обхващането на ларинкса и трахеята от лимфомен 
процес  може да предизвика живото застрашаваща 
обструкция на дихателните пътища (44).  Двустранна-
та парализа на гласните връзки вторично при засяга-
не на ларингеалните нерви от туморен процес рядко 
предизвиква обструкция без стридор (45). 

Бронхиалната обструкция най-често се причинява от 
първичен рак на белия дроб. По време на диагнозата 
бронхиална обструкция се установява в 53% от болни-
те с плоскоклетъчен карцином, 25 % с аденокарцином, 
33 % с едроклетъчен карцином, и при 38% с дребнокле-
тъчен рак. (46)  От проучванията на Brewer при 70% от 
болните оперирани за рак на белия дроб се установява 
ендобронхиален тумор. Двадесет процента имат ендо-
бронхиален тумор в основния бронх и 50% в лобарни-
те бронхи (47). Ендобронхиалните метастази от други 
локализации изключващи първични тумори на белия 
дроб са рядкост. При аутопсионен материал честотата 
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на значими ендобронхиалните метастази е по-малка 
от две процента. Други локализации които дават ен-
добронхиални метастази са гърда, колон , бъбречно 
клетъчни карциноми, но също така се наблюдават и 
при саркоми, меланоми и овариални карциноми (48).

Клинична картина

Симптомите характеризиращи интермитентна 
обстукция на горните дихателни пътища могат да 
бъдат открити от 6-15 месеца преди трахeaлната не-
оплазма да бъде диагностицирана (49, 50).  Повечето 
пациенти са относително асимптоматични докато 75% 
от лумена не бъде запушен (42).  Налице са диспнея, 
ортопнея, кашлица, свистене, стридор, дрезгавост, хе-
моптоза, трахеоезофагеална фистула и аспирационна 
пневмония (51). 

Често пъти много е трудно да се отдиференцира брон-
хиална от трахеална обструкция при физикално из-
следване. Изостреното дишане или стридора са пока-
зател за ларингеална или трахеална обструкция. Ин-
спираторните движения са удължени със съществена 
ретракция на междуребрените пространства. Локали-
зираното свистене може да бъде чуто и при частично 
запушени дихателни пътища. При значителна брон-
хиална стеноза се получава девиация на трахеята към 
засегнатата страна по време на инспирация и  обратно 
по време на експирация. Може да се установи нали-
чието на бактериална пневмония с постобструктивна 
инфекция.

Диагноза

 Диагнозата се поставя на базата на остротата на симп-
томите и бързото развитие на клиничната картина. 
При болните с обструктивен синдром се прави рент-
генова снимка. Профилните снимки на врата с меко-
тъканна техника дават най-добра диагностика на гор-
ната трета на трахеята. Диагнозата може да се постави 
и при рутинни ренгенографии, ако е налице значител-
но стеснение на трахеята и наличие на туморна маса. 
Преди започване на лечението е наложително извърш-
ването на СТ и контрастно изследване на хранопрово-
да. СТ може добре да установи размера и степента на 
трахеалната обструкция. Степента на екстра и интра 
трахеалното ангажиране определя и плана на лечение. 
Доброкачествените трахеални тумори обикновенно са 
добре оформени или представляват лобулирана маса 
по- малка от 2 см. в диаметър. При трахеалната хонд-
рома може да се установят калцификати.

Саркома на трахеята се представя като туморна маса 
не оформена с неравни граници с големина от 2-10 см 
разполагаща се по протежение на трахеята. Мукоза-
та е неравна и разязвена. Значително стесняване на 
лумена се наблюдава при напреднали процеси. Раз-
ширяване на медиастинума, външна компресия или 
инфилтрация на хранопровода, vena cava superior 
или на бронхите предполага екстатрахеална екстен-
зия. Ако трахеалният тумор включва главен бронх, 
графията може да се представи с ателектаза или по-
стобструктивна пневмония. 

Бронхиалната обструкция се свързва с ателектаза, 
сегментно уплътняване или оформяне под формата 
на ръб плеврално уплътняване. Рутинното рентгеног-
рафско изследване в 75% дава картината на обструк-
тивен пневмонит при болни със значителни обстру-
ктивни промени на бронхите. СТ спомага за ранната 
диагноза на ендобронхиалните неоплазми при симп-
томатични пациенти с нормална рентгенография. Ми-
кробиологични изследвания са показани при фебрил-
ни състояние и други признаци на инфекция. Край-
ната диагноза се поставя с бронхоскопия, биопсия и 
цитология от храчка. 

Спешно поведение

Спешна оценка на дихателни пътища/дишане/ цир-
кулация. Поставя се  пациента седнал в леглото и се 
осигурява кислород с висок дебит ( да се направи  вед-
нага КГА, ако съществува вероятност за ХОББ и  да се 
намали  дебита на О2 при данни за задръжка на СО2). 
Започва се  лечение на подлежащата причина:

Пациентите с клиника на остро настъпила обструк-
ция на дихателните пътища изискват незабавна те-
рапевтична намеса за да се избегне тежка дихателна 
недостатъчност и смърт.  Ако лезията е обхванала хи-
пофаринкса, ларинкса, или горната трета от трахеята 
се извършва ниска трахеотомия. При положение, че 
причината е в долната част на трахеята се поставя дъл-
га тръба след дилатация на трахеята. 

При повечето пациенти след възстановяване на про-
ходимостта се извършва лъчетерапия по спешност. 
Аплицират се високи дози дексаметазон 10-16 мг 
дневно преди лъчетерапията с оглед профилактира-
нето на оттока. Други методи които могат да влязат в 
съображение при рефрактерна лъчетерапия са лазер-
на дезобторация, бронхоскопска криохирургия и фо-
тодинамична терапия.

Освен при обструкция на дихателните пътища, ди-
хателната недостатъчност може да е симптом и на  
много други заболявания свързани с неопластичното 
заболяване, което определя и различния подход на 
поведение.

В този раздел ще се разгледа острия синдром на рес-
пираторна недостатъчност, който е най-честия повод 
за превеждане на болните в интензивните отделения. 

Остра респираторна недостатъчност ( ОРН)

Острата респираторна недостатъчност (ОРН) е една 
от най-честите причини за превеждане на болните в 
отделенията по интензивно лечение (52). Острата рес-
пираторна недостатъчност дължаща на инфекция е 
живото застрашаващо усложнение при онкологично 
болните.  До неотдавна острото токсично увреждане 
на белия дроб вследствие на агресивна  мултимодална 
терапия излезе на предна линия при тези болни (53, 
54). Като изключим смъртните случаи вследствие на 
белодробна емболия и пневмония 19% от раковите 
болни загиват от остра респираторна недостаттъчност  
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(55).  ОРН при онкологични болни е с изключителна 
лоша прогноза. До 74% от всички онкологично болни,  
които са поставени на изкуствена вентилация завърш-
ват фатално (56). При болните с костномозъчна транс-
плантация и ОPН смъртността достига до 59% (57).  
Деведесет процента от болните с бронхогенен карци-
ном, 80% с левкемия и лимфома при които е наложи-
телна асистирана вентилация не преживяват (58). Тази 
статистика е изключително по-лоша, отколкото при 
болните с ОРН , но без наличие на карцином (59). 

Ранното разпознаване на ОРН е съществен фактор 
определящ по-добрата прогноза при тези болни. На 
този етап няма общо приета дефиниция за ОPН. Всич-
ки клиницисти са съгласни , че е налице дефект във 
белодробната функция вследствие на което e налице 
рязко понижение на парциалното артериално наляга-
не (Pao2) и /или покачване на парциалното налягане 
на въглеродния двуокис (Paco2) извън референтните 
стойности. Основният симптом за ОPН най-често е 
хипоксемията. Ранната хипоксемия най-често се про-
явява с диспнея, с минимално напрежение и кашлица. 
С влошаване на хипоксемията се появяват тахипнея, 
тахикардия, периферна вазоконстрикция, диафореза, 
хипертония, умора , възбуда, нарушение на съзнание-
то, объркване, и евентуално обтундация. В послед-
ствие настъпват хипотензия, цианоза, аритмия, не-
обратимо нарушаване на съзнанието и смърт.

Острата респираторна недостатъчност не е заболява-
не; това е нарушение на функцията, която може да бъде 
провокирана от много други заболявания. Процеса на 
дишане е сложен процес и представлява „верига” от 
перфектно функциониращи системи, започвайки от 
централната нервна система изискваща интактна не-
вромускулна система със нормална механика на гръд-
ната стена, проходими въздуши пътища, адекватна га-
зова обмяна през алвеоларно-капилярната мембрана, 
и ефективна циркулация за обмяната на въглеродния 
двуокис и отдаването на окислена кръв на тъканите. 
Нарушението на всяко ниво в тази система без значе-
ние дали е налице онкологично заболяване или не ще 
доведе до ОPН. Ето защо оценката на пациента, трябва 
да включва оценка на всички тези системи,  за да се 
установи  основната причина. 

Опиятите и други депресанти на централната нервна 
система могат да доведат до обтундация, хиповенти-
лация, хиперкапния, аспирация и хипоксемия. Онко-
логично болни с мозъчни метастази, церебрален едем 
и повишено интрацеребрално налягане са рискови за 
супратенториално херниране и компресия на диха-
телните центрове в главния  мозък. Лезиите в главния  
мозък и нарушение на функцията на краниалните нер-
ви се изразява в нарушение на преглъщането, което 
предизвиква аспирация на храна и секрети от устната 
кухина. Високо разположени метастази в гръбначния 
стълб могат да доведат до квадриплегия и фатална 
респираторна недостатъчност. Паранеопластичните 
невро и миопатии, като напр. дерматомиозит може да 
предизвикат дихателна недостатъчност на базата на 
увреждане на мускулатурата на гръдния кош.

Хирургичните вмешателства, болката , множествени 
метастатични фрактури на ребрата водят до наруше-
ние на механиката на гръдния кош , а от тук и до не 
ефективно дишане. Бързото натрупване на плеврален 
излив или внезапен пневмоторакс също може да до-
веде до дихателна недостатъчност.  Обструкцията на 
горните дихателни пътища в критични зони от тумор-
ни лезии, води до остра асфикция. Ателектазата дъл-
жаща се на ендобронхиален тумор или невъзможност 
за изчистване на натрупаните секрети намалява ефек-
тивния обем на белия дроб и води също така да диха-
телна недостатъчност.

На нивото на алвеоларните мембрани, пневмонита 
бил той причинен от бактериална, вирусна или гъб-
ична инфекция, аспирация вследствие на повръщане, 
остра интоксикация на базата на химиолечение или 
лъчелечение, тумор на лимфната система, алвеоларен 
кръвоизлив или идиопатичен пневмонит водят до 
остра дихателна недостатъчност вследствие на нару-
шаване на газовия обмен (60).  На ниво циркулаторен 
кръг, пулмоналния тромбемболизъм, туморните ем-
боли и сърдечната недостатъчност могат също така да 
доведат до дихателна недостатъчност.

Фулминантното протичане на остра дихателна недос-
татъчност при възрастни е респираторния дистрес 
синдром (РДС). Синдрома не е заболяване и етиоло-
гията му е поливалентна. Първото клинично описание 
на РДС е направено през Първата световна война на 
обгазени войници. Най-честата причина е бактериал-
ният сепсис. (61). До една трета от пациентите с грам 
негативна бактериемия развиват РДС. Смъртност-
та свързана със септичния шок достига до 90%. При 
онкологично болните най-честите причини за РДС са 
аспирацията, туморни емболи, масивни тъканни не-
крози, дисеминираната интраваскуларна коагулопа-
тия (DIC) , масивни трансфузии, лекарствена и радиа-
ционна токсичност и опортюнистични инфекции (62). 
РДС се съобщава като усложнение на транс-ретино-
ловата киселинна терапия при пациенти с промиело-
цитна левкемия (синдром на ретиноловата киселина), 
а също така и при пациенти по време на резекция на 
белия дроб при които е било приложена неоадювантна 
химио и лъчетерапия за локално авансирал недребно-
клетъчен рак на белия дроб. (63,61). 

Въпреки,че диагностичните критерии за РДС варират 
в широки граници, четири основни компонента са ба-
зата за диагностика на синрома:

• Внезапна причина или събитие

• Наличие на пулмонарна конгестия и/ или мултило-
барни инфилтрати

• Некардиогенен едем на белия дроб

• Редуциран белодробен комплайенс и увеличаване 
на инрабелодробното шантиране

Не е нужно всички критерии да са изявени едновре-
менно. Тези признаци са последствие на дифузни 
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алвеоларни нарушения и не специфичен отговор на 
различни несвързани форми на остро белодробно на-
рушение на функцията. Причината за РДС не е един-
ствена, а е комплекс от взимно свързани фактори и 
събития, които включват активирането на полимор-
фонуклеарните левкоцити и алвеоларните макрофаги, 
освобождават  се клетъчни протеази, свободни ради-
кали, както и цитокини и разстежни фактори ( интер-
левкин 1 , тумор некротизиращ фактор, тромбоцито 
активиращ фактори и др.)(64). 

Клиника

Обикновенно пациентите са диспнеични с кратки по-
върхностни респирации. Кашлицата може да липс-
ва или е слаба, дължащо се на общата отпадналост. 
Когато е налице тя е непродуктивна. Може да има 
храчки вследствие на остра бактериална пневмония. 
Цианозата, междуребрената ретракция на мускула-
турата и принудителното включване на дихателната 
мускулатура са налице. Болният може да бъде възбу-
ден и объркан. Ендобронхиалният аспират предста-
влява серокръвенист секрет, но наличието на чиста 
кръв предполага друга диагноза. В началото дишането 
е чисто, но в последствие се появява белодробна на-
ходка. Често след интубацията се появат плеврални 
изливи дължащи се на венилаторни ефекти на гръд-
ната хемодинамика. При РДС мултилобарните белод-
робни инфилтрати се развиват бързо от порядъка на 
12-24 часа. В началото те са интерстициални , но в по-
следствие настъпва плътна алвеоларна консолидация.  
Проследяването на артериалната сатурация показва 
рязко намаление на (Sao2) и Pao2  . 

Лечение

Терапията е симптоматична и трябва да бъде насоче-
на към причината предизвикала РДС. Единственият 
и най-важен аспект в лечението е бързо, адекватно  и 
ефективно подаване на кислород, което обикновенно 
изисква ендотрахеална интубация, аспирация и асис-
торна вентилация. Стремежът трябва да бъде в по-
държане на Sao2  на и над 90%  или  Pao2  на или над  
60 mm Hg с най-ниската ефективна концентрация на 
вдишания кислород. Препоръчва се активно вливания 
на инфузионни разтвори с оглед подържане на кръвно 
налягане и ефективна перфузия на тъканите, особен-
но в състояние на септичен шок. Да се има пред вид 
хиперхидратацията и синдрома на засилена капиляр-
на пропускливост, който може да задълбочи дихател-
ната недостатъчност  (65). 

Вазопресорната терапия е показана при рефрактер-
ност на инфузионната терапия за корекция на хипо-
тензията. Диоретиците и дигоксина са неефективни 
тъй като  белодробния едем при РДС е некардиогенен. 
Приложението на Swan-Ganz катетри е спорно особен-
но при болни с кардиоваскуларно заболяване и при 
тези изискващи високо ниво на положително венти-
лационно налягане и големи обеми от течности. При 
бактериален сепсис приложението на адекватни анти-
биотици е наложително, а при DIC- антикуагулатна и 

фактор заместителна терапия. 

При РДС се препоръчва подаване на високи концен-
трации на Flo2  до  1.0 да подържа адекватни Sa02/Pao2    
нива. Вследствие на загубата на алвеоларния компла-
енс намаления резидуален функционален капацитет 
(FRC) предизвиква затваряне на дихателните пътища 
и прекомерно дясно–ляво шантиране, което предиз-
виква тежка артериална хипоксемия (66).  Подържане-
то на позитивно налягане (PEEP) в края на експириума 
e ефективно за реверсията на артериалната хипоксе-
мия (67). РЕЕР позволява наляганията на атериалния 
кислород да се подържат при по-нисък Flo2 ,чрез уве-
личение на FRC и намаляване на шънтирането т.е. на-
маляване на опастността от кислородна белодробна 
токсичност.  Високият Flo2    може бързо да предизвика 
увреждане на алвеолите  и белодробна фиброза (68). 
Недостатъците на РЕЕР включват опасност от барот-
равма и понижен венозен отток вследствие на което 
се наблюдава спад на сърдечната дейност породено от 
промени в налягането в гръдния кош.  В разработка 
са нови техники за корекция на  РДС , като инвер-
зивен–коефициент вентилация и екстракорпорална 
мембранна оксигенация (64).

В литературата се предлагат широк набор от средства 
за лечение , като кортикостериоди, простагландин Е1 
, антагонисти на опиоиди, нестероидни антивъзпали-
телни средства, pentoxifylline, и антиендоксин моно-
клонални антитела, но все още няма сигурни данни 
потвърдени от клиничните трайли (69). Някои некон-
тролирани проучвания предлагат прилагането на ек-
зогенно вкаран синтетичен сърфактант (70). Въпреки 
агресивното лечение, РДС  остава с много лоша про-
гноза. Смъртността е над 70% (71). Ранната диагноза 
и активното лечение изпреварващо застрашаващата 
респираторна недостатъчност  може да намали смърт-
ността. Съвременни проучвания съобщиха за нама-
ление на смъртността от РДС , но имаше увеличение 
на късната смъртност  дължаща се на мултипленна 
органна недостатъчност и рецидивиращи грам нега-
тивни инфекции (66). 

Диференциално диагностични изследвания при ди-
хателна недостатъчност

Кръвни

ПКК:  Анемия, Пневмония
Урея и електролити: Остра бъбречна недос-
татъчност
CRP: Пневмония, метастатично заболяване, 
радиационен пневмонит, БТЕ
КГА (кръвно-газов анализ) : да се оцени те-
жестта и задръжката на СО2 (ХОББ)
Сърдечни ензими : ИБС
D-димери : БТЕ
Хемокултура: Пневмония
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Атипична серология: Атипична пневмония
Храчки

Микроскопия, посявка и чувствителност

Пневмония

Цитология

Белодробна неоплазма

ЕКГ

Исхемия: ИБС, ЗСН (застойна сърдечна недостатъчност) 

Патологичен ритъм : аритми

Синусова тахикардия, SIQIITIII, дяснокамерно обреме-
няване: БТЕ

Ниски комплекси : перикарден излив

Рентгенография на бял дроб и сърце

Неспецифични : обструкция на горната куха вена, пе-
рикарден излив, асцит, БТЕ, астма, ИБС, Реакция на 
свръхчувствителност, обструкция на горните диха-
телни пътища, анемия, метаболитна ацидоза, -остра 
екзацербация на ХОББ

Многобройни белодробни маси : белодробни абцеси, 
метастази

Колапс : обструкция на дихателните пътища

Уплътнение : неоплазма, БТЕ, пневмония, белодробен 
абсцес, капсулиран абсцес

Интерстициална засенчване : ЗСН (застойна сърдеч-
на недостатъчност), фиброзираща белодробна болест, 
радиационен пневмонит, опортюнистична инфекция, 
карциноматозен лимфангит, белодробна лекарствена 
токсичност, плеврален излив, пневмоторакс

Допълнителни изследвания

КАТ

-КТ (компютърна томография) с висока резолюция

-КТ с пулмонална ангиография

ФИД (функционално изследване на дошането)

-максимална скорост на експираторния поток

-газов обмен

-белодробни обеми

-ФЕО1, ФВК, ФЕО1/ФВК

-бримки поток-обем 

Бронхоскопия: биопсия, бронхоалвеоларен лаваж

Изследване съотношението вентилация-перфузия

Ултразвук

Медиастиноскопия и биопсия

Плеврален пунктат

ПЕТ (позитронно-емисионна томография) скенер

Плеврална биопсия

Обструкция на горната куха вена  (ОГКВ)

За първи път синдрома на обструкция на горната куха 
вена (ОГКВ) е описан от William Hunter през 1757 г. 
при пациент с аневризма на aorta ascendens на базата 
на сифилиз (72). До средата на миналото столетие се 
считаше , че повечето случаи на (ОГКВ)  са в следствие 
на възпалителни и доброкачествени заболявания. (73). 
Напоследък голямо внимание се отделя на  малигне-
ните неоплазми които са  отговорни за развитието на 
синдрома. Механизма за развитието на това заболява-
не е наличие на тумор възникващ или инфилтриращ 
медиастинума вследствие на което се нарушава веноз-
ния дренаж на глава, шия и горната част на торакса ( 
74, 75). Най-честите причини за развитие на синдрома 
е бронхогенния карцином, дребноклетъчния анаплас-
тичен карцином и плоскоклетъчнте му  под видове. Те 
обхващат в 75% от случаите (76,75).  Петнадесет про-
цента от болните с белодробен карцином развиват 
синдрома по време на заболяването.  За 10-15% от слу-
чаите  е отговорен лимфома , по специално едрокле-
тъчния дифузен (хистиоцитарен) лимфом (74). Вто-
рично, вследствие на метастази, причина са  тимома, 
карцинома на гърдата, яичниците, шийката на матка-
та, щитовидната жлеза и ларинкса и по-рядко сарко-
ма на Капоши и тестикулярните тумори. В по-старата 
литература водещо място имаха грануломатозния и 
склерозиращ медиастинит, туберкулозата и сифилис-
тичната аневризма (77). От по-скорошните изследва-
ния по-малко от 15% от случаите с ОГКВ са причинени 
от немалгинени заболявания. Най-чести причинители 
са медиастинална фиброза,тромбоза, подагра, аневри-
зма и лъчева фиброза (78).

 Патофизиология

Синдромът е в резултат на компресия или обструкция 
на VCS и свързаните с нея притоци от първичния ту-
мор или метастази. Благодарение на ниското налягане 
във вената тя лесно се компресира от съседните ту-
морни формации. Ако v. azygos и другите колатерали 
са функциониращи синдрома не се развива, въпреки 
блока върху основните притоци. VCS започва от бра-
хиоцефалните вени и достига до дясното предсърдие. 
Разстоянието е приблизително 7 см. Съседните струк-
тури в тази зона, са трахеята, десния главен бронх, пул-
моналната артерия, аортата, артерия брахиоцефалика, 
паратрахеалните лимфни възли, и тимуса. Простран-
ството е много ограничено и най-малкото разрастване 
на туморната формация води до компресия на вената.

Обструкцията на вената възпрепяства венозния от-
ток от главата, шията, врата, гръдния кош и горни-
те крайници. Повишеното венозно налягане води до 
едем на лицето и горните крайници, като предизвиква 
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плеврални и перикардиални изливи и едем на трахея-
та.  Сърдечата функция намалява и се редуцира веноз-
ния отток към сърцето.  Нарушението  на съзнанието 
и други мозъчни промени са вторични вследствие на  
едем на мозъка, както и сърдечна недостатъчност. 
Клинична картина

Остротата на клиничната картина зависи от степен-
та на нарушение на венозния отток т.е. от степента на 
обструкция и скоростта на разстеж на тумора. Синд-
рома може да протече безболезнено,  ако процеса се 
развива бавно и има възможност за образуване на 
колатерали. Клинично в 67% синдрома се проявява с 
разширение на гръдните вени, с разширение  на вени-
те на шията-59%, едем на лицето-56%, тахипнея-40%, 
плетора на лицето -19%, цианоза-15%, едем на горни-
те крайници-10% (74).  Кардиопулмоналните нару-
шения, които  се изразяват в диспнея, отпадналост и  
кашлица, настъпват по-късно в процеса на развитие 
на синдрома и са най-добре изразени в легнало поло-
жение. Кашлицата може да се появи по-рано, ако в ос-
новата на синдрома е рак на белия дроб. По време на 
диагнозата при 20% от болните е налице гръдна бол-
ка или дисфагия. По-рядко ларингеалният  или брон-
хиалният  едем или обструкцията  води до стридор. В 
зависимост от степента на развите на заболяването от 
2-22% от болните манифестират неврологична симп-
томатика включваща главоболие, нарушено съзнание 
и промени в зрението. Ранните физикални симптоми 
се изразяват в разширение на шийните и гръдните 
вени, цервикофасциален едем, и разширени ретинал-
ни, кониктивални и подезични вени. Често е налице 
тахипнея. Показание за спешност е налице при мозъч-
ни нарушения, нарушена сърдечна функция и едем на 
горните дихателни пътища ( 74, 78). 

Диагноза

При развита клинична картината диагнозата се по-
ставя лесно, но не е така когато симптоматиката е за-
воалирана и скрита от самото начало. В съображение 
влизат и стари фотографски снимки за да се докаже 
цервикофасциален начален едем. В случаите, когато 
диагнозата е съмнителна,  радионуклеидните тестове 
и венозната венография могат да помогнат. По този на-
чин може да се визуализира венозния дренаж, колате-
рали, зоната на обструкцията на дихателните пътища 
(79).  Общо взето СГКВ е сравнително рядко срещащ 
се синдром изискващ незабавна намеса. Тя е наложи-
телна при пациенти с остро нарушение на дихател-
ните пътища, кардиоваскуларен колапс и значително 
повишаване на интракраниалното налягане. По време 
на диагнозата по-малко от половината болни имат до-
казано онкологично заболяване (80). Рентгенографи-
ите на гръдния кош са с патологични промени. Една 
до две трети от болните демонстрират в горния меди-
астинум туморна маса или разширение на медиасти-
нума.  При 12-41% от болните се наблюдава туморна 
маса в десния хилус. При една четвърт се установява  
наличието на плеврален излив, обикновенно в дясно. 
Нормална рентгенография се наблюдава при 3-16% от 
случаите (81).

СТ с контраст дава много точна преценка за състоя-
нието на процеса при болни СГКВ.  СТ не само лока-
лизира нивото на обструкция на горната празна вена, 
но може да диагностицира тромбози на вената, кола-
терална циркулация, медиастинална аденопатия или 
туморни маси и други недиагностицирани заболява-
ния в гръдния кош. (82). Проучването  с technetium 
pertechnetate Tc 99 микросфери е сравнимо  с кон-
трастната венография при установяване локализация-
та на обструкцията и колатералната циркулация. 

\Тъй като по време на клиничната симптоматика 
много от болните с СГКВ нямат поставена диагноза, 
преди започване на терапията се изсква оценка на със-
тоянието и биопсия. Биопсия и други инвазивни про-
цедури при тези болни като торакотомия спокойно 
могат да бъдат извършвани (83). Изключение от тази 
група са деца и пациенти с обструкция на дихателните 
пътища (84).  Диагностичният подход трябва да започ-
не с най-малко инвазивните процедури. Цитология на 
храчка дава в две трети от болните с СГКВ,  диагно-
за при дребноклетъчния карцином. Костномозъчната 
биопсия е целесъобразно при една четвърт от болни-
те с дребноклетъчен карцином и е полезна при подо-
зрение за лимфом. Биопсия на палпабилен шиен или 
супраклавикуларен лимфен възел е в 80% позитивен 
при рак. Не палпабилни лимфни възли  по време на 
операция на  прескаленното пространство са позитив-
ни в 20-40%. Fine needle аспирационна цитология под 
СТ или флуороскопен контрол е друга техника, която 
може да влезе в съображение. Медиастиноскопията и  
торакотомията също е оправдана за поставяне на ди-
агноза (85).

В болшинството от случаите със СГКВ се дължат на 
дребноклетъчен рак на белия дроб или лимфом. И 
двата варианта са чувствителни на химиолечение. 
Комбинацията химио и лъчелечение дава значително 
по- добри резултати от колкото само лъчетерапията 
(86).  Лъчелечението е показано в 70% от болните при 
недребно клетъчния рак и други неоплазми по-малко 
чувствителни на химиотерапия  (81).  Временни мерки 
подобряващи състоянието могат да бъдат предприети,  
като поставяне болния на легло с повдигната горната 
част на тялото и подаване на кислород. Някои от бо-
лните се повлияват значително при прилагане на ди-
уретична терапия, но дехидратираща терапия може 
да предизвика тромбоза и влошаване на състоянието 
(87). Временната кортикостероидна терапия води до 
известно подобрение, но няма проведени прочувания 
относно ефикастността и. Кортикостероидите  могат 
да намалят симптоматиката свързана с некроза на ту-
мора, възпаление и едем, но все още данните са проти-
воречиви (88).

При наличие на стридор и нарушение на дихателни-
те пътища които не се повлияват от кортикостероид-
на  или бронходилатираща терапия, интубацията или 
трахеостомата е показана като животоспасяващо сред-
ство. Пациенти с централна неврологична симптома-
тика са показани на терапия с дексаметазон с оглед 
понижаване на интракраниалното налягане. Много 
рядко може да се приложи лъче или химиолечение на 
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пациенти без хистологична диагноза. Ако такава про-
цедура се наложи, биопсията трябва да вземе в срок до 
три дена. В противен случай резултатите трудно могат 
да се  интерпретират.

Допълнителната тромбоза при СГКВ изключително 
влошава състоянието на болния. В такива случаи в 
съображение влиза антикуагулантна терапия. Тром-
бозата може да се диагностицира с венография или 
СТ изследване. При провеждането на антикугулатна 
терапия трябва да се има пред вид и опастност от ин-
тракраниални кръвоизливи, които настъпват в 10% 
от пациентите (89). При разпостранение на тромбо-
тичния процес по брахиоцефалната субклавната сис-
тема, антикоагулантната терапия се провежда както 
при дълбока тромбоза на вените. Фибринолитичната 
терапия е показана при болни които развиват СГКВ 
вследствие на продължително държани катетри или 
кардиачни пейс мейкъри. (90). Тромболитични агенти 
като стрептокиназа или урокиназа е ефективна при 
56% от болните при наблюдение на малки серии (91).   
Болни със СГКВ вследствие на компресия или инфил-
трация на тумора не се влияят от този вид терапия. 
До неотдавна се използваше балонна ангиопластика за 
подобряване състоянието им.

Въпреки първоначалното подобрение на състоянието 
рецидивите настъпват в 10-19% от болните (74). При 
неповлияване от терапията насочена директно към 
тумора,  както и неповляване от кортикостреоидното 
лечение, като опция може да се мисли и за стентиране 
на вената (92). В едно проучване пълно подобрение е 
постигнато при 14 от 18 болни (93).  Хирургичния бай-
пас се прилага много рядко при малигнена причина за 
СГКВ.  Той  е показан при пациенти с остро настъпил 
СГКВ, който не се влияе от химио и лъчетерапия,  но 
се очаква значителна продължителност на живот (94).

Малгинен плеврален излив

Едно от най-честите усложнения на рака на белия 
дроб, гърдата и лимфома е натрупването на  течност 
в плевралното пространство. Рака е най-честата при-
чина за плевралните изливи в количество най-малко 
2000 мл. , които могат да причинят кардиопулмонал-
на декомпенсация (95). Плевралните изливи са с кли-
нична картина и са израз на авансирало некурабилно 
заболяване с изключение на лимфома и някои други 
влияещи се от лечение неоплазми. В малък процент 
от онкологичните болни излива може да се дължи на 
неонкологичен процес, като хипопротеинемия или 
обструкция на медиастиналните лимфни пътища. 
Плеврален излив се наблюдава и при синдрома на за-
пушване на горната куха вена и перикардиална тампо-
нада дължаща се на повишено венозно налягане (96). 
Конгестивната сърдечна недостатъчност, хипехидра-
тацията, пневмонита, емпиема, туберкулозата, бело-
дробната емболия, автоимунни заболявания, хипо-
албуминемията, и лекарствената токсичност могат да 
причинят плеврални изливи и трябва да се имат пред-
вид в диференциалната диагноза.  Някои цитостати-
ци като метотрексат, прокарбазин, циклофосфамид, 
митомицин и блеомицин, също могат да предизвикат 

плеврални изливи (97). Рядко големи количества на-
трупана плаврална течност може да компресира белия 
дроб и редуцирайки дихателния обем да предизвика 
ателектаза с диспнея и инфекция и да доведе до респи-
раторна недостатъчност.

Клиника

Най-честите сиптоми на малигнения плеврален излив 
са диспнея, ортопнея, кашлица, болка в гърдите. Нали-
чието на фебрилитет е свързано с ателектаза и инфек-
ция. Близо една трета от болните с плеврален излив са 
асимптоматични, а също така една трета от тях имат би-
латерални изливи (98).  Лимфома е най-честата неопла-
зия свързана с асимптоматичен плеврален излив. (99).

Диагноза

Диагнозата се поставя посредством физикално изслед-
ване и ренгенография. При просветляване на костоди-
афрагмалните синуси количеството е от порядъка на 
300-500 мл. Ехографията и СТ се използват при насо-
чената торакоцентеза или биопсия в съответната зона.

Торакоцентезата може да бъде диагностична и терпа-
певтична. Всички пациенти с плеврални изливи, кои-
то все още не са животозатрашаващи и с клиника на 
диспнея, хипоксемия, изместване на медиастинума, 
хемодинамична нестабилност,  или данни за емпием,  
подлежат на торакоцентеза. След дрениране на дос-
татъчно количество неинфектирана течност с оглед 
профилактика на животозастрашаващо състояние се 
поставя дренаж. Плевралният излив се дренира без 
аспирация в продължение на 12 часа бавно до количе-
ства 1500 мл. за избягване на опасността от едностра-
нен едем на белия дроб и промени в наляганията. При 
липса на дренажна тръба процедурата се извършва 
мануално посредством широка игла, но съществува 
риск от пневмоторакс. Други  възможни усложнения 
от торакоцентезата са кървене, емпиема, убождане на 
черен дроб или слезка, белодробен едем и един много 
рядък синдром  на плеврален шок (рефлексна хипо-
тензия и вагосова брадикардия) настъпващ в момен-
та на процедурата (100). Шокът може да се избегне, 
ако плеврата е щателно анестезирана.  Ако се получи 
манипулацията веднага се прекъсва и се подава кис-
лород, повдигат се краката и ако е необходимо се из-
вършват вливания и се прилага атропин. Няма абсо-
лютни контраиндикации за парацентеза, но пациенти 
с малки изливи, или данни за коагулопатия или болни 
на изкуствена вентилация са с висок риск от компли-
кации.

След извършването на дренажа по спешност, след 
овладяване на състоянието на болния, се пристъпва 
към пълен дренаж на плевралната течност с оглед под-
готовката на болния за плевродеза. Дренажа на малиг-
нен плеврален излев без последваща плевродеза води 
до 70% от пациентите на рецидив в близките 30 дена, 
ако не се приложи ефективно химиолечение.  

Като цялостна прогнозата при болни с малигнени 
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плеврални изливи е лоша , което се дължи на онколо-
гичното заболяване.  Две трети от болните загиват в 
първите три месеца (98). Болните с плаврални изливи 
вследствие на рак на гърдата, овариален карцином и 
лимфом имат значително по-добра преживяемост (101). 

Малигнена перикардиална тампонада

Една от най-честите причини за сърдечната тампо-
нада са малигнените перикардиални изливи  (102). 
Първичните перикардиални тумори са изключи-
телно рядко явление и перикардиалната тампонада 
е израз на метастатично перикардиално заболяване 
(103).  Причините в 75% са карцином на белия дроб, 
гърдата, хранопровода, лимфом, левкемия и малиг-
нен меланом. В литературата се съобщава и за из-
ливи от първичен или метастатичен сарком, както и 
мезотелиом. Голяма е честотата на перикардиални из-
ливи причинени от AIDS свързан сарком на Капоши 
(104). Остро настъпила тампонада, както и хроничен 
констриктивен перикардит се наблюдава след лъчете-
рапия в зоната на сърцето и медиастинума и при 2% 
при болни с автоложна костно мозъчна трансплан-
тация. (105).  Редки тумори като мезотелиома, могат 
да блокират перикарда като в клетка без излив и да 
предизвикат констрикция. (106). 

Патофизиология

Перикардният излив се дължи най-често на кървене 
от туморни импланти, нарушен съдов пермиабилитет 
или перикардна лимфна обструкция от тумора (107). 
С прилагането на ехокардиографията и СТ скениране-
то се оказа, че асимптоматичните перикардни изливи 
са значително по-често явление в протичането на ме-
тастатичното заболяване от колкото се считаше в ми-
налото (108). 

Клиника

Първите симптоми на перикардиалната тампонада са 
неспецифични и могат да варират от диспнея до цир-
кулаторен колапс и смърт. Диспнеята е най-честия 
сиптом. Гръдната болка може да липсва или болните 
да се оплакват от тежест в ретростерналната област 
или горната част на корема. Болката може да варира 
от  слаба до остра,  имитираща  картината на инфаркт 
на миокарда. Гръдната болка може да бъде позиционна 
или да се влияе от дихателните екскурзии. Други оп-
лаквания като кашлица, хриптене, хъркане, свирене, 
дрезгавост, хълцане, оригване, гадене , повръщане, на-
пълняване, отток на долните крайници, коремен дис-
комфорт и балониране на корема също могат да бъдат 
налице. 

По време на физикалния преглед,  болни с перикарди-
ална тампонада могат да бъдат изпотени със студена 
лепкава пот. Тахикардията е най-често присъстващия 
симптом. Разширението на югуларните съдове е симп-
том за повишено венозно налягане. Често са налице 
филиформен пулс и хипотензия. Намалената цере-
брална перфузия води до летаргия, объркване, гърчо-
ве и кома. Парадоксалния пулс при повече от 10 мм 

Hg е отличителен белег за тампонада, но не патогно-
мичен.  Въпреки, че сърдечните тонове може да бъдат 
приглушени, това не е съществена част от диагнозата. 
Симптомът на търкане също може да липсва поради 
разделянето на перикардиалните повърхности.

Диагноза

Клиничните симптоми на перикардиално заболяване 
явило се в последствие на първично злокачествено 
заболяване могат да бъдат неясни водещи до трудно 
поставяне на диагнозата. Графиите на гръдния кош и 
белите дробове дават промени в находката над 50%.  
Това включва уголемяване на сърдечната сянка, раз-
ширяване на медиастинума, хилусна аденопатия. В 
много случаи, обаче размера на сърцето може да бъде 
нормален, вследствие ограничение от туморната лезия 
или радиационна фиброза. Пациенти с големи пери-
кардиални изливи обикновенно имат сферична сър-
дечна сянка дължаща се на разширението и свиването 
на медиастинума, както и на загуба на нормалните дъ-
говидни граници. 

Електрокардиограмата може да даде минимални про-
мени или типични изменения свързани с перикар-
диалния излив, включващи ниски QRS комплекси в 
периферните отвеждания , синусна тахикардия, елева-
ция на ST сегмента и промени в Т вълната. Вентрику-
ларните променливи са по – малко специфични откол-
кото общите електрични промени  с нарушения,  както 
на Р- вълната, така и на QRS-T комплекса. Тези проме-
ни могат да изчезнат  с дренирането на  малко коли-
чество перикардна течност. Тези променливи могат да 
се подобрят с подобряване на състоянието на болния 
или да се влошат със увеличаване на тампонадата, 
което говори за тяхната несигурност като параметри. 
Електрокардиографските показатели за неопласти-
чен констриктивен перикардит не са специфични, но 
включват дефирмираната Р вълна, ниските QRS ком-
плекси е плоската обърната Т вълна (109).

Ехокардиографията е най-специфичния и чувствите-
лен неинвазивен метод за диагностициране на пери-
кардиалните изливи (110). При задни перикардиални 
изливи две ясни еха могат да се установят, едното е от 
излива , а другото от задната сърдечна граница. Райо-
на между тези две зони показва размера на излива или 
дебелината на перикарда. За диагнозата  на тампонада 
са специфични промените в движението на митрална-
та клапа (111). 

Перикардната тампонада, констрикцията и конгестив-
ната кардиомиопатия могат да се проявят заедно с 
перикарден излив. Физикалните и неинвазвините из-
следвания , често не дават достатъчно информация за 
поставяне на диагнозата, а именно диференцирането 
между заболяване на перикарда или на миокарда. Ко-
гато тази диференциация е наложителна се пристъпва 
към катетъризация на дясното сърце. При перикарди-
ална тампонада или констрикция интракардиалното 
диастолично налягане е типично покачено над 14 mm 
Hg (112).  Сърдечната дейност е силно потисната при 
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тампонада и рязко се подобрява при извършването на 
перикардиоцентеза. Това бързо хемодинамично подо-
брение е патогномично за тампонадата и мощен фак-
тор в диференциалната диагноза (113).  Перикардио-
центезата трябва винаги да бъде извършвана за диаг-
ностични и терапевтични процедури, когато е налице 
значителен перикардиален излив при неопластично 
заболяване. Перикардиоцентеза не се налага при нали-
чие на умерен излив след лъчетерапия (при болестта 
на Hodgkin). Петдесет процента от перикардиалните 
изливи са хеморагични и 40% серокръвенисти. Хемо-
рагичният перикардиален излив рядко тромбозира 
и обикновенно има по-нисък хематокрит отколкото 
системното кръвообращение (114 ). 

Неотложни състояния свързани със съдовата систе-
ма и факторите на кръвосъсирване

Кървене при онкологично болни    

Кървенето при онкологично болните е третата 
най-честа причина за смърт при болни с авансирало 
метастатично заболяване, органна недостатъчност 
вследствие инвазия на тумора или инфекция (115). 
При болни с хематологично заболяване кървенето е 
втора по честота причина за смърт (116).  Около 10% 
от болните провеждащи химиолечение имат епизоди 
на значително кървене (117). Кървенето при онколо-
гично болни е израз на нарушена хемостаза , струк-
турни нарушения на органи или комбинация от двете.  
Окултен гастроинтестинален тумор може да се изяви 
с клинично кървене при болни третирани с антикуагу-
ланти за тромбоемболия. 

Кървенето при онкологични пациенти може да е в ре-
зултат на тромбоцитопения, нарушение на плазмени-
те нива на коагулационните фактори или появата на 
циркулиращи инхибиращи фактори. Нарушенията в 
кървенето може да е в резултат и на лекарствената те-
рапия. Нужно е да се проверят всички лекарства, кои-
то болния е взимал до момента. Аспирин, нестероидни 
аналгетици, кортикостероиди, химиотерапевтици и 
антимикробни средства могат да причинят улцерации 
на лигавицата на стомашно чревния тракт или могат 
да имат директен ефект  върху нивото на тромбоцити-
те, тяхната функция или циркулиращите коагулиращи 
фактори. Коагулопатията и кървенето може да е в ре-
зултат на активиране на ендогенната фибринолитична  
система в резултат на масивна инфекция или директен 
ефект от тумора (DIC). 

Остро животозастрашаващо кървене може да е в ре-
зултат на тромбоцитопенията, причините за която 
са най-разнообразни, като инфилтрация на тумора в 
костния мозък, химиотерапия или лъчетерапия, кон-
сумативен синдром, автоимунна реакция или тромбо-
цитна секвестрация. Повечето случаи на тромбоцито-
пения с изключение на остра левкемия са в резултат на 
химиолечение. 

Остро кървене от гастроинтестиналния тракт

Гастроинтестиналното кървене е често срещащ се 

проблем при онкологично болните. В повечето слу-
чаи кървенето е незначително без съществени хемо-
динамични проблеми. Остро живото застрашаващо 
кървене може да настъпи в резултат на хемостатич-
ни промени или структурни нарушения на органите 
вследствие на туморната инвазия. Причините са хемо-
токсична реакция на лигавицата, радиационен енте-
рит или ерозии и улцерации дължащи се на туморната 
лезия или инфекция. Гастроинтестиналното кървене 
клинично се разделя на две зони над  и под lig. Treitzi.  
Това разделение определя и различните диагностични 
подходи. Остро животозастрашаващо кървене от ту-
мора е сравнително рядко явление. Значимо кървене 
на горния гастроинтестинален тракт причинено от 
тумора е 12-23% от болните. Най-често срещащи се 
причини са остър хеморагичен гастрит и пептично 
язвено заболяване (118).  Рисковите фактори за кър-
вене от горния гатроинтестинален тракт са използва-
нето на нестероидни противовъзпалителни средства, 
кортикостероиди, алкохол и състояние на стрес, като 
сепсис, бъбречна , респираторна и чернодробна не-
достатъчност (119). Острото кървене в горния гастро-
интестинален тракт, причината за която е тумор, се 
среща при лимфома на стомаха, лейомиосаркома, и 
карцинома (120). Стомашният лимфом се проявява 
със слабо до умерено кървене , но пациентите могат да 
развият застрашаващи кръвоизливи след цитотоксич-
на терапия и некроза на тумора (121). Метастатични 
лезии в гастроинтестиналния тракт се наблюдават в 
1-26% при аутопсионен материал, като най-често са от 
малигнен меланом, карцином на бронхите, рак на гър-
дата и панкреаса, но кървенето е незначително (122). 

Други причини за остро кървене е синдрома на 
Mallory-Weiss предизвикан от непрестанно повръща-
не, ерозивни гъбични или вирусни езофагити, варици 
на хранопровода вследствие на портална хипертен-
зия от цироза и по-малко срещано масивна туморна 
инвазия в черния дроб, остра портална или лиенална 
венозна тромбоза или билиарна хеморагия (123,119). 
При поглъщане на кръв, състоянието може да наподо-
би гастроинтестинално кървене. 

През 1929 г. Mallory и  Weiss съобщиха за 15 пациенти 
с масивна хематемеза след гадене и повръщане (124). 
По време на аутопсия при четири пациента е уста-
новeно лонгитудинално разскъсване на мукозата в зо-
ната на гастроезофагиалната връзка. Съобщени бяха 
няколко пациента с онкологично заболяване с този 
синдром след провеждане на химиотерапевтично ле-
чение с последващо повърщане (125). Рискът от такъв 
синдром се повишава при хиатални хернии.  При бо-
лни суспектни за този синдром се налага по спешност 
извършване на ендоскопско изследване. Повече от по-
ловината от пациентите имат неразпозната гастроин-
тестинална патология, като пептична язва или гастрит 
(126). Лечението трябва да бъде превантивно за повръ-
щането при провеждащите болни химиолечение. Пре-
паратите ефективни в профилактирането на гаденето 
и повращането са ondansetron (Zofran)  и  granisetron 
(Kytril). Механизма на действие е в блокиране на цен-
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тралните серотонинови рецептори ( 5-HT3) . При на-
личие на клинична проява на синдрома  на Mallory и   
Weiss  се налага лечение с антиеметици, трансфузии, 
Н2 блокери и инфузии с вазопресин при нужда. Хи-
рургичното лечение включва гастротомия и надшива-
не на лезията. Ендоскопската лазер коагулация е метод 
на избор при възможност. Смъртността при Mallory и   
Weiss  синдрома е от 7-25% (127). 

От  65 болни с автоложна костномозъчна трансплан-
тация, 12  развиха остро кървене вследствие на остър 
гъбичен ерозивен езофагит (128). Остро кървене може 
да настъпи при тежък ерозивен рефлукс езофагит. 
Omeprazole е показан при тази форма на заболяване, 
когато болният е рефрактерен  на Н2 блокерите. Оме-
празола е показан също така при много други хипера-
цидни състояния като инхибитор на протонната пом-
па на париеталните клетки понижавайки киселинната 
секреция в 90%.

Острото  кървене на долния гастроинтестинален 
тракт се наблюдава повече при доброкачествени ту-
мори отколкото при малигнени лезии. В едно проуч-
ване от 80 болни с кървене се установи, че причината 
за кървенето е от карцином и полипи само в 11% от 
случаите (129). В друго проучване този процент беше 
в 15-24% (130).  Друга причина е ангиодисплазия на 
колона и дивертикулоза. Други по редки причини са 
тифлит, псевдомембранозен колит, интестинална ми-
коза и вирусен колит. Масивното кървене може да 
бъде причинено като късна реакция на лъчетерапията 
при гинекологични и генитоуринарни форма на рак. 
Тежката хемоптоза се определя като експекториация 
най-малко на 600 мл кръв за 24 часа и се определя като 
живото застрашаваща (131). Масивната хемоптоза е 
рядко явление. Основният проблем е тампониране на 
бронхиалното дърво с последваща асфикция. Бронхо-
генният карцином е най-честата причина за масивна 
хемоптоза при пациенти над 40 години (132).  Въпреки 
, че честота на кървене при бронхогенният карцином 
е почти еднаква при различините хистологични ва-
риянти , най-често се наблюдава при епидермоидната 
форма. При тези тумори има тенденция да нарастват 
до големи размери инвазират съдовете с последващи 
руптури. Хемоптозата може да настъпи от деструкция 
на паренхима на белия дроб, а също и от неоваскулари-
зация на тумора.  Бронхиалните аденоми кървят обил-
но вследствие на богатото им кръвоснабдяване. (131). 
Туморите на горните въздухоносни пътища, саркоми-
те на белия дроб, ларингеалните и метастатичните ту-
мори кървят рядко, докато белодробната аспергилоза, 
аспергиломите при имунокомпрометирани пациен-
ти предизвикват фатални белодробни  кръвоизливи. 
(133). Масивна хемоптоза може да се предизвика и от  
лазерна вапоризация на ендобронхиален тумори или 
интралуменна брахитерапия (134).

Диагноза

Оценката на респираторния и хемодинамичния статус 
е от съществено значение при поставяне на диагноза-
та хемоптоза.  На пациентите трябва да се подава до-

пълнително овлажнен кислород и да бъдат поставени 
в полуседнало положение за да се избегне аспириране 
и улесни кашлицата. При необходимост се интуби-
рат за да се подържа оксигенацията и вентилацията. 
Изследват се тромбоцитите и коагулационния статус. 
Графията на гръдния кош може да даде информация 
за причината за кървене (инфилтрати, туморни маси, 
кухини и др). При всички пациенти с хемоптоза е на-
ложително извършването на бронхоскопия по въз-
можност в острия стадий за да се установи причината 
и локализацията. За предпочитане е извършването 
на флексибелна бронскопия поради възможността 
за инспекция на голям обем от бронхиалното дърво. 
Веднъж установено кървенето , болният се поставя в 
такава позиция с оглед предотвратяване възможност-
ите за аспирация в незасегнатия бял дроб. Извършват 
се адекватни вливания на инфузионни разтвори, кръв 
и се подава кислород. За да се предпазят дихателните 
пътища се извършва селективна бронхиална интуба-
ция. В допълнение може да се постави балон катетър 
на Фогати през ригиден бронхоскоп за тампониране 
на кървящата лезия. 

Дефинитивно лечение на масивна хемоптоза е хи-
рургична резекция на кървящия белодробен сегмент. 
Всички пациенти с масивна хемоптоза трябва да бъдат 
консултирани с торакален хирург по спешност. Опе-
рираните пациенти с остро кървене са със значително 
по-малка смъртност, отколкото лекуваните консерва-
тивно. (135).  Традиционното консервативно лечение 
в тези случаи води до 50-100% смъртност.  Пациен-
тите в резектабилно състояние и в не дотам изразе-
на спешност имат 1-17% смъртност (136). Интересни 
данни се публикуват от едно друго проучване, където 
е извършено сравнение между медикаментозно леку-
вани болни и хирургично третирани. Резултатите са 
почти еднакви, но проследени в срок от шест месеца 
се установява , че смъртността в медикаментозно ле-
куваните случаи е значително по-висока (137). В този 
случаи кървенето е било предизвикано от не онколо-
гични лезии.

При болни, които не са кандидати за хирургично лече-
ние, а именно такива с авансирало заболяване , голям 
тумор, тежки съпътващи заболявания, локализация 
на кървене  в трудни зони, неадекватни белодробни 
резерви и др., се предлагат следните процедури за спи-
ране на кървенето:

• Продължителна тампонада с катетъра на Фогати 
(135)

• Артериография с терапевтична емболизация на 
бронхиалните (  на пулмоналните ) артерии. Контро-
ла на кървенето е успешно в 80% от случаите (136).

Описани са компликации , като рецидивно кървене 
след реваскуларизация на туморното ложе и парапле-
гия  дължаща се на инцидентна емболизация на пред-
ната гръбначно мозъчна артерия. Лъчтерапията също 
има кръвоспиращ ефект , но той се проявява след ня-
колко дена. 
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Друго тежко усложнение изискващо незабавна 
спешност е   руптура на каротидната артерия.  Руп-
турата на каротидната артерия не е толкова рядко 
усложение при болните с тумори на главата и шията. 
Най-честите причини за това усложнение са постхи-
рургична инфекция, най-често след лъчетерапия или 
в резултат на директна инвазия на тумора в артери-
ята  (138). По стари данни съобщават за честота на 
руптурите от 3.8-4.5%, но на последък, вследствие на 
подобрената техника тази честота беше значително 
намалена дори при високо рискови болни (138, 139). 
Макар и значително по-рядко се наблюдава и лезиа на 
v. jugolaris след радикални дисекции на шията и запаз-
ване на вената (140). Руптурата на артерията, никога 
не се наблюдава при интактна мукоза,  кожа , кожни 
ламба, а само при раневи инфекции, отваряне на рана-
та, туморна инвазия, некроза на съдове. Тъй като това 
не са непредвидими състояние е нужно непрекъснато 
наблюдение на болните и раната. Кръвоизливът може 
да се предшества от малки временни епизоди на кър-
вене наричани „ сентинелни” кървения преди масив-
ната руптура. Някои автори препоръчват профилак-
тична лигатура при високо рискови пациенти (141). 
Педантично наблюдение на раната и ранно въстановя-
ване на  орокутанеалната фистула с мускулно кожни 
ламба намаляват риска от руптура.

Лечение

Руптурата на артерията е драматичен инцидент,  както 
за болния,  така и за неподготвения персонал. В този 
случай се притиска с пръст зоната на лезията. Може да 
се постави и компрес под пръст, но не се препоръчва 
масивен компрес, тъй като кървенето под него може 
да продължи. Притискането продължава до поставяне 
на болния в операционната зала и пристъпване към 
хирургичното лечение. С оглед на загубите се прис-
тъпва към вливания на кръвни продукти , инфузион-
ни разтвори, подаване на кислород с оглед на бърза 
корекция на хипотензията. Лигатура на артерията, ко-
гато болният е в състояние на хипотензия води бързо 
до увеличения на риска от неврологични последици  
(141). Резецира се некротичната част в здраво и се по-
ставя двойна лигатура.

Масивно кървене от устната кухина

Масивно артериално кървене от устната кухина може 
да настъпи  вследствие на силно инвазивни тумори в 
базата на езика, ерозирайки клоновета на външната 
каротидна артерия. Лечението изисква двустранна ли-
гатура на външната каротидна артерия, тъй като има 
силно развита колатерална мрежа в тази зона  (141).  
При контролирано кървене основна насока е подър-
жането на чисти дихателни пътища с оглед да се избег-
не аспирацията на кръв.

Епистаксис

Епистаксисът е относително често явление при бо-
лни с рак и по специално такива с нарушение в кръ-
восъсирването, тромбоцитопения и др. Чести малки 
епизоди на кървене се наблюдават вследствие на из-

съхване на назалната мукоза, локална травма на съдо-
вете на предния назален септум (142). Епистаксисът 
е често отоларингологично усложнение наблюдаващо 
се по време на лечението на болни с остра левкемия 
или костномозъчна транплантация (143). При погъл-
щане на кръв или аспирация състоянието може да 
наподоби хематемезис или хемоптозис.  Подхода при 
тези пациенти  е да се подържат чисти дихателните  
пътища. Кървенето обикновенно спира спотанно или 
се притиска носа, както и налагането на тампонада. 
Предната тампонада, често пъти е ефективна при па-
циентите. При по тежки случаи се поставя 3% ефедрин 
за констрикция на съдовете и спиране на кървенето.  
По-рядко се поставя аргентум нитрикум или се кауте-
ризират кървящите съдове.

Тежки случаи на кървене настъпват от дълбоките гор-
ни и задни назални кухини. Задното назално кървене 
изисква задна тампонада или балонна тамронада да 
забави или спре кървенето. Тази процедура се съпро-
вожда с апликацията на антибиотици с оглед профи-
лактирането на инфекцията вследствие на блокаж на 
синусовия дренаж от тампонадата (142).  Дълбокото 
назално кървене изисква в последствие назофарин-
госкопия, графия на синусите и черепа, и СТ на сину-
сите и базата на черепа. Кървенето изхождащо от ту-
мори и други лезии в етмоидалния рецесус, трудно се 
повлиява от тампонада и обикновенно се пристъпва 
към оперативно лечение – лигатура на артерия. Анги-
ографията на външната каротидна артерия се налага 
при случаи с неясна локализация на кървенето. Про-
цедурата може да бъде и терапевтична с оглед емболи-
зация на лезията. Кървенето при болни с кръвна дис-
кразия, обикновенно не е профузно, но може трудно 
да се контролира. 

Друго тежко усложнение в онкологията изискващо 
спешност е масивната хематурия. Повечето случаи на 
хематурия са минимални или микроскопични , дъл-
жащи се на калкули, локална инфекция, ятрогенни 
фактори като продължително държани катетри или 
протези. Масивни кръвоизливи изискващи хемотран-
сфузии настъпват при пациенти  в следните случаи:

• Масивно обхващане на пикочния мехур от тумора

• Индуциране на кървенето от провежданото  химио 
или лъчелечение

• Тежка коагулопатия

Най-честите неоплазми прездизвикващи масивна хе-
матурия са напреднали или рецидивни карциноми 
на пикочния мехур или простатата, следвани от ин-
филтриращи в пикочния мехур карциноми на ший-
ката на матката и ректума (144). Масивни хематурии 
при други състояния са терапевтично индуцираните 
хеморагични цистити, най-често причинени от при-
ложението на oxazaphosphorine алкилиращи агенти 
като cyclophosphamide и iphosphamide. Техният ме-
таболит акролеин има цитотоксичен ефект върху ли-
гавицата на пикочния мехур. Хеморагичните цисти-
ти се съобщават в 7-12 % от пациентите приемащи 
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тези лекарства  (144, 145). Използването на уринният 
акролеин неутрализатор 2-mercaptoethane sulfonate 
( MESNA) при пациенти приемащи високи дози 
cyclophosphamide или  iphosphamide редуцират в голя-
ма степен честотата на хеморагичните цистити (144).  
Пациенти приемащи високи дози цитостатици, такива 
с костномозъчна трансплантация или други органни 
транспланти развиват тежки хеморагични цистити 
свързани с аденовирусна инфекция (146).  Пациенти 
третирани интравезикално с  bacillus Calmette-Guerin 
(BCG) за суперфициален карцином на пикочния ме-
хур също могат да развият тежка хематоурия. В 9-20% 
от болните развиват кървене от пикочния мехур след 
проведена лъчетерапия за рак на ректума, пикочния 
мехур, шийката на матката и простатата (147). 

Масивната хематурия изисква точна оценка на вида 
и размера на първичния тумор и вероятни ятрогенни 
причини. Медикаменти, като rifampin , високи дози   
metotrexat и  doxorubicin могат да оцветя урината в 
червено до оранжево.  В диференциално диагностичен 
план да се имат пред вид и други причини за кървене, 
като калкули в пикочния мехур и заболявания на гор-
ните участъци на отделителната система. Пациентите 
с тежка хематурия се нуждаят от адекватни вливания 
и подържане на диурезата с оглед профилактика на 
обструкцията на уретрата от коагулуми. Коригират се, 
ако има такива, промените в хематологичния статус. 
Поставя се широк трипътен катетър с възможности за 
извършване на промивки. Големите коагулуми, кои-
то не могат да бъдат отделени с урината се премахват 
цистоскопски, като се поставя и цистоскопска диагно-
за и се взима биопсия. Точките на кървене се куагу-
лират. При наличие на цитостатично индуциран хе-
морагичен цистит се прави промивка с 1-4% разтвор 
на формалин.  По – високите дози на формалина се 
свързват с тежки усложнения като шок, фиброза на 
пикочния мехур и руптура. Други процедури, които 
могат да влязат в съображение са инсталации с разре-
ден фенолов разтвор, антиациди, и различни проста-
гландини (144). 

Лъчетарпията влиза в съображение, когато приложе-
ните мерки не са ефективни. Ангиографията с тера-
певтична емболизация също може успешно да бъде 
приложена (148). При много тежки случаи, когато хе-
матурията не може да бъде спряна се пристъпва към 
хирургично лечение-лигатура на артерия хипогастри-
ка или цистектомия (144). 

Тумори на гастроинтестиналния тракт

Туморите на гастроинтестиналния тракт се характе-
ризират с разстеж в лумен, който може да предизвика 
обтурация на лумена или перфорация на стената, от 
което произхожда и самата клиника. 

Малигнена езофагеална обструкция

Туморите на хранопровода обикновенно се диагности-
цират късно и повечето пациенти не могат радикално 
да бъдат лекувани. Обструкцията на лумена на хра-
нопровода е основния фактор определящ спешност-

та при тези болни. Последиците на това състояния 
са прогресираща дисфагия, невъзможност за прием 
на храна и течности, недохранване, аспирация. Друго 
тежко усложнение е развитието на езофагопулмонал-
на фистула. При тези болни основен момент в терапи-
ята е палиативното лечение. Основната цел на палиа-
тивното лечение е:

• Запазване на проходимостта на хранопровода

• Осигуряване на достъп на храна

• Лечение на езофагопулмоналната фистула, ако е 
налица

Палиативните опции са дилатация на хранопрово-
да, лазерна дезобструкция, поставяне на езофагеална 
протеза, и лъчетерапия. Идеалният  палиативен модел 
на лечение е да действа бързо и добре да се понася от 
болния, да бъде сигурен и да не изисква обща анесте-
зия, да продължава дълго и да може да се повтаря.

Тумори на стомаха тънките и дебелите черва

Най-честите симптоми изискващи спешна хирургична 
консултация в коремната патология са болка, темпера-
тура, треска, чувство на студ, гадене , повръщане, ди-
ария , обстипация, подуване, кървене окултно или ма-
нифестно, от устата или ануса. Това са сериозни симп-
томи спрямо които хирурга трябва да се отнесе с из-
ключително внимание с оглед установяване произхода 
им. За тази цел е наложително задълбочено проучване 
на историята на заболяването на болния, предишни 
оперативни интервенции, провеждани консервативни 
терапии ( химио или лъчетерапии),  както и кои хи-
миотерапевтици са приложени и общата доза на при-
ложената лъчетерапия. Да се проучат лабораторните 
изследвания, туморните маркери и микробиологични-
те изследвания. Да се направи физикален преглед на 
болния, като задължително се извърши оценка на рек-
талния статус и състоянието на тазовите органи, както 
на коремния  (перитонеално дразнене, дефанс, перис-
талтика на червата), и неврологичен сатус. Тези данни 
ще ни дадат информация за допълнителни изследва-
ния с оглед уточняване на причината на спешното със-
тояние, като фиброколоноскопия, фиброгастроскопия 
, обзорна графия на корема и на белия дроб ,СТ на ко-
ремните  органи и малкия таз, MRI и др.  Задължител-
но е сравняването им с предишни изследвания,  ако 
има такива и оценка за динамиката на заболяването. 
Да се установи дали спешното състояние на болния е 
продиктувано от влиянието на първичния тумор или 
проведената или провежданата терапия. Инфилтраци-
ята  от левкемични или лимфоматозни плаки в корема 
могат да наподобят клинична картина на остър корем 
или на други заболявания без да е наложителна спеш-
на хирургична интервенция. Приемането на стеро-
идни препарати завоалира клиничната картина. Тем-
пературата, разстрисането  и клампите са свързани с 
провокирането от химиолечението неутропения и да 
даде картина на сепсис вследствие на перфорация на 
кух орган или на абцес. Някои паранеопластични фак-
тори и антинеопластични агенти могат да предизвикат 
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чревна невропатия с картината на чревна обструкция. 
Диференциално диагностичната картина е много ком-
плексна, трудна и изисква задълбочени познания за 
състоянието на болния и набора от диагностични те-
стове за поставяне на точна диагноза.  Повечето от он-
кологично болните са имунологично компрометирани 
, особенно тези които провеждат терапия. В едно про-
учване на Turnbull и Starnes  в Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center се установи , че повечето от  спешните 
процедури са извършени за усложнения от рака или 
за усложнения от проведената химиотерапия (147).  
Четиридест и четири процента от операциите са на-
правени по повод на предишна операция за рак и 21%  
от лапаротомиите са извършени по повод на не онко-
логично заболяване или свързано с противотуморно-
то лечение. Тринадесет от 42 процедури са извършени 
при пациенти без диагностициран рак. 

Постоперативните резултати след извършените хи-
рургични интервенции са лоши. Тридесет и шест про-
цента от тези болни са починали преди да напуснат 
болницата. При останалите средната преживяемостта 
е: 10% - три месеца, 11%- 6-12 месеца и преживяемост 
над 1 година за 32%  от болните. Развититето на спеш-
но състояние при онкологично болните независимо 
дали се дължи на първичния тумор, рецидив или в 
следствие на провежданото химио или лъчелечине е с 
много лоша прогноза за преживяемостта.

При онкологично болните извършването на спешната 
интервенция в повечето случаи създава повече про-
блеми отколкото решава. Ето защо, хирургът преди 
взимане на решение трябва да отговори на следните 
въпроси:

• Какъв е реалния проблем

• Какво конкретно в хирургичен план трябва да бъде 
извършено за да има ефект

• Съществуват ли други по-малко инвазивни проце-
дури със същия ефект спрямо хиругията

Извършването на една само експлоративна оператив-
на интевенция е със съмнителна стойност за болния.

Най-честите състояние пред които хирурга се изправя 
в хирургията на стомашно чревния тракт са обструк-
ция , перфорация, кръвоизлив, и инфекция. 

Перфорация

Перфорацията на кухинен орган е свързана с перито-
нит и драматична коремна картина. Остра и постоян-
на коремна болка с перитонеално дразнене и ригид-
ност на коремнат стена, съпътстващ илеус с балонира-
не на корема и липсваща перисталтика, фебрилитет и 
хемодинамични нарушения, натрупване на течност в 
третото пространство, бактериеми, тахикардия, хипо-
тенсия и олигурия дават една почти цялостна картина 
на развил се перитонит. Обзорната графия на корема в 
изправено положение обикновенно установява нали-
чие на свободен газ в коремната кухина и предполага 
чревна или гастрдуоденална перфорация,  която нала-

га спешна оперативна интервенция. В тези случаи на 
спешност  не се налага предоперативно уточняване на 
локализацията на перфорацията. Интраоперативната 
находка от фибринозни налепи и фибринозно пуру-
лентен ексудат на фона на умерено или силно раздути 
чревни гънки и множество сраствания от предишната 
операции прави уточняването на локализацията доста 
трудна. При тези случаи, ако предоперативната исто-
рия на пациента предполага гастродуоденална пер-
форация, а именно прием на стероиди, язвена болест, 
хематемеза или окултни кръвоизливи в изпръжнени-
ята,  насоката в експлорацията е предимно и насочена 
в горния етаж на корема. Някои автори препоръчват 
вкарване на гастрографин през стомашната сонда за 
търсене на перфорацията в гастродуоденалната зона. 
При данни за лезия на колона ( предоперативни дан-
ни за дивертикулоза, първоначална болка разполо-
жена ниско в корема),  може да се извърши клизма с 
гастрографин. Перфорацията може да не бъде разпо-
ложена в свободната коремна кухина, а да комуници-
ра с друг кухинен орган. Тогава се търси наличието на 
ентероентерична, ентеровезикална, ентеровагинална 
или ентероуретрална фистула. При комуникация с ко-
ремната стена се образува ентерокутанеална фистула. 
При перфорация в съд се образува артериоентерична 
фистула с клинична картина на сепсис и хеморагия. 
Ретроперитонеалните тумори също могат да перфори-
рат в черво с образуване на абцеси и септична картина. 
В диференциално диагностично отношение трябва да 
се има пред вид , че острия панкреатит също дава кар-
тината на остър корем. Ето защо е нужно да се знаят 
предоперативните стойности на серумната амилаза и 
липаза. Нормалните стойности обикновенно изключ-
ват острия панкреатит. Тъй като някои амилази могат 
да се освободят в коремната кухина от перорирало 
тънко черво диференциалната диагноза с острия пе-
ритонит става доста трудна. В тези случаи при нали-
чие на ексудат в коремната кухина , същия може да се 
вземе и изследва за повишени нива на амилаза, липаза, 
глюкоза. Да се изследва по Грам за култури и левко-
цити и еритроцити. Лабораторния профил в повечето 
случаи  има диагностична стойност. 

Повечето перфорации настъпват в зоната на чревната 
стена, която е инфилтрирана от предварително диаг-
ностициран или окултен тумор.  Лимфомният тумор 
на стомаха, тънкото черво или колона може да перфо-
рира спонтанно или в хода на противотуморната тера-
пия. Редица не чревни тумори,  като бял дроб, гърда, 
меланома и бъбреци могат да метастазират в стената 
на червото и да перфорират. Първичните тумори на 
стомах или дебелото могат да се изяват с клиничната 
картина на префорация. Най-често перфорацията е в 
зоната на тумора, но има случаи с перфорация на це-
кума, при тумори на сигмата при напреднала обструк-
ция и при компетентна илеоцекална  клапа . 

В други случаи може да се наблюдава перфорация на 
кухинен орган без  да е свързано с туморно образува-
ние, като пептична язва, дивертикулоза, язвена болест. 
Токсичният колит или тифлит, състояния често пъти 
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свързани с прием на лекарства като Cytarabin, Vinca 
alcaloidi, Taxol, или тежка неутропения, често пъти 
водят до перфорация  на апендикса или колона (150).  
Cytomegalovirus инфекция при тумор или лекарствен 
имунен дефицит, също могат да доведат до перфора-
ция на червото, както и C. diffi  cile токсин асоцииран 
ентероколит (151).  Имунотерапия с interleukin-2, 
също може да даде такова усложнение (152). При ув-
реждане на червото от предходна лътерапия същест-
вува голяма вероятност от перфорация в зоната на 
анастомозата (153). 

 Перфорацията при онкологично болните е тежко 
усложнение свързано с висока смъртност над 50% 
(154).  Тъй като онкологично болните са с намалени 
възможности по отношение на хемостаза, защита от 
инфекции, и  репаративни възможности на тъканите 
се предлагат следните принципи, които трябва да се 
спазват:

• Елиминиране на причината за септичното състоя-
ние (резекция на зоната на перфорация, екстерио-
ризация на червото, сутура и пликация на перито-
неум се прилага само при доброкачествени лезии, 
като язва на стомаха или дуоденума или травма-
тична перфорация).

• Консервативност по отношение незабавно въста-
новяване на пасажа. Препоръчва се извеждането 
на стоми (коло или илеостома). По всякакъв начин 
да се избегне инсуфициенция на анастомозата.

• Педантично промиване на коремната кухина с 
антисептични разтвори за да се намали ефекта на 
бактериалната контаминация. 

• Задължително дрениране на коремната кухина

• Постигане на адекватна хемостаза с електронож 
или сутури.

• Да се намали риска от инфекция на коремната рана, 
чрез използване на различни техники ( отложени 
шевове,подържащи шевове и др.)

• Поставяне на декомпресионни тръби за да се из-
бегне раздуването на червото

Хирургът трябва да има пред вид, че на този етап, за-
дачата не е решаване на всички проблеми на болния , а 
само живото засташаващите с оглед възстановаването 
му и продължаване на терапията спрямо основния ту-
мор.

Обтурация

Водещите симптоми на интестиналната обтурация са 
абдоминална болка, гадене, повръщане, обстипация, 
липса на газове, подуване на корема. Перисталтиката 
може да бъде хиперактивна , куркаща или глуха, плис-
каща. Състоянието изисква незабавна консултация с 
хирург, който трябва да отговори на следните въпроси:

• Имали механично препятствие ?

• Дали е само на едно място и къде е ?

• До каква степен е стеснен лумена ?

• Увредена ли е жизнеността на червото вследствие 
на раздуването?

• Каква е или какви са причините за обтурацията?

• Каква е вероятността от спонтанно възстановява-
не на проходимостта?

Обзорната графия на корема ще ни даде информация 
за липса на свободен газ в коремната кухина и наличие 
на нива в различна степен на дилатиране на червото и 
разпределение. При наличие на газ в сигмоидното чер-
во или ректума се предполага , че обтурацията е час-
тична. Силното раздуване на колона и тънките черва 
определят ниска локализация на обтурацията , най 
често от механичен произход.

Хипокалиемията , хипомагнезимията, и хипокалци-
емията , както и скорошно приемане на наркотични 
вещества или производни на vinca alcaloides, могат 
до доведат до значително нарушение на нервномус-
кулната функция на червото,  израз на което е силна 
дилатация на  целия стомашно чревен тракт. Този вид 
на лекарствено-свързана токсичност,  често пъти се 
наблюдава при онкологично болните като клинична-
та картина наподобява констелацията на механична 
непроходимост. Нормалните стойности на амилазата 
и липазата изключват острия панкреатит и свързания 
с него илеус. 

Наличието на фебрилитет, локална чувствителност на 
коремната стена и значителна левкоцитоза, определят 
спешността на процеса и насоката на мислене за исхе-
мия на червото с последваща руптура. Поставянето 
на стомашна сонда,  декомпенсира в известна степен 
раздуването на червата и отлага за малко във времето 
оперативната интервенция с оглед извършването на 
допълнителни диагностични изследвания и реанима-
ция на болния.

Ако условията позволяват необходимо е чревния 
тракт да бъде подготвен за оперативната интервенция 
предварително. За съжеление при онкологично болни-
те този момент е много труден и често пъти неизпъл-
ним. Прилагането на Ol. Ricini, магнезиев цитрат  и др. 
подобни са контраиндицирани в подготовката на чер-
вото.  В зависимост от височината на локализацията 
на обструкцията, клизмите може да са неефикастни в 
почистването на червото. Даването на неабсорбира-
еми антибиотици през устата също нямат ефект.  Опе-
ративното вмешателство при наличие на непочистено 
черво е високо рисково. Плътните фекални маси могат 
да засилят обструктивните проблеми и да поставят 
под риск анастомозата с последваща инсуфициенция 
и перитонит. В тези случаи хирургичната опция е из-
веждане на колостома, от която всеки пациент се стра-
хува. Друга алтернатива е интраоперативно промива-
не на подготвения проксимално от стенозата чревен 
участък за анастомоза, което трябва да бъде извършно 
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много внимателно с оглед да се избегне контаминация 
на коремната кухина. 

В клиниката по обща и коремна хирургия  на СБАЛО, 
при изразена стеноза и невъзможност да се почисти 
червото предоперативно, ние прилагаме следната тех-
ника: след като се мобилизира дебелочревния участък 
и се отстрани чревния сегмен с тумора се пристъпва 
към промиване на проксималния участък с който ще 
бъде извършен възстановяването на чревния пасаж. 
През тънкочревна бримка в близост до цекума се пра-
ви томия на същата и се вкарва катетър или дренажна 
тръба, която се поставя в колон асценденс. През нея 
се започва промиване на дебелочревния участък с фи-
зиологичен разтвор до изтичане на чист разтвор през 
дисталния му край. След възстановяване на пасажа 
при ниска резекция, отвора на тънкото черво се из-
ползва за извеждане на илеостома. 

Тъй като възпалителната патология на колона, като 
дивертикулит, локално исхемичен колит, болестта 
на Крон и др. често се прояват с картината на псевдо 
обструктивен процес на тънките черва, е наложително 
да се изключи такъв процес на дебелите черва. Сиг-
моидоскопията последвана от внимателно извършена 
иригография или фиброколонскопия е показана при 
тези състояние. Да се има пред вид , че дебелото черво 
абсорбира водата от суспенсията на бариевия сулфат , 
втвърдява се и може да задълбочи илеусните явления 
при обструктивен процес в дебелото черво. 

Първичните тумори, които най-често преполагат въз-
можности за обструкция са колоректалните , овариал-
ните, гастропанкреатичните, утеринните и туморите 
на пикочния мехур. Често пъти причината може да 
бъде и лимфомен тумор, както и метастазите на тумо-
ри извън коремната кухина като рак на гърдата, мела-
ном, сарком. При персистенцията на тумора или на-
личие на  рецидив на  тумора,  клиничната картина на 
обструкция  настъпва малко време след първата опе-
рация , което говори  за малигненост на процеса (155).

Диференциалната диагностика между исхемията и 
тромбозата на чревото е изключително трудна, а от 
тук и решението за оперативно лечение. За щастие 
процента на странгулация при обструктивното забо-
ляване на онкологично болните е от 0-5% (156). 

От 12 до 28% от онкологично болните претърпяват об-
ратно развитие на обструктивните симптоми. В тази 
група болни много често, скоро след първичния епи-
зод на обструкция, същите развиват отново обструк-
тивни явления (157) .

Обикновенно,  не се губи много с консервативното ле-
чение. То е от порядъка на 3-5 дена.  През този период 
се решават диагностични и реанимационни проблеми.

Ако се наложи оперативно лечение, то включва де-
бридман, чревен байпас, чревна резекция или из-
веждане на колостома, илеостома или йеюностома. 
Комбинацията от тези алтернативни оперативни въз-
можности е резултат от анатомични и етиологични 

причини довели до състоянието. Често пъти трудно за 
диагноза е състоянието на карциноза в коремната ку-
хина водеща до множествени обструкции, както и ин-
филтрация на нервния плексус, а  също така и скъся-
ване на мезентериума. При тези случаи оперативните 
опции са минимални. Поставянето на гастрална сонда 
облекчава състоянието.

Перспективата при онкологично болни с интестинал-
на обструкция е лоша. Някои автори дават оперативна 
смъртност от 9-35% (156, 157).  От 4-45% от болните 
с обструктивни проблеми, оперативната интервенция 
не решава проблема и рецидивите настъпват скоро 
след операцията. Малък процент от болните преживя-
ват по дълъг период от време.

Тумори на пикочоотделителната система

Обструктивна уропатия

Неопластичната обструктивна уропатия, често пъти 
е усложнена с инфекция, бъбречни калкули и накрая 
хидронефроза с необратими увреждания на тубулите с 
последваща бъбречна недостатъчност и смърт. Дрена-
жа на урината или ефективното антитуморно лечение 
може да облекчи състоянието на болния,  но при тер-
минално болни такова агресивно поведение трябва да 
се избягва. Обструктивната нефропатия бива два вида:

• При запушване на изхода на пикочния мехур

• Уретерално запушване

В първият случай най-често настъпва вторично при 
карцином на простата или доброкачествена хипер-
плазия. Уретерелната обструкция настъпва най-често 
при интраабдоминални и ретроперитонеални тумори, 
като сарком, неходчкинови лимфоми и карциноми на 
шийката на матката , пикочния мехур, простата , яич-
ници и ректума (158).

Патофизиология

Уретералната обструкция е най-честата причина за 
обструктивната нефропатия. Туморите може директ-
но да инфилтрират уретера, но по-често го притискат 
от вън. Въпреки, че най-честата причина за обструк-
цията е с туморна генеза, трябва да се имат в преди 
вид и неонкологични причини в диференциално ди-
агностично отношение. Пациенти с тазови и ретропе-
ритонеални тумори могат да предизвикат обструкция 
на уретера вследствие на фиброзни промени дължащи 
се на проведената лъчетерапия или хирургия. Бъбреч-
ни калкули се наблюдават при хронична хиперкал-
циурия, хиперурикемия или инфекция на уринарния 
тракт. Хирургичните интервенции в ретроперитони-
алното пространство могат да се усложнят с абцеси 
или хематоми, които да притиснат уретерите. Острата 
хиперурикемична нефропатия е най-често вторична, 
вследствие на отлагане на кристали пикочна киселина 
в бъбречните тубулите. Уретералната обструкция  от 
отлагане на кристали от пикочна киселина най-често е 
свързана с хематологични неопластични заболявания 
преди и след химиотерапия (159).
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Запушването на изхода на пикочния мехур води до по-
степенно увеличаване на пикочния мехур, двустранна 
дилатация на уретерите и хидронефроза. Хроничната 
частична уретрална обструкция води до хипертро-
фия на мускулатурата в стената на пикочния мехур и 
развитие на дивертикули. Запушването на изхода на 
пикочния мехур може да е в резултат на вторични про-
мени, като карцином на простата или цервикален рак 
или уретрални стриктури на базата на проведена лъ-
четерапия или цистит причинен от циклофосфамидна 
терапия. ЦНС контролира евакуацията на пикочния 
мехур посредством отпускане на напречнонабраздена-
та и контракция на гладката мускулатура в стената на 
пикочния мехур.  От тук ретенцията на урината може 
да настъпи от метастази в мозъка,  гръбначния мозък, 
сакралните коренчета или пикочния мехур, а също 
така и от медикаменти които потискат централната и 
автономната нервна система ( 160).

Независимо от етиологията на обструкцията, пато-
логичните промени проксимално от запушването са 
едни и същи. При остро настъпило запушване рязко 
се повишава налягането в бъбречните тубули и фил-
трацията в гломерулите рязко намалява. През първите 
24 часа бъбречния кръвен ток, гломерулната филтра-
ция, тубуларната секреция, възможностите за концен-
трация на урината започват да намаляват. При ранно 
премахване на причината на уринарната обструкция 
преди да са настъпили необратими промени се наблю-
дава постобструкционна диуреза (161). Много рядко 
се наблюдава значителна диуреза при едностранна 
дезобструкция на бъбрека. Експериментални проуч-
вания обясняващи причината за постобструктивната 
диуреза са :

• Ретенция на урината и други не установени веще-
ства

• Относително запазване на юкстамедуларните 
нефрони, така че скоросттта на филтрация след 
дезобструкцията надхвърля тубуларния капацитет 
за реабсорбция на вода и соли.

• По-голямо налягане в тубулите при билатерална 
обструкция (160)

Клинична картина

Пациенти с авансирали тазови или ретроперитоние-
ални тумори се представят с клинична картина на 
обструктивна нефропатия.  Обструкцията може да се 
заподозре при пациенти с уринна задръжка, тъпа бол-
ка, хематурия, или с инфекция на пикочните пътища. 
За нещастие уретерната обструкция се диагностицира 
в късен стадий , когато е налице увреждане на бъбрека 
с краен резултат уремия и анурия. Простатната уре-
трална обструкция се диагностицира в ранен стадий и 
се проявява с напъване при уриниране, незадържане, 
ноктурия, често уриниране, намалена сила на струя-
та. Трябва да се знае , че неврогенните увреждания на 
пикочния мехур вторично от метастази в главния или 
гръбначния мозък също може да даде тази клинична 

картина  (162,160).

Полиурия сменяща се с олигурия, говори за уврежда-
не на тубуларния апарат на бъбреците вследствие на 
частична двустранна обструкция (160).  Силната бол-
ка по хода на уретерите е типична за остра обструк-
ция. Силата на болката е правопропорционална на 
степента на дилатация на уретера (163).  Гадене, пов-
ръщане и по рядко илеус са свързани с уремията при 
хроничната обструкция.  Физикалното изследване  
може да установи увеличение на простатата, пикоч-
ния мехур, бъбрека или туморна формация в малкия 
таз, фланга на корема или в ректума. Болката в косто-
вертебралния ъгъл говори за наличието на остро на-
стъпила обструкция или инфекция. Неврологичната 
симптоматика включваща намален тонус на аналния 
сфинктер или анормални булбокавернозни рефлекси 
предполагат проявата на неврогенен пикочен мехур. 
Стриктурата на уретрата се установява по време на 
катетаризацията.

Диагноза

Поставя се с помоща на венозна пиелография, ехогра-
фия на бъбреците, СТ на ретроперитонеума. Нормал-
ните лабораторни изследвания на урината не изключ-
ват обструктивната уропатия. Въпреки това може да се 
установи протеиноурия, необичайно нисък уринарен 
осмоларитет, хематурия, тубуларни клетки и пиурия.  
Наличието на левкоцити и бактерии предполага ин-
фекция над обструкцията и налага незабавен дренаж 
на урината и включване на антибиотици. При липса 
на инфекция, рН над 6 е ранен симптом на блокаж на 
тубулите. Нефролитиаза се подозира при наличие на 
кристалурия.  Цялата гама от изследвания като креа-
тинин, електролити, урея, калций , фосфор, пикочна 
киселина и целия хематологичен профил трябва да 
бъде извършен. 

Преди да се уточни терапията трябва да се установи и 
мястото на обструкцията. При подозрения за обструк-
тивна нефропатия трябва да се потвърди хидронефро-
зата ехографски или СТ. С ехографията се установява 
наличието на бъбречен кортекс , което е в полза за ре-
верзибелност на процеса. При извършване на венозна 
урография се налага предварително уводняване, за да 
се избегне контрастно причинената нафротоксичност.  
Посредством венозната урография в 80% се установя-
ва мястото на обструкцията. Други методи за диагноза 
са радионуклеотидните скенове  и СТ скенове. 

Трансуретралната или супрапубична цистоскопия се 
препоръчва за установяване на обструкция при изхо-
да на пикочния мехур, като простатна хипертрофия 
или неоплазма, стриктура на уретрата или контрак-
тура на шийката на пикочния мехур. Уродинамични 
изследвания се препоръчват за отдиференциране на  
вторична дисфункция на пикочния мехур вследствие 
на невромускулни или механични причини.

Терапия
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Болните с уринарна обструкция са заплашени от уре-
мия и смърт.  Трябва бързо да се реагира на инфек-
цията, хиперкалиемията и ацидозата. При бъбречна 
обструкция се извършва антинеопластична процеду-
ра, катетаризация на пикочния мехур или уринарна 
отвеждаща процедура. При терминално болни се на-
лагат само палиативни процедури. 

Метаболитни нарушения при онкологично болни из-
искващи спешни мероприятия

Болните с онкологично заболяване съчетават в себе си 
една голяма група от метаболитни и ендокринни про-
блеми които изискват незабавна намеса.  Тази група 
проблеми са особенно много при паранеопластичните 
синдроми.

Хиперкалциемия

Хиперкалциемията е най-често срещащо се живото за-
страшяващо метаболитно нарушение свързано с онко-
логичното заболяване. Честотата на хиперкалциемия-
та е свързана с локализацията на тумора. Най-често тя 
се наблюдава при миелома и рака на гърдата (40-50%), 
по-малко при недребно клетъчния карцином и много 
рядко при дребно клетъчния карцином на белия дроб 
и колона (164).

Диференциална диагноза : Хиперкалциемията се 
проявява при голям брой заболявания като: 

Ендокринни и метаболитни заболявания

• Първичен хиперпаратиредизъм

• Хипертиреоидизъм

• Феохромоцитом

• Остеопетрозис

• Инфантилна хиперфосфатазия

• Фамилна хиперкалциемия и хиперкалциурия

Онкологични заболявания

Инфекциозни заболявания

• Туберкулоза

• Кокцидиоидомикоза

• HIV инфекция

Бъбречна недостатъчност

Грануломатозни заболявания

• Саркоидоза

• Берилиоза

Диетични или лекарствено свързани състояния

• Витамин D интоксикация

• Витамин А интоксикация

• Калциеви добавки

• Литиум

• Млечно- алкален синдром

Първичния хиперпаратиреоидизъм и рака са двете 
най-чести причини за хиперкалциемията, тъй като и 
двете заболявания са преобладаващи (165).  Диферен-
циалната диагноза на хиперкалциемията свързана с 
рак и хиперпаратиреоидизма се базира на промените 
на серумния хлорид, фосфора, цикличния аденозин 
монофосфат, имунореактивния  паратиреоиден хор-
мон, и резултатите от стероид супресорните тестове 
(166). Болен с клинична картина на симптоматична 
хиперкалциемия и загуба на тегло е по вероятно да 
има онкологично заболяване.  В повечето случаи па-
циенти които са хоспитализирани за хиперкалциемия 
имат вече доказано онкологично заболяване или то се 
доказва съвсем лесно. (167).  Асимптоматична хипер-
калциемия с  хроничните симптоми са най-честата  из-
ява на хиперпаратиреоидизъм. 

Серумният калций е свързан с албумина и измервани-
ята на общия серумен калции често пъти флуктуират 
спрямо концентрациите на серумния протеин. При ня-
кои миеломни болни се наблюдават резки увеличения 
на серумния калции, което се обяснава с повишените 
стойности на серумния протени при тези болни (168). 

Клинична картина

Симптоматиката при тези болни варира в широки гра-
ници и засяга много органи. Тя може да бъде разделена 
на обща и специфично- органна.

Обща: дехидратация , загуба на тегло, анорексия, пру-
ритус, полидипсия

Невромускулна: отпадналост, сънливост, сънливост, 
вялост, апатия, мускулна слабост, хипорефлексия, 
обърканост, психоза, гърчове, кома.

Гастроинтестинални: гадене , повръщане, запек, илеус.

Бъбречни: полиурия, бъбречна недостатъчност.

Кардиологични: брадикардия, удължен P-R интервал 
и скъсен Q-T интервал, широка Т вълна, предсърдна 
или камерна аритмия. 

Патофизиология :  В миналото хиперкалциемията 
се свързваше според включването  или отсъствието 
на туморния процес в костите. Считаше се, че хипер-
калциемията е свързана с директно въздействие на 
малигнените клетки върху костта за първата група, а 
втората група зависи от хуморално медиирани факто-
ри. Сега виждането за този процес се свързва с факто-
ри отделяни от самата туморна клетка предизвикващи 
резорбция  на калция от костта. 

Паратироиден хормон (РТН ) и паратироиден хор-
мон асоцииран протеин 

При някои пациенти раково свързаната  хиперкал-
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циемия има определена биохимична характеристика 
предполагаща РТН стимулация включваща повишена 
тубуларна реабсорбция на калции, хипофосфатемия 
с фосфатоурия и повишени стойности на циклични 
АМР (169). 

През 80 те години беше изолиран РТН свързан про-
теин, който се оказа, че съществува в нормалните тъ-
кани като, мозък, бъбреци, паратироидни жлези, кожа 
матка, и млечни жлези. Той се явява като най-честия 
медиатор на раковата свързана хиперкалциемия (170). 
Най-често той се свързва с онкологични пациенти 
със солидни тумори, особенно при плоскоклетъчните 
тумори.  Този фактор не се свързва с хематологични 
заболявания като миелом или лимфом. Силно пови-
шени стойности се наблюдават при болни с рак на 
млечната жлеза и по конкретно в зоните на костните 
метастази (171). 

Други фактори които се свързват с механизма на хи-
перкалциемията , но все още тяхния механизъм на 
действие е неизяснен са простагландините, цитокини-
те и вит. D. 

 Лечение

Общи мероприятия

Въпреки, че най-доброто лечение при хиперкалциеми-
ята е това свързано с основното заболяване, клиниката 
се проявява при авансирал процес при който терапия 
обикновенно е слабо ефективна. Обикновенно проце-
дурите са свързани с намаляване на серумния калции,  
с повишаване на екскрецията  на калция в урината и 
неговото отделяне или намаляване на абсорбцията 
на калция от костите посредством подтискане на ос-
теоклостичната функция. Обикновенно диетичните 
режими на храни с ниско съдържание на калции са 
неефективни.

Имобилизацията също трябва да се ограничи, защото 
инактивитета утежнява хиперкациемията. Лекарства 
които подтискат екскрецията на калции трубва да се 
преустановят, както и приема на нестероидни проти-
вовъзпалителни средства и Н2- блокери като симети-
дин и ранитидин и др. които понижават кръвния ток. 
Препарати като калций, вит. D, А, и ретиноиди също  
се спират (172). 

Специфична терапия

• Интравенозни вливания и диуретици

• Фосфати- повишаването на серумния фосфор под-
тиска остеокластичната активност

• Инхибитори на простагландините-при някои бо-
лни инхибицията на синтеза на простагландините 
може да доведе до намаляване на серумния калций

• Сулфати, цитрати и ( ethanediamine tetraacetat) 
EDTA  се прилагат с оглед повишеното отделяне 
на натрий и образуването на комплекси с калция. 
Свързано е с хиперволемия, белодробен едем и бъ-
бречна недостатъчност. Тези препарати имат само 
историческа стойност. 

• Кортикостероиди – подтискат остеокластичната 
активност и резорбцията на калций от костите 
и намаляват гастроинтестиналаната резорбция. 
(173) 

• Калцитонин – понижават серумния калций по-
средством повишаване на реналната екскреция на 
калция и подтискат резобцията на калция от кос-
тите. 

• Биофосфонати – химични аналози на пирофосфа-
ти. Директно подтискат освобождаването на кал-
ция от костите. 

• Галиев нитрат- друг потенциален инхибитор на костната резорбция

• Пликамицин – антитуморен антибиотик , унищожаващ остеокластите. 

На таблицата 7 са дадени предложение за показанията за хоспитализация и амбулаторно лечение на хиперкал-
циемията

Талблица 7

Амбулаторни пациенти Хоспитализация

Серумен калций < 12.0 mg/dl Серумен калций > 12.0 mg/dl 

Незначително гадене Гадене и повръщане

Възможност за прием на течности Дехидратация

Отпадналост Промяна в съзнанието

Нормална бъбречна функция Бъбречна недостатъчност

Стабилен сърдечен ритъм Сърдечна аритмия

Незначителна констипация Обстипация, илеус

Местоживеене с възможности за незабавна спешна помощ Ограничен достъп до медицинска помощ
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Хиперурикемия

Патофизиология: пикочната киселина се формира 
вследствие на каталитичен процес на хипоксантина и 
ксантина от ксантиновата оксидаза. Бъбречната недос-
татъчност е в следствие на голяма концентрация на ура-
ти и кристали от пикочна киселина в бъбречните туболи 
и дисталната колекторна система на бъбреците (174 ).

Нарушенията настъпват предимно при хематологич-
ни заболявания като левкемия, авансирали лимфоми, 
миелопролиферативни заболявания – полицетемия 
вера. Остра уратна нефропатия може да се наблюдава 
и при химиотерапевтично лечение на солидни тумори 
(175).  Високо рискови пациенти са тези с високосте-
пенни лимфоми, с голям брой на левкоцити,  с хими-
олечение за  остра или хронична левкемия и пациенти 
с бъбречни нарушения, по специално с обструкция на 
уретерите. Хиперурикемията  е страничен ефект на  
лечение с диуретици като тиазиди, фуроземид или ан-
титуберкулостатици и др (178).

Лечение

Наложително е да се определят рисковите пациенти. 
Профилактиката да започне преди цитостатичното 
лечение.  Лекарствените средства предизвикавщи по-
вишаване на серумните урати или подкиселяване на 
урината да се отстранят. Хидратация на организма, 
както и алкализиране на урината . рН 7 и нагоре се 
препоръчва при тези случаи. Препоръчва се вливания 
на Натриев бикарбонат (50-100 mm0l/L).  Може да се 
използва Acetazolamid като инхибитор на карбоанхи-
дразата с оглед повишаване на ефектите от алкализа-
цията. Основен момент в лечението е Allopurinol, кой-
то подтиска ксантиновата оксидаза и в последствие 
повишава серумната и уринната концентрация на 
ксантина и хипоксантина (179). 

Синдром на туморна лиза

Синдрома на туморна лиза настъпва при бързо осво-
бождаване на вътреклетъчни съставки в кръвообра-
щението. Синдрома се характеризира с хиперури-
кемия, хиперкалиемия, хиперфосфатемия и хипокал-
циемия. Най-тежкото усложнение от хипекалиемията 
е сърдечната аритмия завършваща със смърт. Хи-
перфосфатемията води до бъбречна недостатъчност. 
Повишените стойности на серумния фосфор водят 
до намалено отделяне на калий и фосфати. Хипокал-
циемията, която е резултат на хиперфосфатемията се 
изявява с мускулни крампи, нарушение на сърдечния 
ритъм и тетанични гърчове.

Синдрома настъпва при авансирали солидни тумори 
и високопролиферативни фракции чувствителни ци-
тостатично лечение. Наблюдава се при лечение с ин-
терферон алфа, тамоксифен и интратекално приложе-
ние на метотрексат (180).

Лечение

На първо място е да се определят рисковите групи и 
преди започване на терапията да се извърши оводня-
ване на пациентите. Нарушенията в алкално киселин-
ното равновесие да се коригират. При съществуваща 
урикемия да се приложи алупуринол. Да се изследват 
стойностите на серумните електролити, пикочната ки-
селина, фосфор, калций, креатинин на 3-4 дена. При 
наличие на хиперкалиемия или хипокалциемия е на-
ложително извършването на електрокардиограми и 
следене на сърдечния ритъм. Хипокалциемията да се 
коригира с вливания от калциев глюконат , а хипер-
калиемията с натриево–калиеви препарати давани пер 
ос в комбинация от вливания на глюкоза с инсулин. 
При бъбречна недостатъчност в съображение влиза и 
бъбречна диализа.

Хипогликемия

Наблюдава се при инсулин продуциращи тумори. В 
50% хипогликемия се наблюдава и в непродуциращи 
инсулин тумори като мезенхимални тумори – фибро-
сакоми, лейомиоми, рабдомиосаркоми, липросаркоми 
и мезотелиоми. Класическите симптоми  са слабост , 
световъртеж, изпотяване, гадене. Клиничната картина 
може да се прояви и с гърчове и неврологична отпадна 
симптоматика. 

Патофизиологията се свързва с производство на го-
леми количества инсулиноподобни вещества или с 
голям разход на глюкоза от тумора. Тумор с големи 
размери от 500-1000 г. може да изразходва от 50-200 г 
глюкоза дневно.

Лечението е в зависимост от тежеста на процеса. Как-
то е при повечето неопластични синдроми за предпо-
читане е цитостатичната антитуморна терапия. В съо-
бражение влиза и симптоматична терапия с глюкозни 
вливания. При много силно изразена симптоматика се 
препоръчва кортикостероидна и гюгаконна терапия. 

Недостатъчност на надбъбречните жлези

Много рядко се наблюдава адренокортикална недос-
татъчност дължаща се на деструкция на кортекса от 
туморния процес. Най-често това се наблюдава при 
ятрогенно въздействие като хирургична адреналекто-
мия, лечение с митотан, и инхибитори на стероидния 
синтез, като аминоглутетимид, или хронична  кор-
тикостериодна терапия (181). 

Клиничната картина включва отпадналост, слабост, 
загуба на тегло, анорексия, хипермегментация, и пос-
турална хипотензия. Биохимичните изследвания раз-
криват слаби наченки на ацидоза. 

Диагноза и лечение

При наличие на клинична симптоматика се препоръч-
ва АСТН стимулационен тест.  Лечението е стероидна 
компенсираща терапия.

Лактатна ацидоза
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Лактатната ацидоза е рядко, но много тежко усложне-
ние при онкологично болните. Лактатна ацидоза тип 
А се наблюдава при нарушено подаване на кислород 
към периферните тъкани и най-често се установява 
при шок или септицемия. Тип В е характерна за диа-
бет, бъбречна недостатъчност, чернодробни заболява-
ния, инфекции и рак.  Характеризира се с понижава-
не на артериалното рН < 7.37, натрупване на лактат в 
кръвта над 2 mEq/L. Причината е голяма продукция на 
лактат и нарушено използване. Лактата е метаболит на 
пирувата и се произвежда чрез цитозолна реакция ка-
тализирана от лактат дехидрогеназата- ензим изклю-
чително необходим за nicotinamid adenine dinucleotid 
NAD. В последствие концентрациите на пируват, во-
дородния йон, и NAD регулират лактатния метаболи-
зъм. Засилената гликогенолиза повишава продукция-
та на пирувата и понижава тъканния кислород, който 
намалява нивата на NAD. При изчерпване на NAD 
глюконеогенезата престава и и се повишават нивата 
на пирувата. Повишава се анаеробния метаболизъм 
от пируват към лактат, което води до натрупване на 
NADН и водородни йони. 

Sculier et al. описват 25 случая с лактатна ацидоза като 

причината е било туморно заболяване (182).  Клини-
ката при това заболяване  е хипервентилация  и хипо-
тензия. Лабораторните изследвания се характеризират 
с  понижено кръвно рН и ниско ниво на бикарбонати-
те в серума. Прогнозата при нива на концентрация на 
лактата в серума над 4 mEq/L е много лоша.

Екстравазат след химиотерапия

Екстравазат след химиотерапия е сравнително често 
срещащо се усложнение проявяващо се с локална болка, 
дискомфорт, нарушение на тъканите и локална некроза. 
Дразнещите лекарствени препарати предизвикват бол-
ка, флебит, локални реакции на свръхчувствителност 
без екстравазат. Не везикантните цитостатици рядко 
предизвикват остри реакции по време на апликациите 
във вените или в околните тъкани, ако е приложан из-
вън вената. Schneider et  Distelhorst  разделят химиоте-
рапевтичните средства на везикантни (такива, които  
причиняват появата на  мехурчета по кожата, тъканна 
некроза и деструкция),  иританти (предизвикват бол-
ка в зоната на апликацията или по хода на вената със 
или без възпалителна реакция) и невезикантни рядко 
предизвикват горе споменатите усложнения.

На таблицата 8 са дадени по групи химиотерапевтичните средства разделени на везикантни, иританти и невези-
кантни.

Таблица 8

Група Химиотерапевтик

Везикантни Actinomycin, Daunorubicin, Doxorubicin,Epirubicin, Idarubicin, Mechlorethamine, Mitomy-
cin, Vinblastin, Vincristine, Vinorelbine, 

Иритантни Carmustine (BCNU), Dacarbazine (DTIC) , Etoposide(VP-16), Mithramycin, Streptozocin, 
Taxol, Teniposide (VM-26)

Невезиканти Asparaginase, Azacytidine, Bleomycin, Carboplatin, Cisplatin, Corticosteroids, Cyclophos-
phamide, Cytarabine (Ara-C), 5-Fluorouracil, Floxuridine (FUDR), Ifosfamide, Interleukin-2, 
Interferons, Methtrexat, Mitoxantrone, Th ioguanine, Th iotepa (TSPA)

Тежки екстравазатни увреждания могат да настъпят 
не само  директно от активността на препарата, но 
вследствие на лоша разтворимост и преципитиране 
в тъканите (183).  По литературни данни процента на 
екстравазтаните усложнения от везикантни химиоте-
рапевтици варира от 0.1 до 6% (184). При поставяне 
на централни венозни катетри този процент е 0.9% т.е. 
няма съществена разлика с периферната апликация 
(185).  Истинската честота е неизвестна тъй като много 
от случаите не се съобщават.

Патофизиология

Агентите които се свързват с нуклеарните киселини 
обикновенно предизвикват протрахирана във време-
то тъканна деструкция и разязвяване. Doxorubicin, 
Daunorubicin, Actinomycin и Mitomycin предизвикват 
тежки некрози на тъканите, които са прогресивни и 

хронични.  Локалната еритремия, болка, индурация, 
увеличаващи се струпеи с незначителна възпалителна 
реакция  и некротични язви, персистират със седмици 
и месеци от първоначалната апликация. Предполага-
емият механизъм на този процес е продължаващото 
отделяне на лекарството от некротичните клетки, кое-
то поразява съседните здрави тъкани (ендоцитолиза).  
Процеса може да проникне в дълбочина и да порази 
подлежащата фасция, мускули, сухожилия и кости и 
да предизвика контрактури и увреждане на инерваци-
ята. Екстравазат при имунокомпрометирани пациен-
ти е свързан с тежки инфекции и бактериемии (186).

Терапия

Прилагането локално на кортикострероиди, натриев 
бикарбонат, натриев тиосулфат или диметил сулфо-
ксид (DMSO) при екстравазат от антрациклин е с 
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недоказан ефект. Експерименталното приложение на 
oxomorpholinyl radical dimers , инактивира антрацикли-
на и митомицина  (187). 

Препоръчва се следната процедура с доказан ефект. При 
наличие на екстравазат , вливането се преостановява и 
мястото се изстудява с лед до 24 часа като крайника се 
вдига нагоре. По този начин усложненията с огранича-
ват до 11 % в сравнение с 50% при контролните проуч-
вания. При големи поражения се налага консултация с 
пластичен хирург. 

Мустаргена може да предизвика значителни некротич-
ни поражения, които не са обикновенно прогресиращи 
и хронични.  Екстравазатите на vinca alkaloids предиз-
викват по малки поражения в сравнение с антраци-
клините. Производителите препоръчват приложението 
под формата на локални инжекции на хиалуронидаза 
150-900 единици с цел да разшири екстравазата в тъка-
ните и да намали локалната концентрация (188). При-
ложението на кортикостероиди и студени компреси в 
този случай може да екзацербира процеса.

Тумори на костите

Туморите на костите са първични и вторични (метаста-
тични), които рядко предизвикват животозастрашава-
щи състояния, но довеждат болния до тежка нетрудос-
пособност при напреднал туморен процес. Успокоява-
нето на болката и предпазване от фрктура са основните 
терапевтични насоки.  При настъпване на патологична 
фрактура основната цел е стабилизация на костта, бол-
коуспокояване и възстановяване на функционалния 
статус. Най-честите локализации на патологичните 
фрактури са дългите кости т.е. бедрената кост и хуме-
руса. Литичните костни метастази произлизат от меду-
ларния канал, като евентуално могат да включат и кор-
тикалиса. Литичните метастази, които обхващат корти-
калиса са по-честа причина за фрактурите, отколкото 
бластните метастази при тази локализация. Веднъж 
отслабен кортикалиса е много податлив на фрактура 
при най-слабото напрежение или удар. Вдигането на 
по тежки предмети може да провокира  компресион-
ни счупвания на бедрена кост или на хумеруса, както  
на таза и на прешлените.  Фрактурите  на ребра може 
да предизвика продължителна последваща кашлица. 
Най-честите локализации, които дават метастази в кос-
тите са рак на гърдата, белия дроб и простатата, след-
вани от множествения миелом, хипернефрома, карци-
нома на щитовидната жлеза и тумори от неизвестно 
първично огнище (189). 

Патофизиология и клиника

Костните метастази са по-често последствие от хемато-
генна десименация,  отколкото лимфогенна. Както ли-
тичните, така и бластогенните метастази предизвикват 
разрушаване на нормалната костна архитектоника. Бла-
стогенните лезии са обградени от костно вещество като 
реактивен процес на костта. Остеолитичните лезии 
произхождат от медуларния канал и най-често ерози-
рат кортекса, с което увеличават риска от фрактура. 

Пациентите с костни метастази най-често се оплакват 
от локални болки в началото, постепенно усилващи се 
за период от седмици или месеци и с най-голяма ин-
тензивност вечер. Болката е предизвикана  повече от 
периосталното разпъване, отколкото от директната 
компресия от тумора, както и от отслабването на са-
мата кост предизвиквайки механичен стрес от страна-
та на тумора (190). Остеогенните метастази в долните  
крайници са болезнени обикновенно при напрежение 
в тези зони, като вдигане на тежко.  Внезапното рязко 
засилване на болката предполага  патологична фрак-
тура, което налага графия и консултация с ортопед. 
Патогномичен признак е силната болезненост в зоната 
при перкусия (190).  Отпадната неврологична симпто-
матика е израз на обхващане на нерв или компресия 
на гръбначния мозък при фрактура на прешлен. Пато-
логични фрактури може да се индуцират от лъчетера-
пията вследствие на остеонекроза. Лъчетерапията на-
малява кръвоснабдяването на костите и подтиска ак-
тивността на остеоцитите в резулат на което настъпва 
остеопороза и реактивна склероза.  Радиационната 
остеонекроза най-често настъпва при възрастни при 
дози над 5000 cGy. (191).

Диагноза

Рентгенографиите на засегнатите зони дават инфор-
мация за  размера на остеолитичните или бластогенни 
метастази, за структурната цялост на костта и дават 
преценка за потенциалния риск от патологична фрак-
тура. Костната графия дава диагноза за метастаза 
над 1 см и костна деминерализация от 30-50 процен-
та. Рентгенологично костните метастази може да са 
литични, бластогенни или смесени. Остеолитичните 
лезии се представят с неправилни  зони с намалена 
плътност, резултат от засилена костна деструкция, до-
като бластогенните лезии имат повишена плътност в 
резултат на образуване на костно вещество. Литични-
те метастази обхващащи 25% от кортекса и изискват 
профилактика на патологичната фрактура. Ако рент-
генографиите дават картината на смесени литични и 
бластогенни лезии в предварително облъчени кости, 
трябва да се мисли за лъчева остеонекроза в диферен-
циално диагностичен план. 

Друг метод за диагноза на костните метастази е кост-
ната сцинтиграфия с технеции 99. Компютърната то-
мография дава оценка за кортикалната деструкция и 
за ефекта от терапията.

Терапия

Патологичната фрактура е изключително тежко ус-
ложнение на костните метастази. Профилактичното 
лечение на започващата фрактура контролира болка-
та, имобилизацията, и другите свързани усложнения 
като хиперкалцемията, декубиталните рани и инфек-
цията. Превентивното лечение включва лъчетерапия, 
вътрешна и външна консолидация на костите, хор-
монално или химиотерапевтично и в комбинация от 
двете лечение. Целта на терапията е обезболяване, по-
добряване на функцията и профилактика на патоло-
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гичната фрактура. Терапевтичното поведение трябва 
да се индивидуализира с оглед лъчечувствителността 
на тумора, отговора му спрямо на хормоналната и хи-
мио- терапия, размера на метастатичния процес, фи-
зичния статус на болния и очакваната продължител-
ност на живот.

Фебрилна неутропения

Антибиотичната терапия стана стандарт в лечението 
на фебрилната гранулоцитопения при болните с ин-
тензивна химиотерапия (115).  Често пъти в съобра-
жение влиза и антимикотичната терапия за болни 
неповлияващи се от стандартната терапия (116).  При 
тези болни клиничната картина не е типична с оскъд-
на локална симптоматика и често пъти се търси кон-
султацията на хирург. Установяват се  различни ендо-
генни инфекциозни агенти.  Лечението е насочено към 
възстановяване на показателите на костния мозък, и 
неутрофилите след което се наблюдава отзвучаване на 
симптоматиката. 

Постоянният фебрилитет с или без неутропения, по-
явата на жълтеница или появата на локална симпто-
матика налага задълбочено диагностично изследване. 

При поява на иктер трябва да се изключи обструкти-
вен процес на билиарното дърво , напреднали чернод-
робни метастази, цироза, хепатит и хепатотоксични 
лекарствени средства. Иктер може да настъпи и като  
последстве на сепсис. Острият панкретит води до едем 
на панкреаса с притискане на холедоха и повишава-
не на серумните нива на билирубина. Не трябва да се 
забравя и септичния тромбофлебит водещ до това ус-
ложнение. 

Тифлита, неутропеничния ентероколит, некротизира-
щата ентеропатия се наблюдават като симптоматика 
най-често при деца с левкемия провеждащи хими-
олечение, но е възможно да се наблюдава и възрастни 
хора със солидни тумори. Въпреки, че възпалителните 
промени са ограничени в терминалния илеум, цекума 
или апендикса, често пъти в процеса може да се вклю-
чи както възходящия колон така и тразверзума. Обик-
новенно болните са подложени на широкоспектърна 
антибиотична терапия, на при задълбочаване на кли-
никата се пристъпва към лапаротомия с резекция или 
екстириоризация на засегнатите тъкани (117).

Периректална инфекция е свързана с аноректална 
симптоматика и е часто  пъти наблюдавана при онко-
логични пациенти. Най-често наблюдаваната симпто-
матика е болка с или без неефективни позиви за де-
фекация. Хемороидалната патология е изключитална 
честа със редувне на запек и разстройство, която още 
повече усложнява провеждането на химиотерапия. 
Възпалението на аналните жлези при неутропенични 
пациенти бързо преминава  в периректален целулит и 
оформянето на абцес (118). Периректалната инфекция 
особенно при пациенти с фебрилитет и неутропения 
често пъти е трудно да се отдиференцира. Наложител-
но е да се мисли за нея и се извърши щателен преглед 
на перианалната зона, като се търсят тромбозирали 

хемороидални възли, фисура, зони на силно изразе-
на чувствителност (болка), или инфламиран плътен  
участък. Понякога тези симптоми липсват и в помощ 
може да е тазовия СТ скен. При установяване на въз-
палителна деформация, едематозни промени,форми-
ране на абцес се налага дигитално изследване, аноско-
пия задължително под анестезия. Първият етап на ле-
чение е консервативно, като се прилагат седящи бани 
с антисептични разтвори, антивъзпалителни кремове 
или супузитории,  фекалоомекотители и аналгетици. 
Ако до 24 или 48 час не настъпи подобрение се прис-
тъпва към по агресивна терапия.

Перианалният  целулит при наличие на неутропения 
и тромбоцитопения, първоначално се третира с  висо-
ка доза широкоспектърни антибиотици. При наличие 
на абцес в стадий на флуктуация се пристъпва към 
инцизия и дренаж. Понякога инфекциозния процес 
е толкова агресивен , че преминава към извеждане на 
стома. 

Мекотъканната  инфекция е част от клиничната кар-
тина на неутропеничния процес включваща акне по-
добни пустули, фурункули, карбункули, паронихия, 
панарициуми, инфекции свързани с наличие на чужди 
тела и целулит. Лечението е предимно хирургично.

При наличие на аксиларна или ингвинална лимфаде-
нопатия, крайниците са податливи на стрептококова, 
често пъти  смесена стрептококова и стафилококова 
инфекция ( еризипел). В тези случаи е наложителна 
строга хигиена, тъй като минимална травма може да 
предизвика за няколко часа отток на крайника с фе-
брилитет, прострация и обща интоксикация. Терапи-
ята включва високи дози широкоспектърни антибио-
тици , като се препоръчва  избягване на съгреваещи 
компреси, тъй като засиления приток на кръв може да 
увеличи оттока на крайника. Онкологичният пациент 
е имунокомпроментиран, което води при тези инфек-
ции до развитието на некротизиращ фасциит, анаеро-
бен целулит, газ гангрена и др. Инфекцията е харак-
терна за хирургични интервенции и винаги включва 
оперативната рана. Тези животозастрашаващи инфек-
ции изискват незабавна хирургична намеса. 
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КХП). Дозировка и начин на приложение Лечението с Cotellic в комбинация с вемурафениб трябва да се започва и наблюдава само от лекар специалист с опит в употребата на противоракови лекарствени продукти. Преди да се започне това лечение, пациентите трябва да 
имат меланом с туморен статус, положителен за BRAF V600 мутация, потвърден чрез валидиран тест (вж. точки 4.4 и 5.1 от КХП). Дозировка Препоръчителната доза Cotellic е 60 mg (3 таблетки от 20 mg) веднъж дневно. Cotellic се приема на 28-дневни цикли. Всяка доза се състои 
от три таблетки от 20 mg (60 mg) и трябва да се приема веднъж дневно в продължение на 21 последователни дни (Дни 1 до 21- период на лечение); последвано от 7-дневна пауза (Дни 22 до 28 - пауза в лечението). Всеки последващ цикъл на лечение с Cotellic трябва да започва 
след изтичане на 7-дневната пауза в лечението. За информация относно дозировката на вемурафениб, моля, направете справка с неговата КХП. Продължителност на лечението Лечението с Cotellic трябва да продължи докато пациентът не получава вече полза или до развитието 
на неприемлива токсичност. Пропуснати дози Ако се пропусне доза, тя може да се приеме до 12 часа преди следващата доза, за да се поддържа схемата на лечение веднъж дневно. Повръщане В случай на повръщане след приложение на Cotellic, пациентът не трябва да приема 
допълнителна доза в същия ден и лечението трябва да се продължи на следващия ден според предписанието. Общи промени на дозата Решението дали да се намали дозата на едното или двете лекарства трябва да се основава на оценката на предписващия лекар по отношение 
на безопасността или поносимостта при отделния пациент. Промяната на дозата на Cotellic не зависи от промяната на дозата вемурафениб. Ако някои дози се пропуснат поради токсичност, тези дози не трябва да се заместват. След като дозата веднъж е намалена, тя не трябва 
да се повишава по-късно. Специални популации Пациенти в старческа възраст Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти на възраст ≥ 65 години. Бъбречно увреждане Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ не се препоръчва коригиране на дозата 
при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане (вж. точка 5.2 от КХП). Има много малко данни за Cotellic при пациенти с тежко бъбречно увреждане, следователно наличие на ефект не може да бъде изключено. Cotellic трябва да се използва с повишено внимание при 
пациенти с тежко бъбречно увреждане. Чернодробно увреждане Не се препоръчва коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане. Пациенти с тежко чернодробно увреждане може да имат повишени плазмени концентрации на несвързан кобиметиниб в сравнение 
с пациенти с нормална чернодробна функция (вж. точка 5.2 от КХП). При приложение на Cotellic могат да възникнат отклонения в чернодробните лабораторни показатели и той трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с чернодробно увреждане от всяка степен 
(вж. точка 4.4 от КХП). Пациенти, които не принадлежат към бялата раса Безопасността и ефикасността на Cotellic при пациенти, които не принадлежат към бялата раса, не са установени. Педиатрична популация Безопасността и ефикасността на Cotellic при деца и юноши на 
възраст под 18 години не са установени. Липсват данни. Начин на приложение Cotellic е предназначен за перорално приложение. Таблетките трябва да се гълтат цели с вода. Те може да се приемат със или без храна. Противопоказания Свръхчувствителност към активното 
вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1. от КХП. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Преди да приемат Cotellic в комбинация с вемурафениб, пациентите трябва да имат позитивен за BRAF V600 мутация туморен 
статус, потвърден чрез валидиран тест. Cotellic в комбинация с вемурафениб при пациенти с прогресия при терапия с BRAF инхибитор Има ограничени данни при пациенти, приемащи комбинацията на Cotellic с вемурафениб, които са с прогресия при предшестваща терапия с 
BRAF инхибитор. Тези данни показват, че ефикасността на комбинацията ще бъде по-ниска при тези пациенти (вж. точка 5.1 от КХП). Следователно трябва да се обмислят други възможности за лечение преди започване на лечение с комбинацията в тази популация на 
първоначално лекувани с BRAF инхибитор. Последователността на терапиите, последващи прогресия при терапия с BRAF инхибитор не е установена. Cotellic в комбинация с вемурафениб при пациенти с мозъчни метастази Безопасността и ефикасността на комбинацията на 
Cotellic с вемурафениб не е оценявана при пациенти с позитивен за BRAF V600 мутация меланом, който е метастазирал в мозъка. Интракраниалната активност на кобиметиниб понастоящем е неизвестна (вж. точки 5.1 и 5.2 от КХП). Кръвоизлив Могат да възникнат кръвоизливи, 
включително големи кръвоизливи (вж. точка 4.8 от КХП). Необходимо е повишено внимание при пациенти с допълнителни рискови фактори за кървене, като мозъчни метастази и/или при пациенти, които съпътстващо приемат лекарства, които повишават риска от кървене 
(включително антитромбоцитна или антикоагулантна терапия). Серозна ретинопатия Серозна ретинопатия (натрупване на течност в слоевете на ретината) е наблюдавана при пациенти, лекувани с MEK-инхибитори, включително Cotellic (вж. точка 4.8). Повечето от събитията са 
съобщени като хориоретинопатия или отлепване на ретината. Пациентите трябва да бъдат оценявани при всяко посещение за симптоми на нови или влошаващи се зрителни нарушения. Левокамерна дисфункция При пациенти, получаващи Cotellic, се съобщава за понижение 
на ЛКФИ спрямо изходното ниво (вж. точка 4.8 от КХП). ЛКФИ трябва да се оцени преди започване на лечението, за да се установят изходните стойности, след това трябва да се оценява след първия месец на лечение и най-малко през 3 месеца или както е клинично показано до 
преустановяване на лечението. Отклонения в чернодробните лабораторни показатели Чернодробни лабораторни отклонения могат да възникнат, когато Cotellic се използва в комбинация с вемурафениб и при самостоятелно приложение на вемурафениб (моля направете 
справка с неговата КХП от КХП). Рабдомиолиза и повишения на CPK Има съобщения за рабдомиолиза при пациенти, получаващи Cotellic. Ако се диагностицира рабдомиолиза, лечението с Cotellic трябва да се прекъсне и нивата на CPK и другите симптоми да се проследяват до 
отзвучаването им. Диария Съобщени са случаи на диария степен ≥3 и тежка диария при пациенти лекувани с Cotellic. Помощни вещества Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, вроден лактазен дефицит 
или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство. Взаимодействия лекарство-лекарство: инхибитори на CYP3A Едновременното приложение на мощни инхибитори на CYP3A по време на лечение с Cotellic трябва да се избягва. Удължаване на QT-
интервала Ако по време на лечението QTc-интервалът надхвърли 500 msec, моля, направете справка с КХП на вемурафениб точки 4.2 и 4.4. Фертилитет, бременност и кърмене Жени с детероден потенциал/контрацепция Жените с детероден потенциал трябва да се съветват 
да използват два ефективни метода за контрацепция, например презерватив и друг бариерен метод (със спермицид, ако е наличен), по време на лечение с Cotellic и в продължение на най-малко три месеца след преустановяване на лечението. Бременност Няма данни от 
употребата на Cotellic при бременни жени. Проучванията при животни са показали ембриолеталитет и фетални малформации на големите кръвоносни съдове и черепа (вж. точка 5.3 от КХП). Cotellic не трябва да се използва по време на бременност освен ако не е категорично 
необходимо и след внимателна преценка на нуждите на майката и риска за плода. Кърмене Не е известно дали кобиметиниб се екскретира в кърмата при човека. Не може да се изключи риск за новородените/кърмачетата. Трябва да се реши дали да се преустанови кърменето 
или да се преустанови терапията с Cotellic, като се вземе предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената. Фертилитет Няма данни за кобиметиниб при човека. Не са провеждани проучвания за фертилитета при животни, но са наблюдавани нежелани 
ефекти върху репродуктивните органи (вж. точка 5.3). Клиничното значение на това е неизвестно. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Cotellic повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. При някои пациенти, лекувани 
с кобиметиниб по време на клинични проучвания се съобщава за зрителни нарушения (вж. точки 4.4 и 4.8). Пациентите трябва да се съветват да не шофират и да не работят с машини, ако имат зрителни нарушения или каквито и да е други нежелани реакции, които могат да 
окажат ефект върху способностите им. Нежелани лекарствени реакции Резюме на профила на безопасност В проучване GO28141, най-честите нежелани лекарствени реакции (>20%), наблюдавани с по-голяма честота в рамото с Cotellic плюс вемурафениб, са били диария, 
обрив, гадене, пирексия, реакции на фоточувствителност, повишена аланин аминотрансфераза, повишена аспартат амонотрансфераза, повишена креатин фосфокиназа в кръвта и повръщане. Най-честите нежелани лекарствени реакции (>20%), наблюдавани с по-голяма 
честота в рамото с плацебо плюс вемурафениб са били артралгия, алопеция и хиперкератоза. Умора е наблюдавана с еднаква честота в двете рамена. Моля, направете справка с КХП на вемурафениб за пълно описание на всички нежелани реакции, свързани с лечението с 
вемурафениб. Преди да предпишат Cotellic медицинските специалисти трябва да се консултират с Кратката характеристика на продукта за други нежелани събития, както и за пълна информация за лекарствения продукт. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА Фармакодинамични 
свойства Фармакотерапевтична група: Антинеопластични средства, инхибитори на протеин киназата, ATC код: L01XE38 Механизъм на действие Кобиметиниб е обратим, селективен, алостеричен перорален инхибитор, който блокира пътя на митоген-активираните протеин 
кинази (MAPК) чрез таргетиране на митоген-активираните екстрацелуларни сигнал-регулирани кинази (MEK) 1 и МЕК 2, което води до инхибиране на фосфорилирането на екстрацелуларните сигнал-свързани кинази (ERK) 1 и ERK 2. Така, кобиметиниб блокира клетъчната 
пролиферация, индуцирана от MAPK пътя чрез инхибиране на MEK1/2 сигнализиращия възел. Срок на годност 5 години Специални условия на съхранение Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Вид и съдържание на опаковката 
Прозрачни PVC/PVDC блистери, съдържащи 21 таблетки. Всяка опаковка съдържа 63 таблетки. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Германия ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА 25 юни 2020 
г. Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата  http://www.ema.europa.eu.

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция чрез съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Нежеланите реакции следва да се докладват и на отговорника по лекарствена безопасност на Рош България 
ЕООД на тел. +359 2 818 44 44, факс: +359 2 8591199, гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), е-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

Лекарствен продукт по лекарско предписание за възрастни пациенти.
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Èìå íà ëåêàðñòâåíèÿ ïðîäóêò Kadcyla 100 mg, 160 mg ïðàõ çà êîíöåíòðàò çà èíôóçèîíåí ðàçòâîð Êà÷åñòâåí è êîëè÷åñòâåí ñúñòàâ Ôëàêîí îò 100, 160 mg 
çà åäíîêðàòíà óïîòðåáà, ñúäúðæàù ïðàõ çà êîíöåíòðàò çà èíôóçèîíåí ðàçòâîð, êîéòî ñëåä ðàçòâàðÿíå äîñòàâÿ ñúîòâåòíî 5 èëè 8 ml ðàçòâîð ñ êîíöåíòðàöèÿ 
20 mg/ml òðàñòóçóìàá åìòàíçèí (trastuzumab emtansine). Òðàñòóçóìàá åìòàíçèí å êîíþãàò àíòèòÿëî–ëåêàðñòâî, êîéòî ñúäúðæà òðàñòóçóìàá, õóìàíèçèðàíî IgG1 
ìîíîêëîíàëíî àíòèòÿëî, ïðîèçâåæäàíî îò êóëòóðà îò ñóñïåíäèðàíè êëåòêè îò áîçàéíèê (ÿé÷íèê îò êèòàéñêè õàìñòåð), êîâàëåíòíî ñâúðçàíî ñ DM1, 
ìèêðîòóáóëåí èíõèáèòîð, ÷ðåç ñòàáèëíèÿ òèîåòåðåí ëèíêåð ÌÑÑ. Ëåêàðñòâåíà ôîðìà Ïðàõ çà êîíöåíòðàò çà èíôóçèîíåí ðàçòâîð. Áÿë äî ïî÷òè áÿë 
ëèîôèëèçèðàí ïðàõ Òåðàïåâòè÷íè ïîêàçàíèÿ Ðàíåí ðàê íà ãúðäàòà (ÐÐÃ) Kadcyla, êàòî ñàìîñòîÿòåëíî ñðåäñòâî, å ïîêàçàí çà àäþâàíòíî ëå÷åíèå íà âúçðàñòíè 
ïàöèåíòè ñ HER2-ïîëîæèòåëåí ðàíåí ðàê íà ãúðäàòà, êîèòî èìàò îñòàòú÷íî èíâàçèâíî çàáîëÿâàíå â ãúðäàòà è/èëè ëèìôíèòå âúçëè ñëåä íåîàäþâàíòíà òåðàïèÿ 
íà îñíîâàòà íà òàêñàíè è HER2-ïðèöåëíà òåðàïèÿ. Ìåòàñòàçèðàë ðàê íà ãúðäàòà (ÌÐÃ) Kadcyla, êàòî ñàìîñòîÿòåëíî ñðåäñòâî, å ïîêàçàí çà ëå÷åíèå íà 
âúçðàñòíè ïàöèåíòè ñ HER2-ïîëîæèòåëåí, íåïîäõîäÿù çà ðåçåêöèÿ ëîêàëíî íàïðåäíàë èëè ìåòàñòàçèðàë ðàê íà ãúðäàòà, êîèòî ïðåäè òîâà ñà ïîëó÷àâàëè 
òðàñòóçóìàá è òàêñàí, îòäåëíî èëè â êîìáèíàöèÿ. Ïàöèåíòèòå òðÿáâà: äà ñà ïîëó÷àâàëè ïðåäøåñòâàùà òåðàïèÿ çà ëîêàëíî íàïðåäíàëî èëè ìåòàñòàçèðàëî 
çàáîëÿâàíå èëè äà ñà ðàçâèëè ðåöèäèâ íà çàáîëÿâàíåòî ïî âðåìå íà èëè äî øåñò ìåñåöà ñëåä çàâúðøâàíå íà àäþâàíòíà òåðàïèÿ. Äîçèðîâêà è íà÷èí íà 
ïðèëîæåíèå Kadcyla òðÿáâà äà ñå ïðåäïèñâà ñàìî îò ëåêàð è äà ñå ïðèëàãà ïîä íàáëþäåíèåòî íà ìåäèöèíñêè ñïåöèàëèñò ñ îïèò â ëå÷åíèåòî íà ïàöèåíòè ñ ðàê. 
Ïàöèåíòèòå, ëåêóâàíè ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí, òðÿáâà äà èìàò HER2 ïîëîæèòåëåí òóìîðåí ñòàòóñ. Çà äà ñå ïðåäîòâðàòÿò ëåêàðñòâåíè ãðåøêè, âàæíî 
å äà ñå ïðîâåðÿò åòèêåòèòå íà ôëàêîíèòå, çà äà å ñèãóðíî, ÷å ëåêàðñòâåíèÿò ïðîäóêò, êîéòî ñå ïðèãîòâÿ è ïðèëàãà, å Kadcyla (òðàñòóçóìàá 
åìòàíçèí), à íå Herceptin (òðàñòóçóìàá). Äîçèðîâêà Ïðåïîðú÷âàíàòà äîçà òðàñòóçóìàá åìòàíçèí å 3,6 mg/kg òåëåñíî òåãëî, ïðèëàãàí êàòî èíòðàâåíîçíà 
èíôóçèÿ ïðåç 3 ñåäìèöè (21-äíåâåí öèêúë). Ïðîäúëæèòåëíîñò íà ëå÷åíèå Ðàíåí ðàê íà ãúðäàòà (ÐÐÃ) Ïàöèåíòèòå òðÿáâà äà ñå ëåêóâàò çà îáùî 14 öèêúëà, îñâåí 
àêî çàáîëÿâàíåòî íå ðåöèäèâèðà èëè íå íàñòúïè òîêñè÷íîñò, êîÿòî íå ìîæå äà ñå îâëàäåå. Ìåòàñòàçèðàë ðàê íà ãúðäàòà (ÌÐÃ) Ïàöèåíòèòå òðÿáâà äà ñå 
ëåêóâàò äî ïðîãðåñèÿ íà çàáîëÿâàíåòî èëè äî íàñòúïâàíå íà òîêñè÷íîñò, êîÿòî íå ìîæå äà ñå îâëàäåå. Îòíîñíî ñêîðîñòòà íà âëèâàíå – âèæòå ÊÕÏ. Òðÿáâà äà 
ñå ðàçïîëàãà ñ ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè çà ëå÷åíèå íà àëåðãè÷íè/àíàôèëàêòè÷íè ðåàêöèè êúì èíôóçèÿòà, êàêòî è ñ îáîðóäâàíå çà ñïåøíè ñëó÷àè, çà íåçàáàâíà 
óïîòðåáà. Îòíîñíî Çàáàâÿíå èëè ïðîïóñêàíå íà äîçà è Èçìåíåíèå íà äîçàòà – âèæòå ÊÕÏ. Îâëàäÿâàíåòî íà ñèìïòîìíèòå íåæåëàíè ðåàêöèè ìîæå äà íàëîæè 
âðåìåííî ïðåêúñâàíå, íàìàëåíèå íà äîçàòà èëè ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ëå÷åíèåòî ñ Kadcyla ñïîðåä óêàçàíèÿòà, äàäåíè â ÊÕÏ. Íà÷èí íà ïðèëîæåíèå Òðàñòóçóìàá 
åìòàíçèí òðÿáâà äà ñå ðåêîíñòèòóèðà è ðàçðåäè îò ìåäèöèíñêè ñïåöèàëèñò è äà ñå ïðèëîæè êàòî èíòðàâåíîçíà èíôóçèÿ. Òîé íå òðÿáâà äà ñå ïðèëàãà ñòðóéíî 
èíòðàâåíîçíî èëè êàòî áîëóñ èíæåêöèÿ. Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ Ñâðúõ÷óâñòâèòåëíîñò êúì àêòèâíîòî âåùåñòâî èëè êúì íÿêîå îò ïîìîùíèòå âåùåñòâà. 
Ñïåöèàëíè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðåäïàçíè ìåðêè ïðè óïîòðåáà Çà ïîäîáðÿâàíå íà ïðîñëåäèìîñòòà íà áèîëîãè÷íèòå ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè òúðãîâñêîòî èìå 
è ïàðòèäíèÿò íîìåð íà ïðèëîæåíèÿ ïðîäóêò òðÿáâà ÿñíî äà ñå âïèøå (èëè ïîñî÷è) â êàðòîíà íà ïàöèåíòà. Ñ îãëåä íà ïðåäïàçâàíå îò ëåêàðñòâåíè ãðåøêè 
å âàæíî äà ïðîâåðèòå åòèêåòèòå íà ôëàêîíèòå, çà äà ñå óâåðèòå, ÷å ëåêàðñòâåíèÿò ïðîäóêò, êîèòî ùå ñå ïðèãîòâè è ïðèëîæè å Kadcyla 
(òðàñòóçóìàá åìòàíçèí), à íå Herceptin (òðàñòóçóìàá). Áåëîäðîáíà òîêñè÷íîñò Ïî âðåìå íà êëèíè÷íèòå èçïèòâàíèÿ ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí ñà ñúîáùåíè 
ñëó÷àè íà èíòåðñòèöèàëíà áåëîäðîáíà áîëåñò (ÈÁÁ), âêëþ÷èòåëíî ïíåâìîíèò, ïîíÿêîãà âîäåùî äî îñòúð ðåñïèðàòîðåí äèñòðåñ ñèíäðîì èëè ôàòàëåí èçõîä. 
Ïðèçíàöèòå è ñèìïòîìèòå âêëþ÷âàò äèñïíåÿ, êàøëèöà, óìîðà è áåëîäðîáíè èíôèëòðàòè. Ïðè ïàöèåíòè, ïðè êîèòî ñå óñòàíîâè ÈÁÁ èëè ïíåâìîíèò, ñå 
ïðåïîðú÷âà òðàéíî ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ëå÷åíèåòî ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí, ñ èçêëþ÷åíèå íà ðàäèàöèîíåí ïíåâìîíèò â àäþâàíòíè óñëîâèÿ, êîãàòî 

ïîêîé ïîðàäè óñëîæíåíèÿ íà íàïðåäíàëî çëîêà÷åñòâåíî çàáîëÿâàíå è ñúïúòñòâàùè çàáîëÿâàíèÿ, êîèòî ïîëó÷àâàò ñúïúòñòâàùà áåëîäðîáíà ëú÷åòåðàïèÿ ìîæå 
äà áúäàò èçëîæåíè íà ïîâèøåí ðèñê îò áåëîäðîáíè ñúáèòèÿ. Õåïàòîòîêñè÷íîñò Ïî âðåìå íà ëå÷åíèå ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí â êëèíè÷íèòå èçïèòâàíèÿ å 
íàáëþäàâàíà õåïàòîòîêñè÷íîñò, ïðåäèìíî ïîä ôîðìàòà íà áåçñèìïòîìíî óâåëè÷åíèå íà êîíöåíòðàöèèòå íà ñåðóìíèòå òðàíñàìèíàçè (òðàíñàìèíèò ñòåïåí 1 
4 ). Ïîâèøåíèÿòà íà òðàíñàìèíàçèòå îáèêíîâåíî ñà ïðåõîäíè ñ ìàêñèìàëíî ïîâèøåíèå â äåí 8 ñëåä ïðèëîæåíèå íà òåðàïèÿòà è ïîñëåäâàùî âúçñòàíîâÿâàíå äî 
ñòåïåí 1 èëè ïî-ìàëêà ïðåäè ñëåäâàùèÿ öèêúë. Ïðè ïàöèåíòè, ëåêóâàíè ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí, ñà íàáëþäàâàíè ñåðèîçíè õåïàòîáèëèàðíè íàðóøåíèÿ, 
âêëþ÷èòåëíî íîäóëàðíà ðåãåíåðàòèâíà õèïåðïëàçèÿ (ÍÐÕ) íà ÷åðíèÿ äðîá, ïîíÿêîãà ñ ôàòàëåí èçõîä, ïîðàäè ëåêàðñòâî-èíäóöèðàíî ÷åðíîäðîáíî óâðåæäàíå. 
Íàáëþäàâàíèòå ñëó÷àè ìîæå äà áúäàò îáúðêàíè ñúñ ñúïúòñòâàùè çàáîëÿâàíèÿ è/èëè åäíîâðåìåííî ïðèëîæåíèå íà ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñ èçâåñòåí 
õåïàòîòîêñè÷åí ïîòåíöèàë. ×åðíîäðîáíàòà ôóíêöèÿ òðÿáâà äà ñå ïðîñëåäÿâà ïðåäè çàïî÷âàíå íà ëå÷åíèå è ïðåäè âñÿêà äîçà. Ëåâîêàìåðíà äèñôóíêöèÿ
Ïàöèåíòèòå, ëåêóâàíè ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí, ñà èçëîæåíè íà ïîâèøåí ðèñê îò ðàçâèòèå íà ëåâîêàìåðíà äèñôóíêöèÿ. Ðåàêöèè, ñâúðçàíè ñ èíôóçèÿòà
Ëå÷åíèåòî ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí íå å ïðîó÷âàíî ïðè ïàöèåíòè, ïðè êîèòî òðàñòóçóìàá å îêîí÷àòåëíî ïðåóñòàíîâåí ïîðàäè ðåàêöèè, ñâúðçàíè ñ èíôóçèÿòà 
(ÐÑÈ). Ïðè òåçè ïàöèåíòè ëå÷åíèå íå ñå ïðåïîðú÷âà. Ïàöèåíòèòå òðÿáâà äà ñå íàáëþäàâàò âíèìàòåëíî çà ðåàêöèè, ñâúðçàíè ñ èíôóçèÿòà, îñîáåíî ïî âðåìå íà 
ïúðâàòà èíôóçèÿ. Ðåàêöèè íà ñâðúõ÷óâñòâèòåëíîñò Ëå÷åíèåòî ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí íå å ïðîó÷âàíî ïðè ïàöèåíòè, ïðè êîèòî òðàñòóçóìàá å ïðåóñòàíîâåí 
îêîí÷àòåëíî ïîðàäè ñâðúõ÷óâñòâèòåëíîñò. Ïðè òåçè ïàöèåíòè íå ñå ïðåïîðú÷âà ëå÷åíèå ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí. Â ñëó÷àé íà èñòèíñêà ðåàêöèÿ íà 
ñâðúõ÷óâñòâèòåëíîñò (ïðè êîÿòî òåæåñòòà íà ðåàêöèÿòà ñå óâåëè÷àâà ïðè ïîñëåäâàùè èíôóçèè) ëå÷åíèåòî ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí òðÿáâà äà ñå 
ïðåóñòàíîâè îêîí÷àòåëíî. Òðîìáîöèòîïåíèÿ Òðîìáîöèòîïåíèÿ èëè íàìàëåí áðîé òðîìáîöèòè ÷åñòî ñå ñúîáùàâà ïðè òðàñòóçóìàá åìòàíçèí è å íàé-÷åñòàòà 
íåæåëàíà ðåàêöèÿ, âîäåùà äî ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ëå÷åíèåòî. Ïðè êëèíè÷íèòå èçïèòâàíèÿ ÷åñòîòàòà è òåæåñòòà íà òðîìáîöèòîïåíèÿ ñà áèëè ïî-âèñîêè ïðè 
ïàöèåíòè îò àçèàòñêè ïðîèçõîä. Ïðåïîðú÷âà ñå ïðîñëåäÿâàíå áðîÿ íà òðîìáîöèòèòå ïðåäè âñÿêà äîçà òðàñòóçóìàá åìòàíçèí. Íåæåëàíè ëåêàðñòâåíè 
ðåàêöèè Ðåçþìå íà ïðîôèëà íà áåçîïàñíîñò Áåçîïàñíîñòòà íà òðàñòóçóìàá åìòàíçèí å îöåíåíà â êëèíè÷íè èçïèòâàíèÿ. Ïðè òàçè ïàöèåíòñêà ïîïóëàöèÿ: - Íàé-
÷åñòèòå ñåðèîçíè ÍËÐ ñà êðúâîèçëèâ, ïèðåêñèÿ, äèñïíåÿ, ìóñêóëíî-ñêåëåòíà áîëêà, òðîìáîöèòîïåíèÿ, êîðåìíà áîëêà è ïîâðúùàíå. - Íàé-÷åñòèòå íåæåëàíè 

òåðìèíîëîãè÷íè êðèòåðèè çà íåæåëàíè ñúáèòèÿ íà NCI-CTCAE ñà òðîìáîöèòîïåíèÿ, ïîâèøåíè òðàíñàìèíàçè, àíåìèÿ, íåóòðîïåíèÿ, óìîðà è õèïîêàëèåìèÿ. Ïðåäè 
ïðåäïèñâàíå, ìîëÿ íàïðàâåòå ñïðàâêà ñ êðàòêàòà õàðàêòåðèñòèêà íà ïðîäóêòà çà äðóãèòå íåæåëàíè ðåàêöèè! Ôàðìàêîäèíàìè÷íè ñâîéñòâà
Ôàðìàêîòåðàïåâòè÷íà ãðóïà: Àíòèíåîïëàñòè÷íè è èìóíîìîäóëèðàùè  ñðåäñòâà, àíòèíåîïëàñòè÷íè ñðåäñòâà, ìîíîêëîíàëíî àíòèòÿëî, ATC êîä: L01XC14 Ñðîê 
íà ãîäíîñò 3 ãîäèíè Ñïåöèàëíè óñëîâèÿ íà ñúõðàíåíèå
ëåêàðñòâåíèÿ ïðîäóêò âèæòå ÊÕÏ. Ïðèòåæàòåë íà ðàçðåøåíèåòî çà óïîòðåáà Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Ãåðìàíèÿ. 
Äàòà íà àêòóàëèçèðàíå íà òåêñòà íà ÊÕÏ – 12.12.2019

Çà ïúëíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî òîçè ëåêàðñòâåí ïðîäóêò, ìîëÿ íàïðàâåòå ñïðàâêà ñ Êðàòêàòà õàðàêòåðèñòèêà íà ïðîäóêòà!

Ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà òîçè ëåêàðñòâåí ïðîäóêò å ïðåäîñòàâåíà íà óåáñàéòà íà Åâðîïåéñêàòà àãåíöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà -  http://www.ema.europa.eu  

Ëåêàðñòâåí ïðîäóêò ïî ëåêàðñêî ïðåäïèñàíèå çà âúçðàñòíè ïàöèåíòè.
Äàòà íà àêòóàëèçèðàíå íà òåêñòà íà ÊÕÏ Kadcyla 12.12.2019
Ñúîáùàâàíåòî íà ïîäîçèðàíè íåæåëàíè ðåàêöèè ñëåä ðàçðåøàâàíå çà óïîòðåáà íà ëåêàðñòâåíèÿ ïðîäóêò å âàæíî. Òîâà ïîçâîëÿâà äà ïðîäúëæè íàáëþäåíèåòî 
íà ñúîòíîøåíèåòî ïîëçà/ðèñê çà ëåêàðñòâåíèÿ ïðîäóêò. Îò ìåäèöèíñêèòå ñïåöèàëèñòè ñå èçèñêâà äà ñúîáùàâàò âñÿêà ïîäîçèðàíà íåæåëàíà ðåàêöèÿ ÷ðåç 
ñúîáùàâàíå â Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà óë. „Äàìÿí Ãðóåâ“ ¹ 8, 1303 Ñîôèÿ, òåë. +359 2 8903417, óåáñàéò: www.bda.bg. Íåæåëàíèòå ðåàêöèè ñëåäâà äà ñå 
äîêëàäâàò è íà îòãîâîðíèêà ïî ëåêàðñòâåíà áåçîïàñíîñò íà Ðîø Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ íà òåë. 359 2 818 44 44, ôàêñ: +359 2 8591199, ãîðåùà ëèíèÿ: 0700 10 280 (äåíîíîùíî 
çà òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà, íà öåíàòà íà åäèí ãðàäñêè ðàçãîâîð), å-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

Àêî íàñòúïè áðåìåííîñò, äîêàòî ñå èçïîëçâà Êadcyla èëè â ðàìêèòå íà 7 ìåñåöà ñëåä ïîñëåäíàòà äîçà îò Êadcyla, âåäíàãà äîêëàäâàéòå çà òîâà 
íà îòãîâîðíèêà ïî ëåêàðñòâåíà áåçîïàñíîñò íà: òåë: +359 2 818 44 44 ; ãîðåùà ëèíèÿ: 0700 10 280 (äåíîíîùíî çà òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà, 
íà öåíàòà íà åäèí ãðàäñêè ðàçãîâîð). 
Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ ñå èçèñêâà, êîãàòî æåíàòà å ïðèåìàëà Êadcyla ïî âðåìå íà áðåìåííîñòòà è ïðåç ïúðâàòà ãîäèíà îò æèâîòà íà 
äåòåòî. Òîâà ùå äàäå âúçìîæíîñò íà Roche äà íàó÷è ïîâå÷å çà áåçîïàñíîñòòà íà Êadcyla, êàêòî è äà ïðåäîñòàâÿ ñúîòâåòíàòà èíôîðìàöèÿ íà 
çäðàâíèòå âëàñòè, ìåäèöèíñêèòå ñïåöèàëèñòè è ïàöèåíòèòå
Êîíòðàöåïöèÿ ïðè ìúæå è æåíè
Æåíè ñ äåòåðîäåí ïîòåíöèàë òðÿáâà äà èçïîëçâàò åôåêòèâíà êîíòðàöåïöèÿ, äîêàòî ïîëó÷àâàò òðàñòóçóìàá åìòàíçèí è â ïðîäúëæåíèå íà 7 ìåñåöà ñëåä 
ïîñëåäíàòà äîçà òðàñòóçóìàá åìòàíçèí. Ïàöèåíòèòå ìúæå è òåõíèòå ïàðòíüîðêè òðÿáâà ñúùî äà ïðèëàãàò åôåêòèâíà êîíòðàöåïöèÿ.
Áðåìåííîñò
Íÿìà äàííè îò óïîòðåáàòà íà òðàñòóçóìàá åìòàíçèí ïðè áðåìåííè æåíè. Òðàñòóçóìàá, êîìïîíåíò íà òðàñòóçóìàá åìòàíçèí, ìîæå äà ïðåäèçâèêà ôåòàëíî 
óâðåæäàíå èëè ñìúðò, êîãàòî ñå ïðèëàãà íà áðåìåííà æåíà. Â ïîñòìàðêåòèíãîâèòå óñëîâèÿ ñå ñúîáùàâà çà ñëó÷àè íà îëèãîõèäðàìíèîí, íÿêîè îò êîèòî ñâúðçàíè 
ñ ôàòàëíà áåëîäðîáíà õèïîïëàçèÿ, ïðè áðåìåííè æåíè, ïîëó÷àâàëè òðàñòóçóìàá. Ïðîó÷âàíèÿ ïðè æèâîòíè ñ ìàéòàíçèí, ñðîäíî õèìè÷íî ñúåäèíåíèå îò ñúùèÿ 
êëàñ íà ìàéòàíçèíîèäèòå êàòî DM1, ïîêàçâàò, ÷å ñå î÷àêâà DM1, öèòîòîêñè÷íèÿò êîìïîíåíò íà òðàñòóçóìàá åìòàíçèí, èíõèáèðàù ìèêðîòóáóëèòå, äà áúäå 
òåðàòîãåíåí è ïîòåíöèàëíî åìáðèîòîêñè÷íîñò.
Ïðèëîæåíèå íà òðàñòóçóìàá åìòàíçèí ïðè áðåìåííè æåíè íå ñå ïðåïîðú÷âà è, ïðåäè äà çàáðåìåíåÿò, æåíèòå òðÿáâà äà áúäàò èíôîðìèðàíè çà âúçìîæíîñòòà 
îò óâðåæäàíå íà ïëîäà. Æåíèòå, êîèòî çàáðåìåíåÿò, òðÿáâà íåçàáàâíî äà ñå ñâúðæàò ñúñ ñâîÿ ëåêàð. Àêî áðåìåííà æåíà ñå ëåêóâà ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí, 
ïðåïîðú÷âà ñå âíèìàòåëíî íàáëþäåíèå îò ìóëòèäèñöèïëèíàðåí åêèï.
Êúðìåíå
Íå å èçâåñòíî äàëè òðàñòóçóìàá åìòàíçèí ñå åêñêðåòèðà â êúðìàòà. Òúé êàòî ìíîãî ëåêàðñòâåíè ïðîäóêòè ñå åêñêðåòèðàò â êúðìàòà è ïîðàäè ïîòåíöèàëà 
çà ñåðèîçíè íåæåëàíè ðåàêöèè ïðè êúðìà÷åòàòà, æåíèòå òðÿáâà äà ïðåóñòàíîâÿò êúðìåíåòî ïðåäè çàïî÷âàíå íà ëå÷åíèå ñ òðàñòóçóìàá åìòàíçèí. Æåíèòå 
ìîæå äà çàïî÷íàò äà 
êúðìÿò 7 ìåñåöà ñëåä çàâúðøâàíå íà ëå÷åíèåòî. 
Ôåðòèëèòåò
Íå ñà ïðîâåæäàíè ðåïðîäóêòèâíè ïðîó÷âàíèÿ è ïðîó÷âàíèÿ çà òîêñè÷íîñò çà ðàçâèòèåòî ñ 
òðàñòóçóìàá åìòàíçèí. 

Ðåôåðåíöèè: 1. Zardavas D, et al. Breast 2015; 24(s2):143–148
2. Slamon DJ, et al. New Engl J Med 2011; 365:1273–1283
3. Scharl A, et al. Geburtshilfe Frauenheilkd 2015;75:683-691
4. Baselga J, et al. Crit Rev Oncol Hematol. 2017; 119:113-122
5. AGO Breast Cancer Guidelines 2019; available at: https://www.ago-online.de/fileadmin/downloads/leitlinien/mamma/2019-03/EN/Updated_Guidelines_2019.pdf
6. NCCN Breast Cancer Guidelines – Version 4. 2019;
7. Cardoso F, et al. Ann Oncol 2019;30 :1194-1220
8. Burstein HJ, et al. Ann Oncol 2019 ;30 :1541-1557
9. Balic M, et al. Breast Care. 2019;14:103-110.
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• HER2+ ðàê íà ãúðäàòà å àãðåñèâíî çàáîëÿâàíå. 
Ðàííîòî ïðèëîæåíèå íà àíòè-HER2 òàðãåòíàòà òåðàïèÿ 
óâåëè÷àâà ìàêñèìàëíî øàíñà çà èçëåêóâàíå1-4

• Âñè÷êè ïàöèåíòè ñ HER2+ ðàíåí ðàê íà ãúðäàòà ñ âèñîê ðèñê îò ðåöèäèâ òðÿáâà 
äà ïîëó÷àò âúçìîæíîñò çà íåîàäþâàíòíî ëå÷åíèå ñ äâîéíà òàðãåòíà áëîêàäà5-8

• Ëèïñàòà íà pCR ñëåä íåîàäþâàíòíà òåðàïèÿ âîäè äî ïî-ëîøà ïðîãíîçà è ïîäêðåïÿ ðåøåíèåòî 
çà ëå÷åíèå ñ Kadcyla çà 14 öèêúëà â àäþâàíòåí àñïåêò5-7,9



Неоадювантна терапия + Хирургия
Необходимата синергия

Оптимален старт на терапията

Неоадювантната таргетна терапия с PERJETA в комбинация с 
Herceptin и химиотерапия води до висока клинична ефикасност при 
пациентите с HER2+ ранен рак на гърдата и висок риск от рецидив1-3

при пациенти с HER2+ ранен рак на гърдата  
и висок риск от рецидив1,4
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•  Трябва да се избягва приложението на PERJETA по време на бременност. Има ограничени данни за употребата на PERJETA при бременни жени и безопасната употреба на този лекарствен продукт по време на бременност и кърмене не е установена.

•  Проверете за наличие на бременност, преди да започне лечение с PERJETA. Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечение с PERJETA и в продължение на 6 месеца, след като е била приета последната доза на PERJETA.

•  Наблюдавайте внимателно пациентките, при които е настъпила бременност по време на лечение с PERJETA или в рамките на 6 месеца след последната доза за евентуално развитие на олигохидрамнион.

•  Ако PERJETA се използва по време на бременност или ако пациентката забременее, докато се лекува с PERJETA или в рамките на 6 месеца след последната доза от PERJETA, веднага докладвайте за това на отговорника по лекарствена безопасност на: тел: +359 2 818 44 44 ; гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

•  Допълнителна информация се изисква, когато жената е приемала PERJETA по време на бременността и през първата година от живота на детето. Това ще даде възможност на Roche/Genentech да научи повече за безопасността на PERJETA, както и да предоставя съответната информация на здравните власти, медицинските специалисти и пациентите

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Perjeta 420 mg концентрат за инфузионен разтвор. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един флакон от 14 ml концентрат съдържа 420 mg пертузумаб (pertuzumab) в концентрация 30 mg/ml. След разреждане, един ml от разтвора съдържа приблизително 3,02 mg пертузумаб за началната доза и приблизително 1,59 mg пертузумаб за поддържащата доза. Пертузумаб е хуманизирано 
IgG1 моноклонално антитяло, произведено в клетки на бозайник (яйчници на китайски хамстер) чрез рекомбинантна ДНК технология. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Концентрат за инфузионен разтвор. Бистра до слабо опалесцентна, безцветна до бледожълта течност. КЛИНИЧНИ ДАННИ Терапевтични  показания Рак на гърдата в ранен стадий Perjeta е показан в комбинация с трастузумаб и химиотерапия при: - неоадювантно 
лечение на възрастни пациенти с HER2-положителен, локално авансирал, възпалителен карцином или рак на гърдата в ранен стадий с висок риск от рецидив; -  адювантно лечение на възрастни пациенти с HER2-положителен рак на гърдата в ранен стадий с висок риск от рецидив. Метастазирал рак на гърдата Perjeta е показан за употреба в комбинация с трастузумаб и доцетаксел при възрастни пациенти с HER2-положителен 
метастазирал или локално рецидивирал неоперабилен рак на гърдата, които не са получавали предшестваща анти-HER2 терапия или химиотерапия за своето метастазирало заболяване. Дозировка и начин на приложение Лечението с Perjeta трябва да се започва само под наблюдението на лекар с опит в приложението на противоракови средства. Perjeta трябва да се прилага от медицински специалист, подготвен да 
овладее анафилаксия и при наличие на пълни условия за незабавна ресуситация. Дозировка Пациентите,  лекувани с Perjeta, трябва да имат HER2-положителен туморен статус, определен като скор 3+ при имунохистохимичен метод (ИХХ) и/или коефициент > 2,0 при in situ хибридизация (ИСХ), оценени посредством валидиран тест. За осигуряване на точни и възпроизводими резултати тестът трябва да се извърши в 
специализирана лаборатория, която може да осигури валидиране на тестовите процедури. Препоръчителната начална натоварваща доза на Perjeta е 840 mg, приложена под формата на 60-минутна интравенозна инфузия, последвана от поддържаща доза от 420 mg, прилагана за период от 30 до 60 минути през 3 седмици. Препоръчва се период на наблюдение от 30-60 минути след приключване на всяка инфузия. Периодът 
на наблюдение трябва да завърши преди всяка следваща инфузия на трастузумаб или химиотерапия. Perjeta и трастузумаб трябва да се прилагат последователно, а не смесени в един и същи инфузионен сак. Perjeta и трастузумаб могат да се дават във всякаква последователност. Когато се прилага с пертузумаб, препоръката е да се следва схема на приложение на трастузумаб на всеки 3 седмици, приложен като: - i.v. инфузия 
с начална натоварваща доза трастузумаб 8 mg/kg телесно тегло, последвана от поддържаща доза от 6 mg/kg телесно тегло през 3 седмици или - инжекция с трастузумаб фиксирана доза за подкожно приложение (600 mg) през 3 седмици независимо от телесното тегло на пациента. При пациенти, получаващи таксан, Perjeta и трастузумаб трябва да се прилагат преди таксана. Когато се прилага с Perjeta, доцетаксел може да се 
започне в доза 75 mg/m2, а впоследствие да се повиши до 100 mg/m2 в зависимост от избраната схема на лечение и поносимостта на началната доза. Алтернативно, доцетаксел може от началото да се дава в доза 100 mg/m2 в схема през 3 седмици, пак в зависимост от избраната схема на лечение. Ако се използва схема на базата на карбоплатин, препоръчителната доза доцетаксел е 75 mg/m2 през цялото време (без 
повишение на дозата). Когато се прилага с Perjeta при адювантно лечение, препоръчителната доза паклитаксел е 80 mg/m2 веднъж седмично за 12-седмични цикли. При пациенти, получаващи схема на лечение на базата на антрациклин, Perjeta и трастузумаб трябва да се прилагат след завършване на пълната схема на лечение с антрациклин. Метастазирал рак на гърдата Perjeta трябва да се прилага в комбинация с 
трастузумаб и доцетаксел. Лечението с Perjeta и трастузумаб може да продължи до прогресия на заболяването или поява на токсичност, която не се поддава на контрол, дори и ако лечението с доцетаксел се преустанови. Рак на гърдата в ранен стадий При неоадювантно лечение Perjeta трябва да се прилага за 3 до 6 цикъла в комбинация с трастузумаб и химиотерапия като част от комплексна терапевтична схема за рак на 
гърдата в ранен стадий. При адювантно лечение Perjeta трябва да се прилага в комбинация с трастузумаб в продължение на общо една година (до 18 цикъла или до рецидив на заболяването, или неконтролируема токсичност, което от двете настъпи първо), като част от комплексна схема на лечение на рак на гърдата в ранен стадий и независимо от времето на операцията. Лечението трябва да включва стандартна 
химиотерапия на базата на антрациклин и/или таксан. Лечението с Perjeta и трастузумаб трябва да започне на Ден 1 от първия цикъл, съдържащ таксан и трябва да продължи дори и ако химиотерапията се преустанови. Промяна на дозата Промяна на дозата на Perjeta не се препоръчва.Пациентите може да продължат терапията по време на периоди на обратима миелосупресия, предизвикана от химиотерапията, но през 
това време те трябва да се проследяват внимателно за усложнения от неутропения. Ако лечението с трастузумаб се преустанови, и лечението с Perjeta трябва да се преустанови.  Левокамерна дисфункция  Пациенти с метастазирал рак на гърдата Приложението на Perjeta и трастузумаб трябва да се спре най-малко за 3 седмици поради една от следните причини: - признаци и симптоми на застойна сърдечна недостатъчност 
(приложението на Perjeta трябва да се преустанови, ако се потвърди симптоматична сърдечна недостатъчност) - спад в левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ) до по-малко от 40% - ЛКФИ от 40%-45%, свързана със спадане от >10% точки под стойностите преди лечението. Приложението на Perjeta и трастузумаб може да се поднови, ако ЛКФИ се възстанови до > 45% или до 40-45%, свързано с < 10% точки под 
стойността преди лечението. Пациенти с рак на гърдата в ранен стадий Пациентите трябва да имат ЛКФИ ≥ 55% преди лечението (≥ 50% след завършване на антрациклиновия компонент на химиотерапията, ако се прилага). Приложението на Perjeta и трастузумаб трябва да се спре най-малко за 3 седмици при: -  намаляване на ЛКФИ до по-малко от 50%, свързано със спадане ≥ 10% точки под стойностите преди лечението. 
Приложението на Perjeta и трастузумаб може да се поднови, ако ЛКФИ се възстанови до ≥50% или до разлика от < 10% точки под стойностите преди лечението. Начин на приложение. Perjeta се прилага интравенозно чрез инфузия. Той не трябва да се прилага като интравенозна инжекция или болус. За началната доза препоръчваният период на инфузия е 60 минути. Ако първата инфузия се понася добре, последващите 
инфузии може да сe прилагат за период от 30  до 60 минути.  Реакции към инфузията Скоростта на инфузията може да се забави или тя да се прекъсне, ако пациентката развие реакция към инфузията. Инфузията може да се поднови, когато симптомите отзвучат.  Лечение включващо кислород, бета агонисти, антихистамини, бързо вливане на i.v. течности и антипиретици може също да помогнат за облекчаване на симптомите. 
Реакции на свръхчувствителност/анафилаксия Инфузията трябва да се преустанови незабавно, ако пациентът получи реакция степен 4 по NCI- CTCAE (анафилаксия), бронхоспасъм или остър респираторен дистрес синдром. Противопоказания Свръхчувствителност към пертузумаб или към някое от помощните вещества Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба  Проследяемост За да се 
подобри проследяемостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на прилагания продукт трябва да бъдат ясно записани. Левоокамерна дисфункция (включително застойна сърдечна недостатъчност) Съобщава се за намаление на ЛКФИ при лекарствени продукти, които блокират активността на HER2, включително Perjeta. Честотата на симптоматична левокамерна систолична 
дисфункция (ЛКД [застойна сърдечна недостатъчност]) е по-висока при пациентитe, лекувани с Perjeta в комбинация с трастузумаб и химиотерапия, в сравнение с трастузумаб и химиотерапия. Пациентите, които са получавали преди това антрациклини или лъчетерапия в областта на гърдите, може да са изложени на по-висок риск от намаление на ЛКФИ. Повечето от случаите на симптоматична сърдечна недостатъчност, 
съобщени при адювантно лечение, са наблюдавани при пациенти, които са получавали химиотерапия на базата на антрациклини. Perjeta не е проучван при пациенти със: стойност на ЛКФИ преди лечението < 50%; минала анамнеза за застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН); намаляване на ЛКФИ до < 50% при предшестваща адювантна терапия с трастузумаб или състояния, които биха могли да увредят левокамерната 
функция, като напр. неконтролирана хипертония, пресен миокарден инфаркт, сериозна сърдечна аритмия, налагаща лечение, или кумулативна предшестваща експозиция на антрациклини до > 360 mg/m2 доксорубицин или негов еквивалент. ЛКФИ трябва да се оценява преди започване на лечение с Perjeta и на редовни интервали по време на лечението с Perjeta (напр. веднъж по време на неоадювантно лечение и на всеки 
12 седмици при адювантно лечение или наличие на метастази), за да е сигурно, че ЛКФИ е в приетите граници на нормата. Ако ЛКФИ е намаляла, по посочения вече начин и не се подобрява или се понижава още при следващата оценка, категорично трябва да се обмисли преустановяване на Perjeta и трастузумаб, освен ако се счита, че ползите за отделния пациент надхвърлят рисковете. Преди използване на Perjeta с 
антрациклин трябва внимателно да се прецени сърдечният риск и да се съпостави с медицинските нужди на отделния пациент. Въз основа на фармакологичното действие на HER2-прицелните агенти и антрациклините може да се очаква рискът от кардиотоксичност да бъде по-висок при съпътстваща употреба на Perjeta и антрациклини, отколкото при последователна употреба. Последователното приложение на Perjeta (в 
комбинация с трастузумаб и таксан) е оценено след прилагане на епирубицин или доксорубицин в много от схемите, базирани на антрациклини, в проучванията APHINITY и BERENICE. Има обаче само ограничени данни за безопасност при едновременно приложение на Perjeta и антрациклин. В проучването TRYPHAENA Perjeta е прилаган едновременно с епирубицин като част от схемата FEC (5-флуороурацил, 
епирубицин,циклофосфамид). Лекувани са само пациенти, които не са били подложени преди това на химиотерапия, и те са получавали ниски кумулативни дози епирубицин (до 300 mg/m2). В това проучване сърдечната безопасност е подобна на тази, наблюдавана при пациенти, получавали същата схема, но при последователно приложение на Perjeta (след химиотерапия с FEC). Реакции към инфузията  Приложението на 
Perjeta е свързано с реакции към инфузията. Препоръчва се стриктно наблюдение на пациента по време на и в продължение на 60 минути след първата инфузия на Perjeta и по време на и за 30-60 минути след последващите инфузии на Perjeta. Ако възникне значима реакция към инфузията, скоростта трябва да се забави или инфузията да се прекъсне и трябва да се приложи подходящо лечение. Пациентите трябва да се 
оценяват и внимателно да се проследяват до пълното отзвучаване на признаците и симптомите. При пациенти с тежки реакции към инфузията трябва да се обмисли окончателно преустановяване на лечението. Тази клинична преценка трябва да се основава на тежестта на предходната реакция и на отговора към приложеното лечение за нежеланата реакция. Реакции на свръхчувствителност/анафилаксия Пациентите трябва 
да се наблюдават внимателно за реакции на свръхчувствителност. В клиничните изпитвания с Perjeta е наблюдавана тежка свръхчувствителност, включително анафилаксия и събития с летален изход. Лекарствени продукти за лечение на такива реакции, както и оборудване за спешна помощ, трябва да бъдат на разположение за незабавна употреба. Лечението с Perjeta трябва да се преустанови окончателно в случай на реакции 
на свръхчувствителност степен 4 по NCI-CTCAE (анафилаксия), бронхоспазъм или остър респираторен дистрес синдром. Фебрилна неутропения  Пациентите, лекувани с Perjeta, трастузумаб и доцетаксел, са изложени на повишен риск от фебрилна неутропения, в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо, трастузумаб и доцетаксел, особено през първите 3 цикъла на лечение. В изпитването CLEOPATRA при метастазирал рак 
на гърдата, надирът на броя на неутрофилите е сходен при пациентите, лекувани с Perjeta и плацебо. По-високата честота на фебрилна неутропения при пациентите, лекувани с Perjeta, е свързана с по-високата честота на мукозит и диария при тези пациенти. За мукозита и диарията трябва да се приложи симптоматично лечение. Не се съобщават събития на фебрилна неутропения след прекратяване на приложението на 
доцетаксел. Диария Perjeta може да предизвика тежка диария. Диарията е най-честа при едновременно приложение на терапия с таксан. Пациентите в старческа възраст (> 65 години) може да са изложени на по-голям риск от диария в сравнение с по-младите пациенти (< 65 години). Диарията трябва да се лекува в съответствие с обичайната практика и указания. Трябва да се има предвид ранното включване на лоперамид, 
течности и заместване на електролити, особено при пациенти в старческа възраст и в случай на тежка или продължителна диария. Трябва да се обмисли прекъсване на лечението с пертузумаб, ако не се постигне подобрение на състоянието на пациента. Когато диарията е под контрол, лечението с пертузумаб може да се възобнови. Нежелани лекарствени реакции  Обобщение на профила на безопасност   Безопасността 
на Perjeta е оценявана при повече от 6 000 пациенти в изпитвания фаза I, II и III при пациенти с различни злокачествени заболявания, лекувани предимно с Perjeta в комбинация с други антинеопластични средства. Тези проучвания включват основните изпитвания CLEOPATRA (n=808), NEOSPHERE (n=417), TRYPHAENA (n=225) и APHINITY (n=4 804). Безопасността на Perjeta като цяло е съпоставима във всички проучвания, 
въпреки че честотата и най-честите нежелани лекарствени реакции (НЛР) варират в зависимост от това дали Perjeta се прилага като монотерапия или в комбинация с антинеопластични средства. Обобщени са НЛР от групите, лекувани с Pеrjeta в следните основни клинични изпитвания: - CLEOPATRA, при което Perjeta е прилаган в комбинация с доцетаксел и трастузумаб при пациенти с метастазирал рак на гърдата (n=453); - 
NEOSPHERE (n=309) и TRYPHAENA (n=218), при които Pеrjeta е прилаган в комбинация с трастузумаб и химиотерапия за неоадювантно лечение при пациенти с локално авансирал, възпалителен или рак на гърдата в ранен стадий; - APHINITY, при което Perjeta е прилаган в комбинация с трастузумаб и химиотерапия на базата на антрациклини или химиотерапия без антрациклин, съдържаща таксан, за адювантно лечение при 
пациенти с рак на гърдата в ранен стадий (n=2 364). Тъй като в тези изпитвания Perjeta е прилаган с трастузумаб и химиотерапия, е трудно да се установи причинно-следствената връзка на дадено нежелано събитие с конкретен лекарствен продукт. Най-честите НЛР (≥30%) от тези обобщени данни са диария, алопеция, гадене, умора, неутропения и повръщане. Най-честите НЛР степен 3-4 според NCI-CTCAE (≥10%) са 
неутропения и фебрилна неутропения. Като много чести (≥ 1/10) НЛР са установени : Назофарингит , Фебрилна неутропения, Неутропения, Левкопения, Анемия, Реакция към инфузията, Намален апетит, Безсъние,  Периферна невропатия, Главоболие, Дисгеузия, Периферна сензорна невропатия,Замайване, Парестезии, Повишено сълзоотделяне, Топли вълни, Кашлица, Епистаксис, Диспнея, Диария, Повръщане, Стоматит, 
Гадене, Запек, Диспепсия, Коремна болка, Алопеция, Обрив, Нарушение на ноктите, Сърбеж, Суха кожа, Миалгия, Артралгия, Болка в крайниците, Възпаление на лигавицата, Периферен оток, Пирексия, Умора,Астения. Като чести (≥ 1/100 до < 1/10)НЛР са наблюдавани: Паронихия, Инфекция на горните дихателни пътища, Свръхчувствителност, Лекарствена свръхчувствителност, Левокамерна дисфункция, Студени тръпки, 
Болка, Оток.     Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА Фармакодинамични     свойства Фармакотерапевтична група: Антинеопластични средства, моноклонални антитела, ATC код: L01XC13. ФАРМАЦЕВТИЧНИ 
ДАННИ Специални условия на съхранение Да се съхранява в хладилник (2°C-8°C). Да не се замразява. Флаконът да се съхранява във външната картонена кутия, за да се предпази от светлина. Срок на годност Неотворен флакон  2 години. Разреден разтвор  Доказана е химична и физична стабилност по време на употреба за 24 часа на 30°C. От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва незабавно. 
Ако не се използва незабавно, времето за съхранение и условията преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не би трябвало да надхвърлят 24 часа при 2°C до 8°C, освен ако разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Германия. ДАТА НА 
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА  17 април 2020 г.
За пълна информация, моля направете справка с кратката характеристика на продукта.
Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез съобщаване в Изпълнителнаагенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903417, 
уебсайт: www.bda.bg. Нежеланите реакции следва да се докладват и наотговорника по лекарствена безопасност на Рош България ЕООД на тел. 359 2 818 44 44, факс: +359 2 8591199, гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), е-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com
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Открийте пътя напред за пациентите със солидни тумори – 
като използвате FoundationOne®Liquid CDx, нашата одобрена 
от FDA услуга за изчерпателно геномно профилиране с течна 
биопсия, като минимално инвазивен метод, алтернативна или 
допълваща услуга на FoundationOne CDx, полезна във всеки 
един момент от лечението на Вашите пациенти.1–3 

Посетете: 
www.foundationmedicine.bg

Вижте повече, направете повече 



TECENTRIQ В КОМБИНАЦИЯ С КАРБОПЛАТИН И ЕТОПОЗИД   

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8 от КХП. Име на лекарствения продукт Tecentriq 
840 mg концентрат за инфузионен разтвор. Качествен и количествен състав: един флакон с 14 ml концентрат съдържа 840 mg атезолизумаб (atezolizumab)*. След разреждане (вж. точка 6.6), крайната концентрация на разредения разтвор трябва да бъде между 3,2 и 16,8 mg/ml. Атезолизумаб е Fc-модифицирано, хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло 
насочено срещу лиганд 1 на рецептора на програмирана клетъчна смърт (PD-L1), получено чрез рекомбинантна ДНК технология в клетъчни линии от яйчник на китайски хамстер. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. Терапевтични показания Tecentriq като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал или 
метастазирал уротелен карцином (УК): след предшестваща, съдържаща платина химиотерапия или които се считат неподходящи за лечение с цисплатин и чиито тумори имат PD-L1 експресия ≥ 5% (вж. точка 5.1). Tecentriq като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал или метастазирал НДРБД след предшестваща химиотерапия. 
Преди да получат Tecentriq, пациенти с EGFR мутирал или ALK-позитивен НДРБД трябва също да са получили таргетни терапии (вж. точка 5.1). Tecentriq в комбинация с nab-паклитаксел е показан за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен локално авансирал или метастазирал тройнонегативен рак на гърдата (ТНРГ) с туморна експресия на PD-L1 ≥ 1%, които не 
са получавали предшестваща химиотерапия за метастазирало заболяване. Изследване за PD-L1 при пациенти с УК или ТНРГ: пациенти, които преди това не са лекувани за УК и ТНРГ, трябва да бъдат избирани за лечение въз основа на туморната експресия на PD-L1, потвърдена чрез валидиран тест (вж. точка 5.1). Дозировка: Монотерапия с Tecentriq: Препоръчителната 
доза Tecentriq е: 840 mg, приложен интравенозно през две седмици или1 680 mg, приложен интравенозно през четири седмици.Tecentriq в комбинация с nab-паклитаксел като 1-ва линия (1L) на лечение на мТНРГ: Препоръчителната доза Tecentriq е 840 mg, приложен чрез интравенозна инфузия, последвана от nab-паклитаксел 100 mg/m2. При всеки 28-дневен цикъл 
Tecentriq се прилага в дни 1 и 15, а nab-паклитаксел в дни 1, 8 и 15. Вижте кратката характеристика на продукта, използван в комбинацията (вж. също точка 5.1).Препоръчва се пациентите да се лекуват с Tecentriq до загуба на клинична полза (вж. точка 5.1) или неконтролируема токсичност.За ТНРГ се препоръчва пациентите да се лекуват с Tecentriq до прогресия 
на заболяването или неконтролируема токсичност (вж. точка 5.1).Отложени или пропуснати дози: Ако планираната доза Tecentriq се пропусне, тя трябва да се приложи възможно най-скоро. Схемата на приложение трябва да се планира така, че да се поддържа подходящият интервал на лечение между дозите. Не се препоръчва намаляване на дозата Tecentriq. 
Употреба на атезолизумаб в комбинация с nab-паклитаксел при метастазирал тройнонегативен рак на гърдата. Неутропенията и периферните невропатии, възникващи по време на лечението с атезолизумаб и nab-паклитаксел, могат да бъдат обратими при прекъсване на атезолизумаб и/или nab-паклитаксел. Лекарите трябва да направят справка с кратката 
характеристика на продукта (КХП) на nab-паклитаксел за специалните предпазни мерки и противопоказания на това лекарство. Всички лекари, предписващи Tecentriq, трябва да се запознаят с Информацията за лекаря и Указанията за лечение. Предписващият лекар трябва да обсъди с пациента рисковете на терапията с Tecentriq. На пациента ще бъде дадена Сигнална 
карта на пациента и той ще бъде инструктиран да носи картата със себе си всеки път. За описание на клиничните изпитвания с Tecentriq вижте точка 5.1 от Кратката характеристика на продукта (КХП) на Tecentriq 1 200 mg концентрат за инфузионен разтвор. Повече подробности за сериозните нежелани реакции са дадени в точка 4.4 Предупреждения и предпазни мерки. 
Описание на избрани нежелани реакции: Данните по-долу отразяват информация за значими нежелани реакции при приложение на атезолизумаб като монотерапия в клинични проучвания (вж. точка 5.1). Представени са подробности относно значими нежелани реакции при приложение на атезолизумаб в комбинация, ако са наблюдавани клинично значими 
разлики в сравнение с атезолизумаб като монотерапия. Указанията за овладяване на тези нежелани реакции са описани в точки 4.2 и 4.4. Хипофизит е възникнал при 0,4% (2/473) от пациентите, получавали атезолизумаб в комбинация с nab-паклитаксел и карбоплатин. Медианата на времето до поява е 5,2 месеца (граници 5,1 до 5,3 месеца). И при двамата пациенти 
се е наложила употреба на кортикостероиди.

Име на лекарствения продукт Tecentriq 1 200 mg концентрат за инфузионен разтвор. Качествен и количествен състав Всеки флакон с 20 ml концентрат съдържа 1 200 mg атезолизумаб (atezolizumab)*.След разреждане (вж. точка 6.6 от КХП) крайната концентрация на разредения разтвор трябва да бъде между 3,2 и 16,8 mg/ml. Атезолизумаб е Fc-
модифицирано, хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло насочено срещу лиганд 1 на рецептора на програмирана клетъчна смърт (PD-L1), получено чрез рекомбинантна ДНК технология в клетъчни линии от яйчник на китайски хамстер. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1 от КХП. Лекарствена форма Концентрат за инфузионен разтвор бистра, 
безцветна до бледожълта течност. Терапевтични показания Tecentriq като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал или метастазирал уротелен карцином (УК) след предшестваща, съдържаща платина химиотерапия или на пациенти, които се считат неподходящи за лечение с цисплатин и чиито тумори имат PD-L1 експресия  ≥ 5% 
(вж. точка 5.1 от КХП). Tecentriq в комбинация с бевацизумаб, паклитаксел и карбоплатин е показан за първа линия на лечение на възрастни пациенти с метастазирал несквамозен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД). При пациенти с EGFR мутирал или ALK-позитивен НДРБД, Tecentriq в комбинация с бевацизумаб, паклитаксел и карбоплатин е показан само след 
неуспех на подходящи таргетни терапии (вж. точка 5.1 от КХП). Tecentriq като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал или метастазирал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД) след предшестваща химиотерапия. Пациенти с EGFR активиращи мутации или ALK-позитивни туморни мутации трябва също да са получили таргетна 
терапия преди да получат Tecentriq (вж. точка 5.1 от КХП). Tecentriq в комбинация с nab-паклитаксел и карбоплатин е показан за първа линия на лечение на възрастни пациенти с метастазирал несквамозен НДРБД, които нямат EGFR мутирал или ALK-положителен НДРБД (вж. точка 5.1). Tecentriq в комбинация с карбоплатин и етопозид е показан за първа линия на лечение на 
възрастни пациенти с екстензивен стадий на дребноклетъчен рак на белия дроб (ЕС-ДРБД) (вж. точка 5.1). Дозировка и начин на приложение Лечението с Tecentriq трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в лечението на рак. Дозировка: Монотерапия с Tecentriq Препоръчителната доза Tecentriq е 1 200 mg, приложен интравенозно през три седмици.  Tecentriq в 
комбинирана терапия: Моля, вижте също и пълната информация за предписване на продуктите, използвани в комбинация (вж. също точка 5.1).Продължителност на лечение. Препоръчва се пациентите да се лекуват с Tecentriq до загуба на клинична полза (вж. точка 5.1 от КХП) или неконтролируема токсичност. За ЕС-ДРБД и за първа линия на лечение на НДРБД при пациенти, 
които получават Tecentriq в комбинация с карбоплатин и nab-паклитаксел се препоръчва пациентите да се лекуват с Tecentriq до прогресия на заболяването или неконтролируема токсичност. Лечение след прогресия на заболяването може да се обмисли по преценка на лекаря (вж. точка 5.1). Преди започване на лечение с атезолизумаб трябва да се избягва употребата на 
системни кортикостероиди или имуносупресори поради техния потенциал за повлияване на фармакодинамичната активност и ефикасност на атезолизумаб. Системни кортикостероиди или други имуносупресори обаче може да се използват за лечение на имуносвързани нежелани реакции след започнало лечение с атезолизумаб (вж. точка 4.4). Отложени или пропуснати 
дози Ако планираната доза Tecentriq се пропусне, тя трябва да се приложи възможно най-скоро. Не се препоръчва да се изчаква до следващата планирана доза. Схемата на приложение трябва да се планира така, че да се поддържа интервал на лечение 3 седмици между дозите. Изменение на дозата по време на лечение Не се препоръчва намаляване на дозата Tecentriq.
Отлагане на дозата или преустановяване на лечението (вж. също точки 4.4 и 4.8 от КХП). Tecentriq трябва трайно да се преустанови при рецидив на всяка имуносвързана нежелана реакция степен 3 и при всяка имуносвързана нежелана реакция степен 4 с изключение на ендокринопатии, които се контролират с хормонална заместителна терапия (вж. точки 4.2 и 4.8).На 
пациентите, лекувани с Tecentriq, трябва да се даде Сигнална карта на пациента и те трябва да са информирани относно рисковете, свързани с Tecentriq (вж. също листовката). Противопоказания: Свръхчувствителност към атезолизумаб или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1 от КХП. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
За да се подобри проследяемостта на биологичните лекарствени продукти, търговското име и партидният номер на прилагания продукт трябва да се запишат ясно (или да се посочат) в картона на пациента. Повечето имуносвързани нежелани реакции, които възникват по време на лечението с атезолизумаб, са обратими при прекъсване на приложението на атезолизумаб и 
започване на кортикостероиди и/или поддържащи грижи. Наблюдавани са имуносвързани нежелани реакции, засягащи повече от една система в организма. Имуносвързани нежелани реакции с атезолизумаб могат да настъпят след последната доза атезолизумаб. При подозрение за имуносвързани нежелани реакции трябва да се извърши задълбочена оценка, за да се 
потвърди етиологията или да се изключат други причини. Според тежестта на нежеланата реакция приложението на атезолизумаб трябва временно да се преустанови и да се приложат кортикостероиди. При подобрение до степен ≤ 1 кортикостероидите трябва постепенно да се намалят в продължение на ≥ 1 месец. Въз основа на ограничени данни от клиничните проучвания 
при пациенти, чиито имуносвързани нежелани реакции не са могли да се контролират със системна употреба на кортикостероиди, може да се обмисли приложение на други системни имуносупресори. Имуносвързан пневмонит Случаи на пневмонит, включително летални случаи, са наблюдавани в клиничните изпитвания с атезолизумаб (вж. точка 4.8 от КХП). Пациентите 
трябва да се проследяват за признаци и симптоми на пневмонит. Лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови при пневмонит степен 2 и да се започне приложение на 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. Ако симптомите се подобрят до ≤ степен 1, кортикостероидите трябва да се намалят постепенно в продължение на ≥ 1 месец. Лечението с 
атезолизумаб може да се поднови, ако събитието се подобри до ≤ степен 1 в рамките на 12 седмици, а кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или негов еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при пневмонит степен 3 или 4. Имуносвързан хепатит Случаи на хепатит, някои с летален изход, са наблюдавани в клиничните 
изпитвания с атезолизумаб (вж. точка 4.8 от КХП). Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на хепатит. Аспартат аминотрансфераза (AST), аланин аминотрансфераза (ALT) и билирубин трябва да се проследяват преди започване на лечението и периодично по време на лечение с атезолизумаб и както е показано въз основа на клинична оценка. Лечението 
с атезолизумаб трябва временно да се преустанови, ако събитие степен 2 (ALT или AST > 3 до 5 x ГГН или билирубин в кръвта > 1,5 до 3 x ГГН) персистира в продължение на повече от 5 до 7 дни, като трябва да се започне приложение на 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. Ако събитието се подобри до ≤ степен 1, кортикостероидите трябва да се намалят постепенно 
в продължение на ≥ 1 месец. Лечението с атезолизумаб може да се поднови, ако събитието се подобри до ≤ степен 1 в рамките на 12 седмици и кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или негов еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при събития степен 3 или степен 4 (ALT или AST > 5,0 x ГГН или билирубин в кръвта > 
3 x ГГН). Имуносвързан колит Случаи на диария или колит са наблюдавани в клиничните изпитвания с атезолизумаб (вж. точка 4.8 от КХП). Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на колит. Лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови при диария степен 2 или 3 (нарастване на броя с ≥ 4 изхождания/ден спрямо изходното ниво) или 
колит (симптоматичен). При персистиране на симптомите на диария или колит степен 2 > 5 дни или при рецидив трябва да се започне лечение с 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. При диария или колит степен 3 трябва да се започне лечение с интравенозни кортикостероиди (1 до 2 mg/kg/ден преднизолон или негов еквивалент). След като симптомите се 
подобрят, трябва да се започне лечение с 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент на ден. Ако симптомите се подобрят до ≤ степен 1, кортикостероидите трябва да се намалят постепенно в продължение на ≥ 1 месец. Лечението с атезолизумаб може да се поднови, ако събитието се подобри до ≤ степен 1 в рамките на 12 седмици и кортикостероидите се намалят до 
≤ 10 mg преднизон или негов еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при диария или колит степен 4 (животозастрашаващи; показана е спешна намеса). Имуносвързани ендокринопатии В клиничните изпитвания с атезолизумаб са наблюдавани хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм, надбъбречна недостатъчност, хипофизит и захарен 
диабет тип 1, включително диабетна кетоацидоза (вж. точка 4.8 от КХП). Пациентите трябва да се наблюдават за клинични признаци и симптоми на ендокринопатии. Тироидната функция трябва да се наблюдава преди и периодично по време на лечение с атезолизумаб. При пациенти с отклонения в изследванията на тироидната функция на изходното ниво, трябва да се 
помисли за подходящо лечение. Безсимптомни пациенти с отклонения в изследванията на тироидната функция могат да получават атезолизумаб. При симптоматичен хипотиреоидизъм лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови и да се започне заместителна терапия с тироидни хормони според нуждите. Изолиран хипотиреоидизъм може да се лекува 
със заместителна терапия и без кортикостероиди. При симптоматичен хипертиреоидизъм лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови и да се започне прием на антитироиден лекарствен продукт според нуждите. Лечението с атезолизумаб може да се поднови, когато симптомите се контролират и тироидната функция се подобри. При симптоматична 
надбъбречна недостатъчност лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови и да се започне лечение с интравенозни кортикостероиди (1 до 2 mg/kg/ден метилпреднизолон или негов еквивалент). След като симптомите се подобрят, трябва да последва лечение с 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. Ако симптомите се подобрят до ≤ степен 1, 
кортикостероидите трябва да се намалят постепенно в продължение на ≥ 1 месец. Лечението може да се поднови, ако събитието се подобри до ≤ степен 1 в рамките на 12 седмици и кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или негов еквивалент на ден и пациентът е стабилизиран със заместителна терапия (ако е необходима). При хипофизит степен 2 или степен 
3 приложението на атезолизумаб трябва временно да се преустанови и да се започне лечение с интравенозни кортикостероиди (1 до 2 mg/kg/ден метилпреднизолон или негов еквивалент) и при нужда да се започне хормонална заместителна терапия. След подобрение на симптомите трябва да се започне лечение с 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. Ако 
симптомите се подобрят до ≤ степен 1, кортикостероидите трябва постепенно да се намалят в продължение на ≥ 1 месец. Лечението може да се поднови, ако събитието се подобри до ≤ степен 1 в рамките на 12 седмици и кортикостероидите са намалени до ≤ 10 mg преднизон или негов еквивалент на ден и пациентът е стабилен на заместителна терапия (ако е необходима). 
Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при хипофизит степен 4. Лечение с инсулин трябва да се започне при захарен диабет тип 1. При хипергликемия ≥ степен 3 (глюкоза на гладно > 250 mg/dl или 13,9 mmol/l) лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови. Лечението с атезолизумаб може да се поднови, ако се постигне метаболитен 
контрол със заместителна терапия с инсулин. Имуносвързани менингоенцефалит Менингоенцефалит е наблюдаван в клиничните изпитвания с атезолизумаб (вж. точка 4.8 от КХП). Пациентите трябва да се наблюдават за клинични признаци и симптоми на менингит или енцефалит. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при всяка степен на менингит или 
енцефалит. Трябва да се започне лечение с интравенозни кортикостероиди (1 до 2 mg/kg/ден метилпреднизолон или негов еквивалент). След като симптомите се подобрят, трябва да последва лечение с 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. Имуносвързани невропатии Миастеничен синдром/миастения гравис или синдром на Guillain-Barré, които могат да бъдат 
животозастрашаващи, са наблюдавани при пациенти, получаващи атезолизумаб. Пациентите трябва да се наблюдават за симптоми на моторна и сензорна невропатия. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при всяка степен на миастеничен синдром / миастения гравис или синдром на Guillain-Barré. Трябва да се има предвид започване на системни 
кортикостероиди (с доза от 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент). Имуносвързан панкреатит Панкреатит, включително повишение на нивата на серумната амилаза и липаза, е наблюдаван в клиничните изпитвания с атезолизумаб (вж. точка 4.8 от КХП). Пациентите трябва да се проследяват внимателно за признаци и симптоми, показателни за остър панкреатит.
Лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови при повишение на нивата на серумната амилаза и липаза ≥ степен 3 (> 2 x ГГН) или при панкреатит степен 2 или 3 и трябва да се започне лечение с интравенозни кортикостероиди (1 до 2 mg/kg/ден метилпреднизолон или негов еквивалент). След като симптомите се подобрят, трябва да последва лечение с 1 до 
2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб може да се поднови, когато нивата на серумната амилаза и липаза се подобрят до ≤ степен 1 в рамките на 12 седмици или симптомите на панкреатит отзвучат, а кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или негов еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се 
преустанови при степен 4 или при всяка степен рецидивиращ панкреатит. Имуносвързан миокардит Миокардит е наблюдаван в клинични изпитвания с атезолизумаб (вж. точка 4.8 от КХП). Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми, показателни за миокардит. Лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови при миокардит степен 2 и трябва
да се започне лечение със системни кортикостероиди в доза от 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент. Лечението с атезолизумаб може да се поднови ако събитието се подобри до ≤ степен 1 в рамките на 12 седмици, и кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при миокардит
степен 3 или степен 4. Имуносвързан нефрит. Нефрит е наблюдаван в клинични изпитвания с атезолизумаб (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да се проследяват за промени на бъбречната функция. Лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови при нефрит степен 2 и трябва дасе започне лечение със системни кортикостероиди при доза от 1 до 2 mg/kg/ден 
преднизон или негов еквивалент. Лечението с атезолизумаб може да се поднови, ако събитието се подобри до≤ степен 1 в рамките на 12 седмици, а кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или негов еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва да се преустанови трайно при нефрит степен 3 или степен 4. Имуносвързан миозит- случаи на миозит, 
включително с летален изход, са наблюдавани в клинични изпитвания с Tecentriq (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да се наблюдават за признаци и симптоми на миозит. Лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови при миозит степен 2 или 3 и трябва да се започне лечение с кортикостероиди (1-2 mg/kg/ден преднизон или еквивалент). Ако симптомите се 
подобрят до степен ≤ 1, дозата на кортикостероидите трябва да се намали постепенно според клиничните нужди. Лечението с Tecentriq може да се поднови, ако събитието се подобри до степен ≤ 1 в рамките на 12 седмици и кортикостероидите са намалени до ≤ 10 mg перорален преднизон или еквивалент на ден. Лечението с Tecentriq трябва трайно да се преустанови при 
степен 4 или при рецидивиращ миозит степен 3, или когато е невъзможно да се намали дозата на кортикостероида до еквивалентната на ≤ 10 mg преднизон на ден в рамките на 12 седмици след началото. Реакции, свързани с инфузията Реакции, свързани с инфузията, са наблюдавани в клинични изпитвания с атезолизумаб (вж. точка 4.8 от КХП). Скоростта на инфузия трябва 
да се намали или лечението трябва да се преустанови при пациенти с реакции, свързани с инфузията, степен 1 или 2. Атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при пациенти с реакции, свързани с инфузията, степен 3 или 4. Пациентите с реакции, свързани с инфузията, степен 1 или 2 могат да продължат да получават атезолизумаб при внимателно наблюдение; може да 
се обмисли премедикация с антипиретик и антихистамини. Пациенти, изключени от клиничните изпитвания: пациенти със следните заболявания са изключвани от клиничните изпитвания: анамнеза за автоимунно заболяване, анамнеза за пневмонит, активни мозъчни метастази, HIV, хепатит В или хепатит С инфекция, значимо сърдечно-съдово заболяване и пациенти с 
недостатъчна хематологична функция и функция на крайните органи. Пациенти, на които е прилагана жива, атенюирана ваксина до 28 дни преди включването, системни имуностимулатори до 4 седмици или системни имуносупресивни лекарствени продукти до 2 седмици преди включването в проучването, са изключени от клиничните изпитвания. Употреба на атезолизумаб 
при нелекувани преди това пациенти с уротелен карцином, считани за неподходящи за лечение с цисплатин: Изходните и прогностичните характеристики на заболяването в Кохорта 1 популацията в проучване IMvigor210 като цяло са сравними с пациентите в клиниката, които биха били считани за неподходящи за лечение с цисплатин, но биха били подходящи за лечение с 
комбинирана химиотерапия на базата на карбоплатин. Няма достатъчно данни за подгрупата пациенти, които биха били неподходящи за каквато и да е химиотерапия. Поради това, атезолизумаб трябва да се използва предпазливо при тези пациенти, след внимателна оценка на евентуалното съотношение между ползите и рисковете във всеки отделен случай.Употреба на 
атезолизумаб в комбинация с бевацизумаб, паклитаксел и карбоплатин: Паценти с НДРБД, които имат ясна туморна инфилтрация на големите торакални кръвоносни съдове или ясна кавитация на пулмонални лезии, установени чрез образна диагностика, са изключени от основното клинично проучване IMpower150 след наблюдаване на няколко случая на летален белодробен 
кръвоизлив, който е известен рисков фактор при лечение с бевацизумаб. При липса на данни атезолизумаб трябва да се използва предпазливо при тези популации след внимателна оценка на съотношението между ползите и рисковете за пациента. Употреба на атезолизумаб в комбинация с бевацизумаб, паклитаксел и карбоплатин при EGFR+ пациенти с НДРБД, които са 
прогресирали преди това при лечение с ерлотиниб + бевацизумаб. В проучването IMpower150 липсват данни относно ефикасността на атезолизумаб в комбинация с бевацизумаб, паклитаксел и карбоплатин при EGFR+ пациенти, които са прогресирали преди това при лечение с ерлотиниб + бевацизумаб. Употреба на атезолизумаб при нелекувани преди това пациенти с 
уротелен карцином, считани за неподходящи за лечение с цисплатин Изходните и прогностичните характеристики на заболяването в популацията в проучване IMvigor210 Кохорта 1 като цяло са сравними с пациентите в клиниката, които биха били считани за неподходящи за лечение с цисплатина, но биха били подходящи за лечение с комбинирана химиотерапия на базата 
на карбоплатин. Няма достатъчно данни за подгрупата пациенти, които биха били неподходящи за всякаква химиотерапия. Поради това, атезолизумаб трябва да се използва предпазливо при тези пациенти, след внимателна оценка на евентуалното съотношение между ползите и рисковете във всеки отделен случай. Сигнална карта на пациента. Всички лекари, предписващи 
Tecentriq, трябва да се запознаят с Информацията за лекаря и Указанията за лечение. Предписващият лекар трябва да обсъди с пациента рисковете на терапията с Tecentriq. На пациента ще бъде дадена Сигнална карта на пациента и той ще бъде инструктиран да носи картата със себе си всеки път. Нежелани лекарствени реакции: Данните за безопасност на атезолизумаб 
като монотерапия се основават на сборни данни от 3 178 пациенти с множество видове тумори. Най-честите нежелани реакции (>10%) са умора, (35,9%), намален апетит (25,5%), гадене (23,5%), кашлица (20,8%), диспнея (20,5%), пирексия (20,1%), диария (19,7%), обрив (19,5%), болка в гърба (15,3%), повръщане (15,1%), астения (14,5%), артралгия (13,9%), мускулно-
скелетна болка (15,4%), сърбеж (12,6%) и инфекция на пикочните пътища (11,6%). Безопасността на атезолизумаб, приложен в комбинация с други лекарствени продукти, е оценена при 3 425 пациенти с множество видове тумори. Най-честите нежелани реакции (≥ 20%) са гадене (36,4%), анемия (36,1%), умора (35,0%), неутропения (34,9%), алопеция (32,5%), диария 
(29,2%), периферна невропатия (28,2%), обрив (27,5%), запек (26,8%), намален апетит (24,8%), тромбоцитопения (23,8%) и мускуло-скелетна болка (20,6%). Повече подробности за сериозните нежелани реакции са дадени в точка 4.4 Предупреждения и предпазни мерки. Педиатрична популация :Безопасността на атезолизумаб при деца и юноши не е установена. В 
клинично проучване с 69 педиатрични пациенти (< 18 години) не са наблюдавани нови сигнали, свързани с безопасността, и профилът на безопасност е сравним с този при възрастни.Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Антинеопластични средства, моноклонални антитела. ATC код: L01XC32. Срок на годност Неотворен флакон 3 години. Разреден 
разтвор- химическата и физическата стабилност по време на употреба е доказана до 30 дни при 2°C до 8°C и до 24 часа при ≤ 30°C от момента на приготвяне. От микробиологична гледна точка приготвеният инфузионен разтвор трябва да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно, времето за съхранение и състоянието преди употреба са отговорност на потребителя 
и обикновено не трябва да бъде повече от 24 часа при 2°C до 8°C или 8 часа при стайна температура (≤ 25°C), освен ако разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия. Специални условия на съхранение - Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява. Съхранявайте флакона във външната опаковка, за да се предпази от 
светлина. За условията на съхранение след разреждане на лекарствения продукт вижте точка 6.3 от КХП. Притежател на разрешението за употреба: Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1 79639 Grenzach-Wyhlen Германия. Дата на актуализиране на текста: 13.02.2020 г.
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